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REUNIÓ AMB EL DG DE PROTECCIÓ 
SOCIAL: RESIDÈNCIES GENT GRAN (RGG) 

 
El passat dia 10, representants de CCOO juntament amb la resta de companys/es 
del Comitè Intercentres, hem mantingut una reunió amb el Director General de 
Protecció Social i representants de les diferents subdireccions d’aquesta Direcció 
General.  
 
Els hem plantejat les problemàtiques més preocupants de les Residències de Gent 
gran: ràtios insuficients, necessitat de substituir el 100% de les indisposicions i 
baixes, la problemàtica de l’augment de l’accidentalitat i de les agressions, 
valoració de les jornades, la necessitat d’analitzar i buscar solucions a l’envelliment 
de les plantilles, etc. 
 
El Director General ens ha respost que està al cas de la situació i que es proposa 
incidir, en la mesura del possible, en aquestes qüestions. Hem acordat fer un grup 
de treball que es reunirà de forma periòdica per anar decidint les actuacions a fer a 
respecte de tots i cadascun dels temes plantejats. La primera reunió es farà 
després de setmana santa i hi participarem CCOO i la resta de la part social, la 
Direcció General, els subdirectors generals i alguna Direcció de centre. 
 
CCOO us mantindrem informats de l’evolució i solucions que es plantegin i es 
vagin aplicant, fruit del treball d’aquest grup. 
 
Per a qualsevol altra informació us podeu posar en contacte amb els/les vostres 
delegats/es de CCOO a la DG de Protecció Social, Residències de Gent Gran. 

• Jesús Aneas:   janeas@ccoo.cat 
• Aleix Gual   agual@ccoo.cat 
• Marià Montsuñer  montsu@hotmail.es 
• Francisca Martínez  paqui_58_5@hotmail.com 
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