
 

Carmen Coll Gaudens, Secretària municipal del Ajuntament de Badia del Vallès

CERTIFICO: que la Junta de Govern Local en la sessió ordinària celebrada el dia 8 
d'abril de 2016, va adoptar l’acord següent:

"I. Identificació de l’expedient

Expedient número 805/2016, relatiu a l’aprovació del Pla de Prevenció de Riscos Laborals de 
l’Ajuntament de Badia del Vallès

II. Relació de Fets

El present Pla de Prevenció de riscos laborals és una eina de gestió per a integrar la prevenció 
de riscos laborals en el sistema general de gestió de l'organització, tant en el conjunt de les 
seves activitats com en tots els nivells jeràrquics d'aquesta, conforme a l'article 16 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals i a l'article 2 del Reglament dels Serveis de Prevenció.

Aquest Pla de Prevenció de riscos laborals inclou l'estructura organitzativa, les responsabilitats,  
les funcions, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos necessaris per a 
realitzar l'acció de prevenció de riscos laborals en l'Ajuntament. 

El  Pla de Prevenció s’ha d’entendre com el  primer document a elaborar per l’Ajuntament, i  
sobre la seva base s'articularà tota l'acció preventiva. El pla de prevenció no assegura per si  
mateix la integració de la prevenció en l'Ajuntament:  el  realment  eficaç és la seva gestió i  
aplicació real i efectiva.

Amb l’objecte de voler  aconseguir  els nivells més alts de seguretat  i  salut,  l’Ajuntament de 
Badia del Vallès declara els següents principis bàsics de la seva política en prevenció de riscos  
laborals:

- L’Ajuntament de Badia del  Vallès és una administració pública compromesa amb la 
societat, el medi ambient i la salut dels seus treballadors, respectant el marc legal i 
normatiu establert per a cada cas. 

- Assumeix  la  necessitat  d'una  millora  contínua  en  la  qualitat  dels  seus  serveis, 
processos i condicions de treball. Així s'aconsegueix amb el treball ben fet i assegurant 
que cap tasca sigui realitzada sense les degudes mesures de seguretat. 

- Garantir la seguretat i salut en el treball, dels empleats i empleades de l’Ajuntament de 
Badia del Vallès, mitjançant l'aplicació efectiva de les tècniques de prevenció.

- Assolir una plena integració de la cultura i l’activitat preventiva a l’Ajuntament de Badia 
del  Vallès, tant en el  conjunt de les seves activitats i  serveis, com en la funció que 
desenvolupen els diferents nivells jeràrquics.

- Una gestió adequada implica adoptar  les mesures per a la identificació, avaluació i 
control dels possibles riscos per tal eliminar-los o minimitzar-los. 

- Les persones constitueixen el valor mes important que garanteix el nostre futur. Per 
això han d'estar  qualificades i  identificades amb els objectius de l’organització i  les 
seves opinions han de ser considerades. 

- Totes les activitats es realitzen sense comprometre els aspectes de seguretat salut per  
consideracions econòmiques o de productivitat. 
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Per dur a terme aquests principis, s'assumeixen els compromisos següents: 

- Liderar, desenvolupar, implantar i actualitzar un Pia de Prevenció de Riscos Laborals 
dins del marc de la Llei de Prevenció i la legislació i normativa que la desenvolupen. 

- L’Ajuntament de Badia del Valles es compromet a proporcionar els recursos adequats 
pel desenvolupament del Pla de Prevenció, a difondre'l a tot el personal i a impulsar el  
seu compliment. 

- Tot  el  personal  amb  comandament  assegura  unes  correctes  condicions  dels 
treballadors al seu càrrec. Per a això, mostra interès i dóna exemple com a part de la  
seva funció.

- Fomentar la consulta i participació dels treballadors en la prevenció dels riscos laborals. 

- L’Ajuntament de Badia del Valles promou i estableix els mitjans necessaris perquè la 
comunicació  de  deficiències  i/o  suggeriments  de  millora  siguin  analitzats  i,  de  ser 
possible, aplicats. L'esperit d’innovació i de millora contínua es fonamental per al futur  
de la corporació. 

- L’Ajuntament de Badia del Valles estableix vies d'intercanvi d’informació i de cooperació 
entre el  seu personal  per  millorar  contínuament  el  mode de realitzar  el  treball  i  de 
prestar serveis. 

- Informa i forma els treballadors sobre els riscos inherents al seu treball, així com dels 
mitjans i  les  mesures  a adoptar  per  a  la seva prevenció.  Per  a  això,  disposa dels 
procediments necessaris per al desplegament de les diferents activitats preventives. 

- Analitza  tots  els  accidents  amb  potencial  de  dany  i  inicia  la  seva  correcció 
immediatament. 

La Política de Prevenció de l’Ajuntament de Badia del Valles te com a prioritats especifiques: 

 Evitar els riscos 
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
 Combatre els riscos a l’origen 
 Adaptar el treball a la persona 
 Tenir en compte l’evolució de la tècnica 
 Substituir allò perillós pel que comporti poc o cap risc 
 Planificar la prevenció
 Adoptar mesures que anteposin la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions als treballadors

Atenent  a  l’informe tècnic  emès  per  la  Cap  de  Recursos  Humans  i  Prevenció  de  Riscos  
Laborals.

III. Fonaments de dret

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció 

Per tot això, s'acorda:
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Primer. Aprovar el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de l’Ajuntament de Badia del Valles que 
s’annexa a aquesta proposta.

Segon. Designar com a Coordinadora de Prevenció a la Sra. Mª del Mar Medina Ponce.

Tercer. Notificar aquest Acord, conjuntament amb el Pla de Prevenció Aliè, a totes 
les  Àrees  i  Departament  de  l’Ajuntament,  a  les  Seccions  Sindicals,  al  Comitè 
d’Empresa i a la Junta de Personal."

I perquè conste, als efectes de l’expedient de la seua raó, emet el present certificat amb el 
vistiplau de Alcaldessa, en Badia del Vallès document signat electrònicament. 

Vist i Plau

Alcaldessa

Eva María Menor Cantador
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