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PLACES PTR RESIDÈNCIES 
 

INFORMACIÓ SOBRE PLACES DE REFORÇ COVID EN CENTRES 
RESIDENCIALS QUE PASSEN A SER ESTRUCTURALS: UNA 

OPORTUNITAT PERDUDA 
 
El dia 3 de febrer va finalitzar el Programa de Reforç davant la Covid. Abans de Nadal el 
Departament ens va informar que de les 192 places, passarien a estructurals 150. En la reunió de 
dia 8 que vam tenir amb Recursos Humans del Departament de Drets Socials en comuniquen, 
davant la nostra sorpresa i enuig, que només 71 places passarien a ser estructurals, repartides 
de la següent manera: 17 tècnics de gestió; 17 Responsables Higiènicosantari; 34 Infermer/a i 3 
Auxiliars de geriatria. També van informar que les places d’Auxiliar es podrien mínimament 
incrementar, això sí, en detriment de les d’infermeria. Per tant, el nombre final continuaria sent 71. 
 
CCOO volem fer públic el nostre desacord i protesta tant pel baix nombre d’auxiliars, 
col·lectiu prou sobrecarregat, fet que ocasiona nombroses baixes, com per l’absència de 
places de fisioterapeutes i de tècnics de la RD Can Ruti. 
 
Probablement, amb aquest repartiment es millorarà la gestió burocràtica dels centres però d’un 
tema que la Generalitat s’omple la boca: “l’atenció centrada en la persona”, res de res. 
 
Els centres residencials passen a tenir la plantilla d’abans de la COVID, malaltia que, per cert, 
encara no ha acabat i que obliga a sectoritzar habitacions on el personal ha d’entrar amb els 
Equips de Protecció Individuals corresponents i s’incrementa la càrrega de treball. Sense obviar 
un tema molt important com és que els/les residents dels nostres centres són, en la pràctica 
totalitat, depenents. I que aquests centres van més en camí de ser uns centres sociosanitaris que 
unes Residències pròpiament dites. 
 
Ara era un bon moment per adequar les ràtios a la realitat existent, i dotar de més personal 
auxiliar per atendre les persones que hi han de viure. Molts centres estan al límit i no es donen 
solucions.  
 
CCOO demanem que, si de veritat es vol donar una bona atenció, s’incrementi la dotació de 
places d’auxiliars i també s’incorporin places de fisioterapeutes i de tècnics de la RD Can Ruti. 
 

CCOO CONTINUAREM TREBALLANT PER A MILLORAR LES 
CONDICIONS LABORALS DE LES TREBALLADORES I 

TREBALLADORS I PER UNS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT 
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