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Proposta d’acord per a la creació d’una plaça de tècnic/a de prevenció de riscos 
laborals a l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i per a la millora del servei de 
prevenció i salut laboral de la corporació. 
 
 
Exposició de motius 
 
 
La pandèmia de la Covid-19 ha posat de manifest la fragilitat de les diferents condicions 
laborals de distints àmbits públics i privats. Aquesta situació sobrevinguda ha fet que, de 
manera sobtada, s’han hagut de prendre decisions per assegurar les condicions de tots i 
cadascun dels treballadors i treballadores, tant de les empreses privades com de 
l’administració pública. 
 
Moltes empreses i entitats han incorporat els tècnics en prevenció de riscos laborals a les 
seves plantilles com una eina per millorar les condicions laborals dels seus treballadors i 
treballadores,  les quals han estat peça clau en la concreció de mesures i en la  
implementació de canvis davant  les circumstàncies que la pandèmica de la Covid-19 està 
generant.  
 
A l’àmbit administratiu podem dir que, a nivell general, la major part de les administracions 
públiques compten amb aquesta figura com a eina de millora de les condicions laborals, 
però també és cert que a determinades administracions, especialment a l’àmbit local i en 
ajuntaments més petits, no hi compten amb aquesta figura de forma permanent sinó que 
s’opta per tenir una assessorament extern i es fa contractant empreses externes. Ara bé, 
existeixen situacions en què s’ha de reaccionar de manera ràpida, com està passant amb 
les diferents situacions que genera la Covid-19 en l’àmbit laboral  i  s’han de prendre 
mesures per assegurar i garantir la seguretat i la salut de tots els treballadors d’aquestes 
administracions.  
 
D’acord amb la normativa vigent en aquesta matèria, hi ha tota una sèrie de supòsits que 
s’exigeix que ha d’existir servei de prevenció propi, per la qual cosa no és suficient comptar 
amb un servei de prevenció extern, sinó que s’han de comptar amb recursos i mitjans 
personals interns de la pròpia empresa o administració pública, que ha de ser qui tingui un 
contacte més directe, més permanent i més constant amb el dia a dia de la mateixa, per tal 
de coordinar millor les acciones amb el servei de prevenció extern.  
 
Cal afegir que moltes administracions locals com són els ajuntaments, si comptessin de 
forma permanent amb aquesta figura a les seves plantilles, podrien, fins i tot, facilitar 
funcions d’assessorament  en aquest aspectes a un nombrós col·lectiu de treballadors i 
treballadores autònoms i de petits empresaris que, requereixen d’aquest servei i no se’l 
poden finançar. Per la qual cosa, incentivar la contractació de tècnics en riscos i salut laboral 
per part l’administració local i insular podria facilitar la creació de serveis d’assessorament i 
ajuda en aquest temes per a la ciutadania.  
 
 
És per tot això que, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, 
presenta la següent Proposta d’Acord per a la seva  aprovació pel Ple de la corporació: 
 
 



    GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU 

 

 

Carrer Sant Josep, 14 baix- 07840 Santa Eulària des Riu 

 
 

1 – L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu per tal de millorar la salut laboral dels treballadors 
i treballadores d’aquesta corporació, acorda dotar de més serveis destinats a garantir la 
prevenció i la salut de tot el personal. 
 
2 - L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu acorda crear una plaça de tècnic/a de prevenció 
de riscos laborals bé amb la creació d’una nova plaça d’aquesta categoria o en el seu 
defecte amb la transformació d’una ja existent. 
 
3 - L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu insta el Govern de les Illes Balears a cooperar i 
coordinar, conjuntament amb els Ajuntaments i Consells Insulars, la creació de protocols de 
contingència i d’actuació ràpida dels comitès de salut laboral de les diferents 
administracions, davant situacions de contagis massius o brots generats per la pandèmia. 
 
 

Santa Eulària des Riu, 16 de febrer de 2021 
 
 

 
 

Vicent Torres Ferrer 
Portaveu grup PSOE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sra. Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu 


