Política de prevenció de riscos laborals
Aprovada per la Junta de Govern de data 25 de juny de 2013.
D’acord amb el model de qualitat de la nostra organització, aquest document té
com a principi bàsic i objectiu fonamental el procés de millora contínua en matèria
preventiva. Les persones són el valor més important de l’Agència de Salut
Pública de Barcelona i per això, només mitjançant l’assumpció d’aquesta política
i el compliment i respecte per la gestió de la Prevenció de Riscos Laborals
podrem millorar les condicions de seguretat i salut i benestar dels nostres
professionals.
En aquesta línia, l’Agència de Salut Pública de Barcelona pretén aconseguir una
plena conscienciació, adaptació i millora de les condicions de treball del seu
personal.
La integració de la Prevenció de Riscos Laborals a tots els nivells de la nostra
organització implica un esforç d’adaptació i conscienciació de tots nosaltres i
l’establiment de mecanismes de coordinació en l’àmbit laboral. Tot això ho
aconseguirem mitjançant el desenvolupament de sistemes d’informació,
formació, consulta i participació de tots els/les treballadors/es.
D’acord amb aquests principis, l’Agència de Salut Pública assumeix els següents
objectius:






Establir i desenvolupar un sistema de gestió de Prevenció de Riscos
Laborals d’acord amb els requisits legals i altres requisits aplicables en la
nostra organització.
Fomentar la cultura preventiva, integrant la gestió de la prevenció en totes
les activitats de la nostra institució, destinant-hi els recursos tècnics i
humans necessaris.
Fomentar i garantir la formació i informació, la participació i la consulta de
tot el personal en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
Establir els mecanismes adequats de coordinació empresarial amb altres
entitats per tal de complir els nostres objectius en matèria preventiva.
Garantir l’establiment de mecanismes de millora contínua en les
condicions de treball per elevar el nivell de benestar i satisfacció del
personal.

L’Agència de Salut Pública, mitjançant aquest document, manifesta el seu
compromís en matèria de prevenció de riscos laborals i el transmet a tot el seu
personal com a garantia de creixement i millora contínua.
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L’Agència de Salut Pública basa les seves actuacions en la normativa i les
regulacions vigents en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, que és
aplicable i d’obligat compliment per a tot el personal de l’entitat.
La Direcció de l’Agència és la responsable de garantir la seguretat i la salut
dels/les seus/ves treballadors/res i integrar-la en tota l’organització.
El Servei de Prevenció és l’òrgan tècnic de l’Agència que du a terme l’activitat
preventiva, donant assessorament i fent propostes i recomanacions en matèria
de seguretat i salut, alhora que vigila i fa el seguiment la correcta implantació de
les mesures preventives.
El Comitè de Seguretat i Salut és l’òrgan de representació paritari integrat pels
delegats de prevenció i els representants de l’organització, destinat a la consulta,
coneixement i participació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
La implicació per part de tots els treballadors, des de la Gerència fins a cada
membre de la nostra organització, és imprescindible per tal de desenvolupar el
projecte de millora de les nostres condicions de treball.
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