
 
 

Residències  i llars residències - COVID-19 

Què fem CCOO? 
 

Des de CCOO (Comitè de Crisi Covid-19, Comissió Executiva CONC) hem establert un canal permanent 
d'interlocució amb Catsalut i Departament de Treball per: 

- Exigir informació. 
- Traslladar situacions urgents que detectem de vulneració 

de drets. 
 

Via la nostra Federació d'Educació realitzem: 
- La intervenció sindical de reivindicació del compliment de 

la legislació laboral i sanitària als centres. 
- Actuem cas per cas i també globalment. 

 

Mantenim línia de contacte permanent amb ajuntaments als quals: 
- Inquirim  la seva intervenció per motius semblant. 
- Informem per l'actuació i intervenció municipal davant de 

problemes de salut pública o laborals. 
 

Treballem per exigir a les representacions patronals: 
- El compliment de les obligacions legals laborals i sanitàries en tots els centres i per dotar-nos 

d'espais marc de criteris d'acord per la negociació col·lectiva. 
- Socialitzem informació via Federació Educació de nova normativa i notícies a totes les i els 

nostres delegats i delegades. 
- Coordinem les oportunes denúncies davant la Inspecció de Treball i Segurerat Social quan es 

produeixin vulneracions legals i no hagin pogut ser redreçades mitjançant el diàleg. 
 

 Avui hi ha hagut reunió amb Departament de Salut i el Departament de Treball:  S’ha parlat de 
residències  de gent gran i també de persones amb discapacitat 
 
CCOO els hi diem: 
 

- Volem informació puntual i d'emergència. 
- Exigim dades concretes sobre trasllats de gent, intervencions en residències, proves PCRs, 

personal aïllat, contagiat/tornen a la feina després de Covid-19, material. 
- Informació què està fent MSF, Open Arms, UME 
- Exigim reunions periòdiques 

 



- Protocol PCR's on i com, qui? Perquè es fa anar a gent que està IT al centre per fer-ho? Perquè es 
fa anar a la gent lluny dels seus centres o lloc de residència a fer-ho? 

- Què s'ha trobat a les residències intervingudes per Gencat? 
- Mobilitat funcional o de centre, s’ha de comunicar a la RLT, s’ha d'informar a sindicats. 
- El negoci de les residències ha portat també a una situació precària per les treballadores, 

condicions laborals i socials. CCOO ho hem advertit fa molt temps. 
- Bona notícia reforçar presència i coordinació Atenció Primària a residències. 
- Han de comptar amb nosaltres obligatòriament! 

 

La Generalitat estableix a partir d'ara reunions dimarts i dijous.  Es vol reunions operatives, cas x cas. 
Intercanvi informació. 

 

 Seguirem informant!! 
 
 

 

discat.ccoo.cat 

 


