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XUNTANZA COMITÉ DE SEGURIDADE E SAÚDE DA CONSELLERIA DE POLÍTICA SOCIAL 
 

O día 26 de xaneiro de 2018 celebrouse a xuntanza do Comité de Seguridade e Saúde 

da Consellería de Política Social. Entre os puntos que se trataron, destacan os seguintes: 
     
1.- Avaliacións de riscos psicosociais.  

 

Deuse conta das xa realizadas nos seguintes centros: CAPD Coruña, R.A.M. de Oleiros, 
C.M. San José de Calasanz e R.M. de Pontevedra, con diferentes resultados. 
No C.M. San José de Calasanz os resultados foron de non existir situación de risco, polo 
que non se considera facer unha nova revisión do estudo. 
No CAPD Coruña, valoráronse riscos, fundamentalmente nos departamentos de 
Administración e cociña, polo que se propuxeron medidas correctoras e unha nova 
valoración no mes de xuño. Ponse de manifesto que as medidas propostas non se están a 
aplicar, polo que se acorda que o servizo de prevención impulse unha nova xuntanza do 
grupo de traballo en febreiro para valorar a situación. 
Na Residencia Asistida de Oleiros, o resultado do estudo de riscos expón unha carga de 
traballo excesiva e define a situación como das peores que se teñen valorado en canto a 
exposición dos traballadores a  riscos psicosociais. A pesares disto e de ter propostas 
medidas correctoras, non se puxeron en práctica as medidas nin tivo lugar ningunha reunión 
dende que se expuxo o resultado da valoración. Acórdase, como no CAPD, que o servizo 
de prevención impulse unha reunión de seguimento. 
Na R.M. de Pontevedra, o resultado expón problemas fundamentalmente nas areas de 
enfermería e gobernantía. O ritmo de traballo era un dos ítems con peor valoración entre o 
persoal. Dende a Administración expoñen que están a valorar o incremento de persoal 
auxiliar e en cociña. En canto a area de gobernantía fíxose unha sectorización por pisos, 
lavandería e comedor. Da solicitude de formación dos traballadores, a Administración 
trasladou a petición a EGAP. Implantáronse reunións por colectivos de traballadores. 
Prevese a nova xuntanza do grupo de traballo para valorar a eficacia das medidas en xuño. 
 
En canto os estudos de riscos psicosociais a realizar neste primeiro semestre de 2018, 
acordouse a súa realización na R.M. De Pobra do Caramiñal, na R.M. da Estrada e na R.M. 
A Milagrosa en Lugo.  
 
2.- Obras nos diferentes centros. 
 
Dase conta por parte da Administración das obras que están previstas nos centros de 
Oleiros, R.M. Pontevedra e R.M. Porta do Camiño. 
En Oleiros o inminente vai ser a substitución do solo da cociña e en canto os das plantas, 
irase facendo por subsectores. 
Na R.M. de Pontevedra, vaise substituír o túnel de lavado con mesas e retirada de capota 
de lavado. Para facer un desagüe novo e unha nova acometida de gas, non hai proposta 
técnica aínda que son coñecedores da necesidade de cambios. Dende a Administración, 
unha vez que tome posesión a nova dirección do centro, comprométense a valorar as 
posibles solucións sinxelas que se poidan asumir dende a XT. 
R.M. Porta do Camiño, vanse substituír as ventás de xeito inminente e está pendente de 
adxudicar a obra para modificar a instalación eléctrica. En canto rematen estes procesos, 
valorarase o arranxo da cuberta. 
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3.- Bacteria Klebsiella pneumoniae. 
 
Estanse a utilizar de momento os protocolos remitidos polo SERGAS para o manexo de 
pacientes infectados por esta bacteria resistente. De tódolos xeitos, dende o servizo de 
prevención informan de que se está a realizar un protocolo de instrucións básicas que está 
case rematado. 

 

4.- Temas varios. 
 

Ponse de manifesto que debido a que o comité non se reúne dende hai case un ano (a 
última xuntanza foi en febreiro de 2017), hai tantos temas pendentes que e imposible 
tratalos todos, polo que moitos escritos dirixidos o comité de seguridade e saúde quedan 
sen tratar nesta xuntanza.  
 
De tódolos xeitos, trátanse varios temas, entre eles, a sala de Rx de Oleiros, da que se 
solicita se faga unha valoración, xa que o seu deterioro e evidente, aínda que parece que 
pasa os controis de calidade esixibles. 
 
Volve falarse do trato canto menos inadecuado por parte da Mutua os traballadores, que día 
si e día tamén, sofren cando acoden por un accidente laboral. Neste caso polo que parece, 
solo nos queda os traballadores facer reclamacións, e solicitudes de determinación de 
continxencias. Tamén hai reclamacións de novo en canto as situacións de risco no 
embarazo, para o que non hai un criterio establecido. 
 
Trátase o tema de agresións físicas e verbais os traballadores por parte de familiares de 
usuarios. Solicítanse medidas por parte dos responsables dos centros para evitar ditas 
situacións. En canto a posibles agresións a traballadores por parte de usuarios, solicítase de 
novo a formación dos traballadores en psiquiatría. Ademais trátase o Convenio co SERGAS 
pola atención de psiquiatría os usuarios, xa que é manifestamente insuficiente o que estes 
profesionais acoden as Residencias de maiores, que teñen a día de hoxe unha taxa 
importantísima de residentes con problemas psiquiátricos.  
 
Cadros de persoal insuficientes na maioría dos centros de traballo. Este tema é unha queixa 
constante por parte dos representantes dos traballadores. A Administración ten o valor de 
responsabilizar as organizacións sindicais e os traballadores por solicitar que os postos 
vacantes se oferten en adscrición provisional ou traballos de superior categoría, xa que isto 
suponlle a Administración mais trámites, que supoñen que en ocasións os postos queden 
sen cubrir durante un tempo. Ponse de manifesto, que solicitamos que estes postos se 
cubran provisionalmente deste xeito debido a falta de concurso de traslados e de OPEs 
adecuadas para que os traballadores teñan as posibilidades de conciliación ou promoción 
profesional adecuados.   
 


