
ACTA

Nº 57 Ano 2018.

En Santiago de Compostela,  previa convocatoria,  reúnese o Comité de Seguridade e
Saúde Intercentros  na sala de xuntas D, no Edificio Administrativo de San Caetano,
sendo as 10,10 horas do día 20 de xuño de 2018, tratándose os diferentes puntos da
Orde do Día.

ASISTENTES:

REPRESENTANTES DA EMPRESA:

Nome                                                               Posto                                             Teléfono          

Emilio J. de la Iglesia Lema S.X. Presidencia 4.42.85 

María Coutinho Villanueva S.X. Emprego             4.47.71

Laura Suarez Fernández D.X. Avaliación e Reforma 4.54.67

REPRESENTANTES DOS TRABALLADORES 

Nome                                                               Organización Sindical              Teléfono          

Zeltia Burgos Tortosa CIG 607-995-385

Pablo Rama Remuiñan CSI-F 881-542-850

Eduardo Freire Pousa CC.OO. 660-040-056

Jose Carlos Rocha Arrue UGT 629-851-751 

Asisten  asímesmo  Pablo  Diaz  Vazquez,  polo  Servizo  de  Prevención  de  Riscos
Laborais, e Jose Acuña Vilas, por Cualtis.

      Acórdase dada a presencia de invitados, invertir a orde do día, pasando o 2º punto a
ser tratado de primeiro. 

       2º Debate sobre a consideración do accidente in itinere por Mútua Gallega, coa

presencia de representantes da mesma.

 
Están presentes Fernando Iglesias Varela, Director de Prestacions Económicas y

Cristóbal Piñón Ulfe, Director de Servicios, ambos por Mútua Gallega, quenes expoñen
a dificultade técnica de precisar, dun xeito xeral,  a consideración deste accidente, sobre
o que síguense dictando resolucións xudiciais,  toda vez que a cuestión exise analizar
cada caso de xeito individual. A CSIF, sindicato que propuxo este punto, pregunta sobre
a posibilidade de que esta Mútua marque algúns criterios de actuación dentro da Xunta
de Galicia, ao que ditos representantes respostan deste xeito as seguintes preguntas: 
¿Consideran que na utilización de permisos de conciliación da vida persoal e laboral,
estaría comprendido o accidente in itinere? A resposta é non, xa que o accidente in
itinere so está regulado para ir ou vir do traballo, é exise certa conexión co mesmo. Non
para o resto de desprazamentos, que realiza o traballador ou traballadora, cando ten un
permiso dentro do seu horario  de traballo,  dado que se trata de desprazamentos que
teñen unha motivación exclusivamente persoal e alleos ao traballo.



¿Consideran que na asistencia obrigatoria a unha acción formativa da Administración
Autonómica, existiría a figura do accidente in itinere? A resposta é si, sempre que tivese
o carácter de obrigatoria. De feito, de ter carácter obrigatorio estaríamos máis preto da
consideración como accidente de traballo in misión, que in itinere.
¿Consideran que no cumprimento da parte flexible da xornada laboral,  aceptaríase a
existencia  dun accidente  de  traballo?  A resposta  dependeria  da constatación de que
realmente estábase a facer a parte flexible da xornada laboral. No caso do accidente in
itinere, trataríase de probar que a hora do accidente e congruente co horario de traballo,
resultante  da  flexibilización.  ademáis  de  cumprir  co  resto  dos  requisitos  xeráis  do
accidente in itinere. 

Seguidamente  os  representantes  de  Mútua  Gallega  abandonan  a  xuntanza,
agradecéndoselles a sua comparecencia.

1.- Lectura e aprobación da última acta:

Acórdase por unanimidade aprobar a acta da anterior xuntanza.

      3.- Proposta de procedemento de xestión para as solicitudes de avaliación de

riscos psicosociais.

A  Administración  presenta  a  proposta  a  que  desde  a  CSIF,  promovente  da
mesma, faiselle unha modificación. O último parágrafo figurará coma OUTRAS VÍAS,
nas que se recollerá, que este procedmento poderá activarse tamen a instancia do persoal
técnico valorador da enquisa, por decisión do Comité de Seguridade e Saúde do ámbito
correspondente  ou  por  requerimento  da  Inspección  de  Traballo.   Con  esta  última
modificación  aceptada,  apróbase  o  procedemento  presentado,  coa  única
disconformidade do representante de CCOO, quen manifesta que habería que realizar
avaliacións específicas de riscos psicosociais en todolos centros de traballo. 

4.-  Modificación  da  composición  dos  Comités  de  Seguridade  e  Saúde

Laboral da Consellería de Política Social e da de Economía, Emprego e Industria.

Esta modificación ten coma obxecto actualizar a composición interna deste dous
comités, para adaptala ó cambio de consellería  que fíxose co persoal  dependente da
Secretaría Xeral de Emprego. A CSIF manifestase en  contra desta modificación, xa que
considera  que  debería  negociarse  e  aprobarse  unha  nova  estructura  dos  comités  de
seguridade e saúde laboral por áreas profesionais. O resto de integrantes do comité dan
a sua aprobación a modificación seguinte;
Comité da Cª de Política Social, terá 8 representantes pola Administración e 8 delegados
de prevención, dos que 2 serán en representación dos 66 funcionarios e funcionarias e
pertenceran ambolos dous a CIG, e 6 o serán en representación dos 2.779 laborias e
pertencerán 2 a UGT, 2 a CCOO, 1 a CIG e 1 a CSIF.
Comité  da  Cª  de  Economía,  Emprego  e  Industria,  terá  7  representantes  pola
Administración e 7 delegados de prevención, dos que 4 serán en representación dos 939
funcionarios e funcionarias e pertencerán 1 a CIG, 1 a CSIF, 1 a UGT e 1 a CCOO e 3 o
serán en representación dos 297 laborais e pertencerán 1 a CCOO, 1 a CIG e 1 a CSIF.

Esta modificación aprobada será comunicada as consellerías afectadas para a sua
posta  en  vigor,  e  terá  carácter  interino,  mentres  non  sexa  tratada  e  aprobada  pola
Comisión Paritaria de seguimento do acordo en materia de prevención e riscos laborais,
na sua próxima xuntanza.



Sendo as 11,40 h. abandonan a reunión Laura Suarez e Emilio de la Iglesia,
pasando a desenvolver o posto de Presidente, Pablo Diaz.

 
4.- Rogos e preguntas. 

CIG solicita a revisión dos protocolos aplicados na vixiancia da saúde ó persoal
que realiza tarefas de campo. A Administración comenta que vaino facer.

UGT solicita que non se realicen as probas físicas e de agudeza visual ó persoal
que aspira a traballar no dispositivo contraincendios, uns 3.000 participantes no último
proceso,  dos  que so unha pequena parte  traballarán  efectivamente  neste dispositivo.
Propón  que  ditas  probas  se  lle  fagan  o  traballador  ou  traballadora,  unha  vez
seleccionado para o posto, e antes de asinar o contrato de traballo. A Administración
estudará  esta  proposta,  que  suporía  unha  considerable  diminución  nos  gastos  de
selección deste persoal. 

Levántase a sesión, sendo as 12, h. 

Vº Bº O PRESIDENTE Vº Bº O SECRETARIO

PABLO DIAZ VAZQUEZ EDUARDO FREIRE POUSA


