
 

COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT  

 

 

 

Pàgina 1 de 5 

 

 

Resum dels acords de les reunions del Comitè de Seguretat i Salut 

 

En aquesta taula es mostren els acords als que s’ha arribat en les diverses reunions del Comitè 
de Seguretat i Salut des de la seua constitució. 

Per a més informació, podeu dirigir-vos a l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental. 

 

Data de 
reunió 

Núm. 
reunió 

Acords 

3/03/2021  86 Es pren coneixement dels projectes sobre detecció del virus SARS-CoV-2 en aigües 
residuals i en aire. 

15/09/2020  83 Es presenta el Protocol d’actuació per a la prevenció del contagi de la COVID-19 en llocs 
de treball de la Universitat Jaume I. 

17/06/2020  81 Es presenta el document de retorn a l’activitat presencial a l’UJI 

13/03/2020  78 S’informa i es pren coneixement de les accions realitzades i que es van a realitzar per a 
fer front al coronavirus 

23/05/2019  76 Es pren coneixement de la proposta de protocol d’actuacions davant situacions d’alerta 
per fenòmens atmosfèrics. 

Es presenta la proposta del Pla de prevenció per departaments. 

Es presenten els criteris per a la formació del personal en l’ús dels desfibril·ladors  

5/11/2018  74 Es pren coneixement del Pla d’autoprotecció de la Facultat de Ciències de la Salut. 

18/12/2017  72 Es pren coneixement dels resultats de l’avaluació de factors psicosocials que presenta 
l’equip WONT. 

24/05/2017  70 S’acorda presentar la “Sol·licitud d’incentius a les empreses que hagen contribuït 
especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral”. Quan es resolga, 
segons l’import econòmic de què es tracte, es presentaran o proposaran accions en les 
quals es pot utilitzar. 

15/03/2017  69 S’aprova la proposta de modificació del procediment de seguretat i salut per a 
l’organització d’actes. 

Es pren coneixement del canvi dels telèfons d’emergència. Passen a ser el número 44555 
per al cap d’emergències i el 44111 per al coordinador sanitari. 

12/11/2015  63 S’aprova la proposta de modificació de la normativa de funcionament del Comitè de 
Seguretat i Salut. 

S’aproven les modificacions proposades del document Pla de prevenció de riscos laborals 
de l’UJI. 

Es dona el vistiplau a la proposta de curs de formació en línia inicial en prevenció de riscos 
laborals per a tot el personal de l’UJI. 

10/7/2015  62 S’aprova el nou procediment de coordinació d’activitats en matèria de prevenció de 
riscos laborals, que substitueix a l’aprovat en novembre de 2005. 

9/7/2014  61 S’aproven les modificacions proposades de seqüències d’actuació en casos d’emergència 
amb el compromís de canviar la redacció de cada cas per una forma seqüencial de marcar 
els passos a seguir. 

17/12/2012  56 Es dona el vistiplau per assentiment al document de Recomanacions de seguretat i salut 
en el treball, que va estar aprovat pel Consell de Direcció de 23 d’octubre de 2012. 
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28/2/2012  53 S’acorda que quan l’actitud de l’estudiant siga d’indisciplina reiterada o d’agressivitat 
física o verbal fins el punt que es decidisca incoar un expedient a l’alumne, es considere 
apropiat que el rector resolga una prohibició cautelar de l’accés de l’estudiant als espais 
docents. Cal considerar que aquesta mesura ha de reservar-se als casos extraordinaris en 
què l’estudiant cree una situació de tensió que afecte seriosament al PDI o PAS 
responsable de l’aula i limitar-se en el temps al període d’instrucció de l’expedient. La 
comissió que instruïsca l’expedient ha de ser notificada de la mesura cautelar aplicada 
per garantir que aquest actue amb la major rapidesa possible i així poder reduir al mínim 
possible aquesta restricció d’un dret de l’estudiant. També s’ha de tindre en compte que 
l’estudiant no ha de perdre el dret d’examen, i se li ha de garantir alguna fórmula per la 
qual, en cas de voler ser avaluat, puga ser-ho, i en cas de no voler ser avaluat, no perga 
convocatòria. Finalment, si l’estudiant es veu forçat a repetir una assignatura per la 
restricció d’accés als espais docents, s’hauria d’evitar l’augment del cost de la matrícula 
que s’aplica a aquells que han de repetir-la per qualsevol altra raó. 

10/10/2011  51 S’aprova la proposta de modificació de l’estructura preventiva de l’UJI. 

4/4/2011  50 S’aproven les modificacions proposades del document Pla de prevenció de riscos 
laborals. 

15/9/2009  46 S’aprova la documentació i la proposta de mesures preventives front a la incidència de la 
grip A a la Universitat Jaume I. 

24/6/2009  45 S’aprova per assentiment el Pla d’emergències i organització de l’autoprotecció de 
l’edifici de la Llotja del Cànem. 

S’acorda mantindre la redacció antiga i afegir un dels paràgrafs que es proposen de 
modificació del punt 19 del Pla de prevenció de l’UJI, “Investigació d’accidents, incidents 
i malalties professionals”. 

22/10/2008  43 S’aproven per assentiment les modificacions del Pla d’autoprotecció presentades, 
degudes en gran part a l’entrada en vigor del RD 393/2007 pel qual s’aprova la Norma 
bàsica d’autoprotecció. 

S’acorda incloure com a última acció a prendre amb el personal que no assistisca als 
cursos sobre Pla d’autoprotecció, la possible penalització en la productivitat laboral en 
PAS o incentius en el PDI, previ informe de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental. 

29/10/2007  40 Es presenten les característiques del curs de formació sobre el Pla d’Autoprotecció de 
l’UJI. Estarà reconegut amb 16 hores de formació i constarà d’una part teòrica que es 
realitzarà en línia i dues pràctiques presencials, una d’extinció d’incendis i altra de 
primers auxilis. 

S’aproven les següents propostes, basades en la legislació vigent: 

- La realització serà obligatòria per al personal que integra els equips 
d’emergència, segons l’estructura aprovada pel Comitè de Seguretat i Salut. 

- El temps de formació es considera horari de treball, per la qual cosa el personal 
que faça les pràctiques fora de la seua jornada laboral podrà recuperar les hores 
segons acorde amb el seu cap de servei. 

S’aprova el procediment de neteja de roba de laboratori. En breu s’enviarà un comunicat 
als serveis i departaments amb la informació corresponent. 

25/6/2007  39 S’aprova per assentiment el document presentat amb les propostes de modificació del 
Pla de Prevenció. 

14/6/2006  37 S’aprova la proposta d’incloure al professorat i tècnics d’investigació en els equips de 
primera intervenció i en els equips d’alarma i evacuació. 
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1/3/2006  36 S’aprova el procediment de treball per a la protecció contra els riscos derivats de la 
utilització d’agents cancerígens i/o mutàgens. 

23/11/2005  35 S’aprova per assentiment el procediment de coordinació d’activitats en matèria de 
prevenció de riscos laborals. 

7/7/2005  34 S’aprova el procés d’avaluació psicosocial del personal de l’UJI. 

11/2/2004  30 S’aprova el Pla de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat Jaume I com a marc de 
referència on incloure totes les activitats de prevenció de l’Oficina de Prevenció i Gestió 
Mediambiental. 

12/11/2003  29 S’aprova el procediment de protecció de la maternitat i la lactància. 

S’aprova el procediment de protecció de persones sensibles. 

S’aprova la modificació proposada sobre l’elecció dels delegats de prevenció. 

25/6/2002  27 S’aproven les modificacions propostes de la normativa de funcionament, les quals 
afecten a la designació de la secretaria del Comitè i a la pèrdua de la condició de membre 
del Comitè. 

S’aprova la seqüència d’actuacions a realitzar en cas que una persona quede atrapada als 
ascensors, per a introduir-la al Pla d’Emergències i Organització de l’Autoprotecció.  

S’aprova la proposta de formació en coneixements del Pla d’Emergència. El curs per a 
personal nou es farà a banda del Pla de Formació de la Universitat Jaume I. Aquest curs i 
les reunions periòdiques recordatòries (teòriques i pràctiques) es faran tots els anys. 

14/3/2002  26 S’aproven els documents sobre normes de seguretat per a l’organització d’actes o 
activitats en locals i recintes de l’UJI i la instrucció sobre utilització dels recintes tancats, 
i s’acorda enviar còpia a departaments, serveis, centres i unitats amb capacitat 
d’organització d’actes. 

S’aprova la proposta sobre canvis en la seqüència d’actuacions en cas d’amenaça de 
bomba. 

S’aprova la proposta de donar difusió dels acords del Comitè de seguretat i salut al SIC. 

19/12/2001  25 S’aproven totes les propostes presentades de modificació del Pla d’Emergència, sobre el 
canvi del número de telèfon del cap d’emergències i inclusió de personal de diferents 
serveis als equips d’alarma i evacuació dels edificis A de la FCJE i als edificis TD, TC i TI de 
l’ESTCE. 

S’aproven les propostes de formació de l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental, 
excepte les que corresponen a formació sobre el Pla d’Emergència i Organització de 
l’Autoprotecció. 

6/7/2001  24 S'aprova el protocol d’assistència sanitària en actes protocol·laris i s’acorda la seua 
difusió. 

7/3/2001  23 S’aprova la proposta de formació per als tècnics de tallers i laboratoris per a realitzar-la 
la segona quinzena de juny en horari de matí, de 8.30 a 11.30 h. (12.30 la sessió de 4 
hores), i totes les sessions en una setmana, de dilluns a divendres. 

30/11/2000  22 S’aproven els canvis en el document del Pla d’Emergència respecte a la seqüència 
d’actuació per a primers auxilis, unificació documental dels edificis A, B1 i B2 de la FCJE i 
la definició de llocs de reunió exteriors dels edificis 

S’acorda començar els simulacres pels edificis més fàcils i deixar els edificis d’aularis per 
al final. 

S’aprova el programa experimental d’assistència a patologies produïdes pel consum 
abusiu de alcohol. 
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3/7/2000  21 S’acorda lliurar un certificat d’assistència a aquelles persones que hagen assistit un 80% 
dels cursos del Pla d’Emergència i a la resta se’ls convocarà també per als cursos que es 
facen després de l’estiu. També es convocaran les persones que no han assistit a cap 
sessió. 

S’acorda reunir tots els tècnics de tallers i laboratoris i personal de manteniment per 
oferir-los un curs bàsic sobre riscos generals de ferramentes, màquines, productes 
químics, equips de treball, protecció individual, etc. 

S’acorda eliminar un paràgraf de la seqüència d’actuació en cas d’amenaça de bomba, a 
proposta d’una persona que assistí als cursos del personal dels equips d’emergència, per 
presentar problemes d’implantació i de compliment. 

15/3/2000  20 S’aprova la proposta de formació i els continguts. Es veu la necessitat d’incloure el curs 
bàsic de prevenció en el pla de formació de la Universitat. 

S’aprova el document sobre l’adequació de la vigilància de la salut amb una temporalitat 
del reconeixement mèdic després d’absència prolongada quan aquesta siga igual o 
superior a tres mesos. 

19/1/2000  19 S’acorda que els camps identificatius per al qüestionari d’avaluació dels aspectes 
psicosocials del PDI siguen el següents: funcionari-no funcionari, associat a temps 
complet-temps parcial, ajudant, departament, sexe. 

S’acorda convocar el personal implicat en els equips d’actuació per a fer reunions 
informatives (les reunions per als caps de centres, departaments i serveis ja s’han fet). 

S’aprova el canvi en les substitucions per al cap d’emergència. La figura de cap 
d’emergències s’assumeix pels tècnics del Servei de Prevenció i el cap d’intervenció 
s’assumeix pel personal de l’OTOP. 

7/7/1999  18 Després d’una llarga discussió sobre el document del Pla d’Emergència, es decideix 
aprovar el document, condicionat a fer reunions explicatives als diferents col·lectius i 
tornar a reunir el Comitè en cas de que el personal siga molt reticent a fer aquestes 
tasques. 

S’aprova el document sobre l’organització d’una estructura de prevenció en els diferents 
departaments i serveis, amb les esmenes realitzades. 

S’aproven els procediments d’actuació del Servei de Prevenció. 

3/3/1999  15 S’acorda començar a donar difusió d’algunes coses del document del Pla d'emergència i 
organització de l'autoprotecció, com ara la llista de telèfons d'emergència, i també definir 
el pla de formació. 

22/6/1998  12 S’aprova el contingut del díptic dirigit a l’estudiantat a partir de la proposta que presenta 
J. Miralles.  

S’acorda oferir al personal que pertany al règim general de la Seguretat Social la 
possibilitat de fer la revisió metge al Gabinet de Seguretat i Higiene del Treball. 

4/3/1998  10 S’acorda realitzar una jornada de presentació i sensibilització sobre la prevenció de riscos 
laborals a la Universitat Jaume I el dia 23 d’abril a la Sala d’Actes de la Facultat de Ciències 
Jurídiques i Econòmiques del Campus del Riu Sec. 

16/1/1998  9 S’acorda fer reunions informatives sobre la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el 
Reglament dels Serveis de Prevenció per a tot el personal de la Universitat Jaume I. 

23/9/1996  3 S’aprova per unanimitat el reglament definitiu de funcionament del Comitè. 

S’acorda per unanimitat que la Unión de Mutuas realitze el pla de prevenció. 
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27/6/1996  1 Acta de constitució del Comitè de Seguretat i Salut Laboral 

Membres del Comitè per la part institucional: 
Asunción Ventura Franch. 
Rafael Vicente Queralt. 
José Miguel Llopis. 
Vicente M. Sales Pascual. 

Membres del Comitè per la part social: 
Bartomeu Prior Romero. 
Carles Bellver Torlà. 
Amparo Garrigues Jiménez. 
Sebastià Serrano López 

S’acorda per unanimitat que ocupe la presidència la vicerectora Asunción Ventura Franch 
i la secretaria el senyor Bartomeu Prior i Romero. 

S’acorda presentar per a la pròxima reunió un esborrany de reglament intern i una 
proposta sobre el futur Servei de Prevenció. 

 


