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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT
ÀMBIT DGAIA
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a les reunions del 14 i 28 de febrer de 2018 del Comitè de
Seguretat i Salut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (àmbit DGAIA).

Agressions durant els processos de trasllat o escapoliments de menors
CCOO denunciem que durant els processos de trasllat o escapoliments de menors de centres de la DGAIA
s’originen situacions d’agressivitat i conflictivitat elevada amb menors sense l’assistència dels Mossos
d’Esquadra segons el protocol d’actuació existent.
El protocol estableix que en cas d’agressivitat i conflictivitat elevada d’un menor es produirà un
acompanyament del vehicle de la DGAIA per un vehicle policial als efectes que, cas que sigui necessari, es
puguin adoptar mesures de contenció.
CCOO reclamem l’adopció de les mesures necessàries per fer efectiu aquest acompanyament acordat i
s’eviti l’exposició dels/les treballadors/es de la DGAIA a situacions d’agressions sense l’actuació
especialitzada dels Mossos d’Esquadra.

Protocol sanitari DGAIA
Atesos els casos de tuberculosi, sarna i fongs, entre d’altres, que s’han produït darrerament entre el
personal de la DGAIA, per contagi, i que han activat els protocols de Salut Pública, CCOO reclamem
l’elaboració d’un protocol sanitari per al control preventiu de malalties per tal que, quan un menor ingressi a
un centre, se li facin les proves mèdiques corresponents.,.
CCOO ja hem sol·licitat als darrers Comitès de Seguretat i Salut el control preventiu d’aquestes malalties
fent proves mèdiques als menors abans de l’ingrés a un centre (tant per a nous ingressos com a retornats
d’escapoliments), tal i com s’efectuen en d’altres col·lectius i, en conseqüència, es dugui a terme una
vigilància de la salut específica al personal i tot tenint els/les treballadors/ores sensibles.
Disposar d’un protocol sanitari per a la DGAIA és una reivindicació de CCOO des de fa temps per fer un
control previ a qualsevol ingrés d’un menor d’edat a un centre, sobretot quan es rep un menor d’edat al
centre a la matinada i els/les treballadors/ores no tenen marge d’actuació.
CCOO considerem que, a banda del control preventiu, també cal disposar d’un espai per l’acollida sanitària
que eviti contagis al personal de la plantilla o a d’altres menors.

Seguiment dels casos de TBC al CREI Castanyers
CCOO preguntem per l’evolució dels casos de tuberculosi que s’han confirmat al centre i sobre les proves
realitzades a les persones afectades per tal de fer un seguiment dels casos. L’Administració ens comenta
que l’Agència de Salut Pública no ha facilitat la informació sobre el resultat de les actuacions que han dut a
terme. CCOO sol·licitem que es faciliti aquesta informació per tal de fer el seguiment.
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Actuacions relatives a les agressions provocades per un menor del CREI Castanyers
CCOO exposem la relació d'amenaces, actes violents i d'agressions cap a l'equip educatiu i directiu,
personal de seguretat extern, als menors residents i danys greus a les seves instal·lacions per part d’un
menor que ha requerit la intervenció dels Mossos d’Esquadra amb escuts antiavalots i que han provocat el
trencament de costella i dits de la mà d’un educador.
CCOO exigim el trasllat immediat del menor a un servei més adequat a les seves característiques, activar la
via penal i no quedar-se només en qüestions de salut mental.
El Departament comunica el compromís de traslladar-lo al centre de salut mental de nova creació
des del primer dia que es posi en funcionament, i CCOO, mentre que arriba el dia del trasllat, demanem que
es reforci la plantilla i se li faci una programació individualitzada amb l'objectiu d'evitar altres danys.

Deficiències a les instal·lacions del Bosc de la Massana
CCOO, durant la visita a les instal·lacions, detectàrem deficiències a l’edifici d’estada dels menors i d’accés
a la Sala de TV ja que presentaven elements estructurals sense la solidesa apropiada que no garanteixen la
resistència necessària que asseguri la seva estabilitat.
També la persiana de la Sala de TV està situada de manera que impedeix l’obertura de la porta d’accés a la
sala des del seu interior i l’estat de les habitacions i dels banys en quant a la neteja i la massificació era molt
deficitari.
CCOO demanem que la DGAIA cerqui unes instal·lacions alternatives que garanteixin la seguretat i la salut
tant dels/de les treballadors/es com dels menors.

Creació de la Comissió de seguiment del Protocol de prevenció i actuació davant les situacions de
violència als centres de protecció a la DGAIA
El Departament comunica la creació d’aquest espai per fer el seguiment preventiu de la implementació del
protocol aprovat.
CCOO posem en coneixement la nostra preocupació per l’elevada sinistralitat als centres de treball de la
DGAIA i portarem el debat a la Mesa Paritària Sectorial de Funció Pública per a què sigui tractada i
s’adoptin mesures de xoc.

Per a més informació, per a qualsevol consulta o problema que tingueu relacionat amb salut laboral, us
podeu posar en contacte amb els vostres delegats/des de prevenció de CCOO al Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies:




Miguel Ángel Merino: mamerinos@ccoo.cat
Jesús Aneas: janeas@ccoo.cat
Aleix Gual: agual@ccoo.cat
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