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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT  
 

A les 13.40 hores del dia 26 de març de 2018 es reuneix el Comitè de Seguretat i Salut 

de la Universitat de les Illes Balears en reunió ordinària. 

 
ACORDS ADOPTATS: 

 

─ Totes les persones assistents estan d'acord amb el contingut de l’acta número 69, de la 

reunió del dia 17 de novembre de 2017, que s’aprova per assentiment i se signa.  
 

─ Totes les persones assistents estan d'acord amb les puntualitzacions fetes a la 

memòria presentada, que se sotmet a votació i s’aprova per assentiment. 

 
─ Totes les persones assistents estan d'acord amb la planificació del Servei de Prevenció 

2018, que s’aprova per assentiment. 

 

─ Pel que fa a Ca n’Oleo, Antoni Aguiló i Antònia Fullana diuen que a la propera 
reunió de la comissió mixta amb els responsables de la Conselleria es decidirà qui ha 

d’elaborar el Pla d’autoprotecció de l’edifici, ja que és d’ús compartit, i s’informarà el 

Servei de Prevenció per si s’ha de fer de manera conjunta. 
 

─ Pel que fa a la cessió d’ús del camp de futbol de l’Antoniana a l’IME, Antoni Aguiló 

diu que el Servei de Prevenció ha de preparar una carta dirigida a la Gerència de 

l’Institut Municipal d’Esports per demanar-los una còpia de l’avaluació de riscs i del Pla 
d’emergència del camp de futbol. En cas que no l’hagin elaborat, els hem d’informar de 

la necessitat de fer-ho. 

 

─ Es presenta la proposta de document «Pla de prevenció de riscs laborals de la UIB per 
al període 2018-2021», perquè els membres del Comitè hi facin les seves aportacions un 

mes abans de la propera reunió, que serà abans de l’estiu. 

 

─ Es presenta la proposta de contractació d’un tècnic superior al Servei de Prevenció 
propi amb un perfil de tècnic superior, que haurà de tenir les tres especialitats. Es farà 

un contracte d’interinatge de sis mesos a temps parcial. Com a conseqüència, 

s’incorporaran les avaluacions grupals de riscs psicosocial a la planificació 2018 per a la 

pròxima reunió del Comitè. Tothom hi està d’acord, i s’aprova per assentiment. 
 


