I edició dels guardons
de la UPF a la integració
de la seguretat i la salut
en l’activitat universitària
Modalitat de contribució
a la implementació de la prevenció
de riscos laborals en el sistema de gestió
general de la Universitat
29 d’abril del 2019
Universitat Pompeu Fabra | Campus del Mar
Edifici Dr. Aiguader | Sala Marull

11.00 h

Inauguració
Ramon Villanova Fortuny, vicerector per a la direcció de projectes
per a la comunitat universitària, en representació del rector.
Carmen Cabezas Peña, subdirectora general de Promoció de la Salut
(Departament de Salut).
Elena Juanola Pagès, directora de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).
Mònica Figueras Maz, vicerectora per a la direcció de projectes
per al compromís social i la igualtat.
Jaume Badia Pujol, gerent de la Universitat Pompeu Fabra.

11.30 h

Taula rodona
“El sistema de gestió preventiva a la UPF”
M. Luz Bataller i Cifuentes, directora general de la Inspecció de Treball
(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).
Manuel Luque Parra, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social del
Departament de Dret de la Universitat Pompeu Fabra.
Narciso Amigó de Bonet Sans, director de recursos sanitaris i prevenció de riscos
laborals de l’Autoritat Portuària de Barcelona.
Sergi Jarque i Salas, cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals
de la Universitat Pompeu Fabra.

12.15 h

Lliurament dels guardons a la integració
de la seguretat i la salut en l’activitat universitària
Reconeixements UPF Prevenció a iniciatives i bones pràctiques que contribueixen
a millorar les condicions de treball a la Universitat.
S’atorguen en quatre categories:


Persones que, amb la seva activitat professional, contribueixen a la
implementació efectiva de la prevenció de riscos laborals.



Unitats organitzatives que han implantat mesures preventives que hagin
contribuït a millorar les condicions de seguretat i salut al campus.



Institucions que han col·laborat amb la Universitat en la creació, la
promoció i la divulgació de la cultura de prevenció de riscos laborals.



Guardó especial a la persona o unitat organitzativa que, amb les seves
iniciatives o bones pràctiques, transfereix a altres entorns la seva
contribució a la prevenció de riscos laborals.

Premi UPF Prevenció, in memoriam de Jordi Castejón, a treballs de fi de grau
o de màster, tesis doctorals o publicacions que, tenint com a tema la seguretat i la salut
en el treball, s’han publicat l’any 2018.
Condueix l’acte Sergi Jarque i Salas, cap de l’Oficina Tècnica de Prevenció de
Riscos Laborals.
12.50 h

Clausura
Ramon Villanova Fortuny, vicerector per a la direcció de projectes per a la
comunitat universitària, en representació del rector.

La cerimònia es pot seguir en streaming, a través del canal de youtube de l’Hospital del Mar
accessible mitjançant l’enllaç següent: https://www.youtube.com/watch?v=NqyGjeCojkM

