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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT 
DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT 
 
Objectius 2018 de la Prevenció al DTES 
 
El Comitè de Salut Laboral, a proposta del Servei de Prevenció, va aprovar el Pla 
d’Actuació per a l’any 2018 que inclou 7 objectius, dels quals les actuacions més 
destacades s’indiquen a continuació:  
 
 

Objectiu 1. Integració al sistema integrat de Gestió del departament 
dels procediments comuns de prevenció. 
Aquest objectiu inclou la revisió del Pla de prevenció der 
riscos laborals que està vigent des de l’any 2012, sense 
haver-ne fet cap revisió 
 

Objectiu 2. Reduir les no conformitats contingudes a l’auditoria de 
pla de prevenció que es va fer l’any 2014.  
Al febrer d’aquest any es va fer la darrera reunió de seguiment 
i amb les mesures correctores previstes cal redactar el nou 
pla de prevenció. 
 

Objectiu 3. Elevar el grau  de seguretat en casos d’emergència 
Elaboració dels plans d’emergència, en especial del Pla 
d’autoprotecció de l’edifici de Tarradellas, al qual fins ara, i 
d’acord amb la normativa, no li calia.  S’encarregarà a una 
empresa externa, ja que Servei de Prevenció el pot assumir. 
 

Objectiu 4. Donar compliment a la normativa de prevenció de riscos 
pel que fa al ‘avaluació i actualització de riscos. 
L’any 2016 es va fer l’avaluació de riscos psicosocials amb 
una gran participació dels treballadors. Des de llavors no s’ha 
implantant cap de les mesures correctores previstes, i cal fer-
ho immediatament, ja que no es pot malbaratar l’esforç fet per 
tots. 
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Objectiu 5 Integració de nous procediments al sistema. 
Publicació i implantació del procediment de prevenció de la 
violència externa, de la redacció de plans d’emergència, de 
configuració de les farmacioles segons la tipologia dels 
centres de treball. 
 

Objectiu 6 Reducció de l’accidentalitat 
Realització de l’estudi comparatiu d’accidentabilitat 2016-
2017. Incorporació d’un curs bàsic en prevenció de riscos 
laborals de 50 hores adreçat als treballadors dels Parcs de 
Carretera, Parcs Naturals, delegats de prevenció i altres 
membres del Comitè de Salut. 
 

Objectiu 7 Prevenir afectacions a la salut derivades del lloc de treball 
Aquest objectiu és especialment important, ja que només s’ha 
completat la meitat de les revisions previstes per l’any 2017.  

 
 
 
Revisions mèdiques 2017 
 
El Servei de Prevenció informa que les revisions s’han fet però no s’han bolcat els resultat 
en l’aplicatiu del Departament. N’hi ha treballadors, especialment als Serveis Territorials 
de Tarragona, als quals caldrà convocar de nou a la revisió. El Departament ha decidit 
canviar de mútua i iniciar accions legals contra l’empresa anterior. 
 
 
 
Informes simulacres incendis 2017 
 
El Servei de Prevenció va presentar l’informe dels 4 simulacres d’incendis als Serveis 
Territorials de Tarragona (Casa Gasset), Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat 
(Diagonal, 525 Barcelona), Serveis Territorials a Barcelona (carrer Aragó, 240  
Barcelona), Serveis Centrals (Edifici de Tarradellas, 2 a Barcelona).  
 
Tots les informes detecten deficiències importants que obliguen a la seva repetició aquest 
any. 
 
 
 

CCOO US SEGUIREM INFORMANT 
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