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COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT DEL 
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I 

FAMÍLIES 
 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats al darrer Comitè de Seguretat i Salut del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
 
Protocols en matèria de salut a la DGAIA 
 
Arran dels casos de contagi de personal treballador per infeccions de 
tuberculosi, escabiosi (sarna) i fongs originats per menors que ingressen sense que es 
realitzi un control preventiu de les seves malalties, CCOO vam posar en coneixement de 
la Inspecció de Treball de Catalunya la necessitat de disposar d'un protocol sanitari. 
Aquesta va requerir el seu compliment de manera immediata atès que suposa un risc greu 
per a la integritat física o la salut del personal treballador de la DGAIA. 
 
Finalment, la DGAIA ha redactat i consensuat amb la part social dos protocols: 

• Protocol d'actuació en l'àmbit de salut pels centres residencials d'infants/ 
adolescents sota la protecció de la DGAIA. 

• Protocol elaborat entre la DGAIA i el Departament de Salut per a l'atenció dels 
infants i els adolescents migrats sols en matèria de salut. 

CCOO opinem que l'aprovació dels protocols és un primer pas cap al control del risc 
biològic però encara es pot anar més enllà, no obstant això, després de més d'un any 
sol·licitant la seva aprovació, proposem que s'inicien les actuacions que s'han d'aplicar i 
en funció de l'evolució dels contagis aplicar altres mesures que puguin ser més eficaces. 
 
 
Proliferació de coloms al CGG Sant Adrià Centre 
 
CCOO denunciem la proliferació de coloms a l'escala del pati sota de la qual nien i 
s'ubiquen constantment. Tota l'escala està plena d'excrements així com el mobiliari que es 
troba a la part inferior sota el replà de l'escala i part de l'enjardinament del pati. 
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El departament indica que hi ha mesures pressupostades per minimitzar la presència de 
colom i que en 15 dies poden estar aprovats per iniciar les obres. 
 
 
Instal·lació de tendals a la RGG de Gràcia 
 
Els sindicats reivindiquem que des de l'ampliació de la residència l'any 2005, als 
passadissos de les tres plantes de la part nova no s'aconsegueix una correcta 
temperatura de confort a la temporada d'estiu a causa de la radiació solar en les cambres 
que tenen vidres molt exposats a insolació, i que la revisió de les instal·lacions de 
climatització l'any 2017 no va solucionar. 
 
La resposta per part del Departament és la instal·lació de filtres solars però la part social 
qüestionem l'eficàcia d'aquesta mesura. 
 
 
Novetats en relació amb els serveis mèdics assistencial Departament 
 
S'estan produint canvis els serveis mèdics per desenvolupar campanyes de promoció de 
la salut per disminuir el risc cardiovascular i de prevenció de les lesions osteomusculars 
però aquests serveis només arriben als edificis de Taulat, Paral·lel, Sepúlveda, Calàbria 
i Albareda. 
 
CCOO demanem que es puguin afegir a aquestes campanyes el personal dels centres 
que no tenen servei mèdic però que per proximitat es puguin apropar. 
 
Tanmateix, reclamem que s'iniciï la vigilància de la salut col·lectiva amb la recopilació de 
dades epidemiològiques poblacionals sobre l'estat de salut del personal en relació amb 
els riscos laborals per tal de planificar la prevenció, amb una visió de conjunt de la 
població. 
 
 
Agressions i meningitis al CRAE Maria Assumpta 
 
CCOO preguntem sobre les repetides agressions per part d'un usuari del CRAE i les 
mesures que s'estan adoptant per controlar la situació i el Departament respon que 
l'usuari es troba en situació d'escapoliment. 
 
El Departament informa sobre un cas de meningitis arran d'un ingrés i CCOO presentem 
una queixa per la manca d'informació sobre el cas al personal treballador. 
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