
Bases
Premi Ignasi Fina  
de Salut Laboral

2009

Salut

Consell Assessor de Salut Laboral



PRESENTACIÓ



A Barcelona estem convençuts que la salut laboral és molt més que l’activitat de prevenció 
d’accidents i de sinistres al lloc de treball, perquè som conscients que aquest és un tema cabdal 
per a la qualitat de vida de les persones. 

Des de l’any 2003, en què es va recuperar el Consell Assessor de Salut Laboral, cada 28 d’abril 
fem una jornada de reflexió i reconeixement a la salut dels treballadors i les treballadores com a 
determinant indiscutible de la nostra vida ciutadana personal i col·lectiva.  

En aquesta edició, i coincidint com sempre amb el Dia Mundial de la Salut Laboral, el premi 
que atorga l’Ajuntament de Barcelona canvia de nom. Si fins ara es convocava com a Premi 
Barcelona de Salut Laboral, a partir d’enguany passa a ser el Premi Ignasi Fina, en record i 
homenatge al metge i regidor que ens va deixar la primavera passada i que en va ser l’impulsor 
durant la darrera legislatura. És, sobretot, una mostra d’agraïment a la tasca professional i social 
que va desenvolupar durant tota una vida dedicada a la defensa de la salut dels treballadors i 
les treballadores.

Barcelona segueix i seguirà compromesa amb la salut laboral. Aquesta trobada del Dia Mundial 
no és altra cosa que la renovació de la nostra determinació. Us animem a presentar-vos al Premi 
i us esperem a la sessió solemne de celebració. 

Jordi Hereu 
Alcalde de Barcelona



Teniu a les mans les bases del Premi Ignasi Fina de Salut Laboral 2009 de l’Ajuntament de 
Barcelona i que promociona el Consell Assessor de Salut Laboral.
Amb la concessió d’aquest premi, l’Ajuntament de Barcelona reafirma la seva voluntat de 
contribuir a millorar la relació entre la salut i el treball, a millorar la salut dels treballadors i les 
treballadores de la nostra ciutat. Les dades de sinistralitat i mortalitat laborals s’han reduit i 
això és un estímul important per continuar actuant en la mateixa direcció. En aquesta ocasió 
ho fem premiant, un any més, les millors experiències en salut laboral, perquè ens serveixin 
d’exemple i de referència.
El 2009 és l’any on es debatrà al Parlament la Llei de salut pública de Catalunya, on la salut 
laboral obté un reconeixement merescut que consolida una visió àmplia i transversal d’aquest 
tema.



En aquesta edició, hem canviat el nom del Premi Barcelona de Salut Laboral amb la voluntat 
de reconèixer la trajectòria personal i professional del Dr. Ignasi Fina i Sanglas. Ell va dedicar 
la seva vida a millorar la salut dels treballadors i les treballadores, des de la pràctica de la 
medicina laboral i des de la política en els seus darrers anys. A ell correspon la recuperació 
d’aquest premi el 2004 i la revitalització del Consell Assessor de Salut Laboral, que és qui 
proposa la seva concessió.
Moltes gràcies a totes les  persones que fan possible el Premi Ignasi Fina de Salut Laboral. Us 
animo a tots i a totes a participar-hi. Hi tenim molt a guanyar!

Isabel Ribas i Seix
Delegada de Salut 
Presidenta del Consell Assessor de Salut Laboral



CONVOCATÒRIA I BASES

I n t r o d u c c i ó

Les administracions públiques han de fomentar iniciatives i programes de prevenció i, si escau, 
concedir incentius amb els objectius de prevenció de riscos, i protecció i promoció de la salut 
laboral segon recull la legislació vigent. 



Enguany, a través del Consell Assessor de Salut Laboral (CASL), l’Ajuntament de Barcelona 
renova la convocatòria del Premi de Salut Laboral, ara 2009, per tal de reconèixer i premiar 
la millor iniciativa o experiència d’actuació en la prevenció de riscos o en la millora de les 
condicions laborals, desenvolupada a la ciutat de Barcelona.

Pensem que el treball mai no és neutre en relació a la salut, i segons la seva naturalesa i les 
sseves condicions és un determinant generador de salut o, per contra, de malaltia.

Una vegada més, el dia 28 d’abril de 2009, Dia Mundial de la Salut Laboral, serà el marc 
institucional i solemne en què l’Ajuntament de la ciutat lliurarà el premi d’aquesta edició 
al guanyador o la guanyadora, ja sigui a títol individual o col·lectiu. Enguany, però, tindrà 
quelcom d’especial, doncs inaugurem denominació del Premi, que passa a dir-se “Ignasi 
Fina de Salut Laboral” en reconeixement i record de la figura entranyable i eminent de qui 
va ser company, amic i regidor en la legislatura anterior.  

Esperem, des d’ara, les vostres candidatures al premi!



bases generals

1. OBJECTE

L’Ajuntament de Barcelona, a través el Consell Assessor de Salut Laboral, convoca un premi, 
en el sector de la prevenció i la salut laboral, per tal de promoure la introducció de millores 
en la seguretat i la salut en el lloc i/o les condicions de treball. L’objectiu d’aquest premi és, 
doncs, reconèixer l’experiència millor d’actuació en la prevenció de riscos dins d’una empresa o 
activitat laboral de la ciutat de Barcelona que hagi implantat nous sistemes, accions o mesures 
de prevenció, sempre que compleixin els requisits següents:

 Que, com a valor afegit al compliment estricte de la normativa de prevenció aplicable 
en el seu cas, aportin solucions, mesures o iniciatives innovadores en relació amb la 
millora de les condicions concretes de seguretat i/o de salut. 

 Que aquestes iniciatives hagin demostrat la seva eficàcia en les condicions de 
seguretat i salut mitjançant una reducció significativa de sinistres, o en forma de 
manifestació positiva dels treballadors i les treballadores. Serà considerat com a molt 
determinant l’aportació d’aval/s d’eficàcia, estesos per un o altre servei, institució o 
comitè de seguretat i higiene del treball.

 Que aquestes experiències siguin transferibles, de manera que puguin ser 
extrapolades, repetides o aplicades d’una manera o d’una altra a altres empreses. 

 Que aquestes iniciatives suposin la integració efectiva i estable de la prevenció dins 
de l’organització i el funcionament de l’empresa i/o el procés productiu.



2. dotació

El premi serà dotat per l’Ajuntament de Barcelona amb una aportació econòmica de 6.000 € i 
un diploma acreditatiu.
El Consell Assessor de Salut Laboral vetllarà també per fer-ne difusió.

3. aspirants

Podrà concórrer a aquesta convocatòria qualsevol professional, treballador/a, gestor/a, equip de 
treball, col·lectiu, servei o empresa que hagi promogut i desenvolupat una millora en matèria 
preventiva o de salut laboral en una empresa o activitat laboral, de qualsevol sector, ubicada a 
la ciutat de Barcelona.

Aquestes accions de millora es podran referir a les àrees de gestió de la prevenció, la seguretat, 
la higiene, l’ergonomia, la psicosociologia, la promoció de la salut, la medicina preventiva o la 
protecció de la salut. 

Podran concórrer projectes que, tot i en fase d’implantació o desenvolupament, ja puguin ser 
avaluats parcialment. 

No podran concórrer projectes que hagin estat distingits prèviament amb altres guardons o 
altres premis.  

La presentació de candidatures es podrà realitzar pels mateixos aspirants o a través de la 
persona o entitat que n’acrediti el consentiment.



4. dossier-documentació

Els/les aspirants al premi presentaran, per correu postal o bé personalment al Registre General 
de l’Ajuntament de Barcelona, un sobre sense remitent ni identificació externa que contindrà 
un dossier amb la documentació següent:

 Un manuscrit original i tres còpies, redactat en lletra Times New Roman, mida 12 i a 
espai normal, amb un mínim de dos i un màxim de cinc folis, en els quals exposaran 
el títol, els antecedents, els objectius de la millora, la metodologia o els procediments 
usats i les conclusions o els beneficis que es volen aconseguir. Aquests manuscrits, 
que no contindran signatures ni referències al/s autor/s que els poguessin identificar, 
podran redactar en català o en castellà.

 Altres documents possibles, annexos o material gràfic, que puguin ajudar a la comprensió 
o la interpretació del projecte, sempre que no permetin revelar la identificació del/s 
autor/s.

 Un sobre plica, mida carta, tancat i lacrat, on a l’exterior només s’escriurà el títol 
del projecte o del treball. A l’interior hi haurà un full a part amb el nom del/s autor/s, 
l’aspirant titular, la seva adreça i el telèfon de contacte.



5. dates d’admissió

Els treballs presentats hauran de tenir el segell d’entrada al Registre General municipal o de 
l’oficina de correus amb data 14 d’abril de 2009, que és la data límit.

6. jurat

El jurat per a l’estudi, la selecció i l’avaluació del millor treball presentat serà el mateix Consell 
de Salut Laboral, presidit per la delegada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona. La seva 
composició i membres serà, doncs, la mateixa que la del Consell. El secretari del jurat serà el 
mateix secretari del Consell.

El jurat es reserva el dret de verificar el contingut i el desplegament de les memòries avaluades, 
així com de poder fer visites in situ de comprovació, o de requerir la documentació complementària 
que pugui considerar d’interès.



7. Veredicte

El veredicte del jurat es donarà a conèixer la setmana immediatament anterior al 28 d’abril de 
2009, Dia de la Salut Laboral. 
Aquest veredicte, que serà inapel·lable, podrà acordar un únic candidat premiat, una resolució 
de repartiment ex aequo, si s’escau, o declarar-lo desert (i s’acumularà la dotació del premi per 
a futures edicions).

8. atorgament

El premi el lliurarà la màxima autoritat municipal, és a dir, l’alcalde de la ciutat de Barcelona 
o, en substitució d’aquest, la regidora o el regidor designats, en un acte oficial i públic que se  
celebrarà a l’ Ajuntament de Barcelona el 28 d’abril de 2009, Dia Mundial de la Salut Laboral.



9. publicitat

Al llarg de tot el procés de selecció i avaluació, la documentació presentada per part dels 
aspirants serà tractada amb caràcter confidencial.
Quan s’hagi emès el resultat del jurat, els aspirants al premi acceptaran el dret, per part de 
l’Ajuntament de Barcelona de publicar en els seus mitjans (escrits, audiovisuals, webs, etc.) els 
treballs presentats en aquesta convocatòria i els reportatges corresponents sobre l’atorgament 
del premi, així com incorporar-los als seus fons documentals.

10. acceptació

La presentació a concurs al premi suposa l’acceptació per part dels aspirants d’aquestes bases.







per a més informació:


