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AMPLIACIÓ PROPOSTES CENTRES DGAIA 

 

 
Apart de la petició que CCOO ja vam fer a la DGAIA que es valoressin 
estades tipus els permisos ampliats que es donen a alguns/es menors durant 
l'estiu, hem fet arribar més propostes tant a la DGAIA com a Recursos 
Humans del Departament.  
 
Som conscients de la dificultat de respondre amb rapidesa a la situació que 
s'està donant als nostres centres (DGAIA i Residències)  i agraïm que, per 
part del Departament, fins on pot fer en el seu nivell competencial, s'estiguin 
articulant accions com la de la contractació directa des dels centres.   
 

En concret, CCOO hem fet arribar les propostes següents: 
 

• Que, en cas d'esgotament de Borsa o existència de contractes inferiors a 

la jornada (els/les suplents de reduccions de jornada, per exemple), 

s'ampliï la jornada contractada. 

 

• Que amb la mateixa prioritat però també obert a personal amb jornada 

sencera s'autoritzin hores extres voluntàries, RETRIBUÏDES, ja que, a 

compensar i no sabent quan pot durar la cosa, seria "vestir un sant per 

desvestir-ne un altre". 

 

• Pel que fa a categories no-educatives: 

 

− Contemplar també la contractació ràpida i fins i tot l'ampliació de 
personal de cuina, bugaderia i neteja, ateses les especials 
condicions d'higiene continua que cal mantenir en tot moment. 
 

− En el cas d'empreses externes: demanar-ne més dotació de l'habitual. 
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• El manteniment de les escoles, instituts i centres de formació de tot tipus 

tancats, molt més enllà del que es va dir inicialment, agreujarà més la 

situació “d’olla de pressió” en els centres. Per tant, proposem: 

 

− Que els centres que ho demanin, a l’igual que els CREI, puguin 
disposar de personal docent per a fer classe al propi centre, en la 
línia tant de reforçar a l'equip educatiu en l'apartat formatiu, com per tal 
d'ajudar a establir rutines i horaris. 
 

− Que s’aturin ingressos que no siguin del tot imprescindibles (vol dir, 
que poguessin seguir en el seu entorn un mes més) i els que entrin, 
entrin prèvia prova del Coronavirus feta. 
 

− Que es garanteixi un protocol d'actuació ràpida dels Mossos 
d'Esquadra davant qualsevol incidència. Concretar rondes i visites 
esporàdiques pel centres.   

 

 

• Pel que fa a Salut laboral, apart de reiterar que no faltin EPIs a cap 

centre i no només com a mesura merament de drets dels treballadors/es 

sinó per a no posar en risc a la població atesa (que aquesta sí que està 

confinada), CCOO demanem: 

 

− Prova prioritària de COVID-19 per a tot el personal que ho demani.  

 

− No només previsió, en cas de declarar-se un cas positiu de 

Coronavirus, dels espais que seran d'aïllament sinó la dotació -i 

sobretot la reposició i ús correcte-, de bates, protecció ocular, guants, 

mascaretes... 

CCOO continuarem recollint les necessitats i propostes que ens feu arribar i 
les derivarem on calgui. 
 

Ara, més que mai, salut per a tots i totes. 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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