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CONSORCI SERVEIS SOCIALS BARCELONA 
CCOO DENUNCIEM L’INCOMPLIMENT DELS PROTOCOLS 
SANITARIS ALS CENTRES D’INFANTS I ADOLESCENTS 

 

 
CCOO hem interposat denúncia davant la Inspecció de Treball per 
incompliment dels protocols sanitaris en relació amb els ingressos 
d’infants/adolescents o escapolits: 
 

A.- Protocol d’actuació en l’àmbit de salut pels centres residencials 
d’infants/ adolescents sota la protecció de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA).  
 
B.- 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.  

 
 
El compliment d’aquests protocols és bàsic per evitar la introducció de 
malalties als centres, algunes d’elles greus i que poden afectar als/a les 
menors així com al personal que hi treballa. I si ja ho era abans del COVID-
19, ara encara més! 
 
Recordem... CCOO vam ser precursors en l’elaboració i aprovació d’aquests 
dos protocols en el seu moment. I va ser penós haver-ho d’aconseguir a 
través d’un requeriment de la Inspecció de Treball  que va posar un termini 
màxim per a disposar d’ells, malgrat en aquell moment ja existien nombrosos 
casos de tuberculosi, sarna i fongs als centres de menors.  
 
Aquests contagis ja havien fet activar el Servei de Vigilància Epidemiològica 
de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, i calia activar un protocol sanitari 
per al control preventiu de malalties dels menors que ingressen als centres 
d’infants i d’adolescents. 
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La secció sindical de CCOO al Departament i al Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona vam sol·licitar reiteradament al Comitè de Seguretat i Salut el 
control preventiu d'aquestes malalties amb les proves mèdiques adequades 
als menors abans del seu ingrés en un centre, tant si es tracta d'un nou 
ingrés com d'aquells retornats d'escapoliments.  
 
A banda del control preventiu, CCOO també vam proposar la creació de 
serveis residencials d’allotjament nocturn per a infants/adolescents 
d’urgències i escapolits, com a mesura per evitar els trasllats nocturns, motiu 
de conflicte, i donar una major qualitat del servei a la pròpia infància i 
adolescència. En aquests moments, a més, haguessin pogut servir per les 
quarantenes dels menors escapolits o nous ingressos d’urgència que han de 
passar, naturalment, una quarantena. 
 
Doncs bé, vam aconseguir que s’aprovessin els protocols sanitaris 
abans de l’estiu i tant el CSSB com la DGAIA n’han fet cas omís. Els i les 
professionals dels serveis essencials estan complint, al peu del canó, amb un 
alt grau de professionalitat, això si, sense que es compleixin els protocols per 
ingressar, o retornar un infant o adolescent a un centre, posant en risc als 
propis treballadors i treballadores, les seves famílies, i els infants i 
adolescents que han de viure en un centre. 
 
En la mateixa denúncia també hi fem constar la manca d’Equips de Protecció 
Individual, quan ja hi ha casos de simptomatologia clara de COVID-19 i 
aïllaments. 
 
Per qualsevol dubte o informació, pots contactar amb els delegats de CCOO 
al Consorci:  Manel Rodriguez, Jaume Icart, Carlos Azorin, o al correu 
manelrpoveda@ccoo.cat  

 

CCOO DEFENSEM ELS TEUS DRETS I LA TEVA SALUT 
 

CCOO UN SINDICAT CAP AL FUTUR, COMPTEM AMB TÚ 

 
CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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