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Queixa de CCOO davant el Síndic de Greuges per possible 
incompliment, per part del Govern, de la Llei dels drets i 

oportunitats en la infància i l’adolescència 
 

 
CCOO hem presentat queixa davant el Defensor d’Infants i Adolescents (depenent 
del Síndic de Greuges), per possible incompliment de l’article 15 de la Llei 14/2010 
dels drets i oportunitats en la Infància i l’adolescència, que contempla la prioritat 
pressupostària per complir les mesures de protecció dels infants o els adolescents 
en situació de risc o desemparament. 
 
També hem emès un comunicat de premsa i hem estat entrevistats per diferents 
emissores de ràdio per tal de continuar denunciant públicament les restriccions en 
matèria de personal, tant per substitucions d’absències temporals com de vacants, a 
centres propis de la DGAIA, que han quedat marcades pel Govern de la Generalitat 
només en un 50% de cobertura, estan afectant a l’atenció directa dels centres de 
menors acollits en aquests, i més especialment quan no es pot contractar personal 
de reforç per infants i adolescents amb alguna especial patologia psíquica i/o física. 
 
L’article 15 de la Llei 14/2010, contempla la prioritat pressupostària per garantir 
aquests tipus de centres. En canvi el Govern ha optat, només, per prioritzar amb el 
100%, la correcta cobertura del personal de Presons i Justícia Juvenil.  
 
CCOO ha informat també d’aquest fet a la Vicepresidenta del Govern.  
 
 
Propera mobilització conjunta: 
 

17 de març, de 10.00 a 12.00 h, 
davant el Departament d’Economia i Coneixement a Barcelona 

 




