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REUNIÓ DE REPRESENTANTS SINDICALS AMB 
RESPONSABLES DEL SOC (17.10.2013) 

 
Informació sobre la reestructuració de les Oficines de Treball 2013-2014 
 
La Gerent del SOC ens facilita el document “Reestructuració de les Oficines de Treball 2013-2016” en què 
es detallen els canvis que preveu la direcció del SOC  en relació a les OT. La Gerent va concretar a la 
reunió les següents: 
  
· OT Poble Nou. Es traslladarà a Llull, a la planta baixa, on actualment està RRHH. El trasllat està previst 

a l’any 2014. 
 
· Sants. Deixa d’estar a la DP del SEPE  de Barcelona (Estació del Nord). S’elimina l’OT de Sants i els 

usuaris i treballadors/es es distribueixen entre Aragó, Mallorca i Sepúlveda. L’oficina d’Aragó passa a 
denominar-se OT Barcelona Eixample-Sants. La Gerent explica que el criteri pel trasllat de 
treballadors/es de Sants es farà, en primer lloc, per voluntarietat, però no estableix un sistema definit en 
cas que la voluntarietat no sigui suficient. El representants sindicals demanem un sistema clar i objectiu i 
denunciem el tancament d’OT a Barcelona, particularment a les zones amb més atur (Navas, Zona 
Franca, Ciutat Meridiana i ara Sants); CCOO, en relació al criteri per al trasllat del personal de l’OT de 
Sants a les altres OT afectades, proposem l’aplicació dels criteris que estableix el Decret 123/97 del 
Reglament general de provisió de llocs de treball. Finalment, la gerent diu que no es renuncia a obrir una 
altra OT a Sants o a la seva zona. 

 
· Anoia. Hi ha la proposta (però sense calendari) de traslladar l’OT de l’Anoia a Igualada. 
 
· Tarragona Claret. Es proposa canvi de local (les condicions de l’actual no compleixen els mínims 

exigibles) i possible trasllat a un local del Consell Comarcal (amb una inversió mínima) dins de la mateixa 
ciutat. El tema està a l’espera del que digui el Consell Comarcal. 

 
· Lleida. Actualment és una OT doble (com Terrassa). Es vol desdoblar i obrir una nova OT a Lleida que 

es dirà OT Lleida Comarcal. Abans de materialitzar el trasllat (no hi ha res concret, encara; només 
voluntat de fer-ho) s’hauran d’analitzar les millors opcions de zona per als usuaris. Els representants 
sindicals tornem a demanar criteri per als trasllat del treballadors/es. 

 
· Altres qüestions. S’aprofitarà el Decret d’Estructura del SOC per fer el canvi oficial d’algunes OT (per 

exemple de Terrassa-Edisson a Terrassa) i per formalitzar la creació de les OT de Cambrils i Salt. 
 
  
Altres temes de Recursos Humans (substitucions, reforços orientació) 
  
Procés de selecció d’orientadors/es 
 
De les 47 places d’RLT ha quedat una vacant (OT Valls). 9 OT es queden igual que estaven. Entren 9 
funcionaris d’altres departaments/organismes (3 d’ells de l’EMO). En aquests moments s’està analitzant com 
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queden els efectius a les diferents OT i, tal com estava previst, les places buides s’amortitzaran. L’inici del 
contracte està previst per l’1 de desembre de 2013, però depèn de Funció Pública (FP). Una vegada tancat 
el procés d’assignació de places s’enviarà el fitxer amb les places creades a FP i es demanarà que les 
places d’orientadors/es d’RLT no surtin al concurs de trasllat del grup B, previst per al darrer trimestre de 
2013. També ha demanat el director del SOC que en aquest concurs de trasllats del grup B, el SOC estigui 
exempt o que es puguin marcar places que no surtin al concurs. 
  
En aquests moments, la preocupació dels i de les caps d’OT és: què passa amb els forats? Segons la 
Gerent, quan quedi clara “la foto” està previst utilitzar les 12 places afegides d’orientadors/es per equilibrar 
les plantilles. Tanmateix, també informa la Gerent que poden ser menys de 12 pel fet que han entrat 9 
funcionaris de fora del lloc (que ocupen més pressupost que els “promocionats” del propi SOC). 
  
  
Cobertura de substitucions 
 
Gerència i RRHH volen fer un pla de cobertura i de substitucions de llocs base i comandaments. La 
responsable del Servei de RRHH del SOC informa, d’entrada, que properament es publicaran a l’ATRI 14 
substitucions d’IT i 2 de maternitats. CCOO demanem si s’ha previst incloure en aquestes seleccions 
aquelles persones que ja no treballen al SOC i que no tenen accés a l’ATRI. La gerent respon que 
l’Interventor del SOC ha exigit, com a criteri bàsic, l’accés a l’oferta de cobertura de les substitucions a 
través de l’ATRI, però que els caps disposaran dels llistats dels i de les treballadores de les unitats dels 
anys 2011, 2012 i 2013. 
  
 
Reforços 
 
El director del SOC i el Secretari General del departament d’Empresa i Ocupació van comunicar en el seu 
moment a la Gerent del SOC que estan autoritzats per gestionar reforços al SOC i que aquests s’han de 
concretar. 
 
 
Trasllats temporals 
 
Segons el director del SOC, volen més mobilitat de personal entre les diverses unitats quan calgui per 
volums de feina. La Gerent posa un exemple: demà es publica la Programació FOAP 2013 i es requerirà el 
desplaçament d’un nombre important de persones al Servei de Qualificació Professional durant 15 dies. El 
que la direcció vol és que altres unitats de Llull, i també dels CIFO, cedeixin personal a l’SQP. No obstant 
això sembla ser que no existeixen de moment uns criteris clars per fer això i des de CCOO exigim que 
aquests processos es duguin a terme de manera transparent i clara. 
  
 
Català 
  
L’Interventor del SOC ha demanat el requisit del català en la selecció d’experts (fins el moment s’estava 
saltant aquest requisit, atenent la temporalitat dels contractes i la prioritat en la selecció del “domini 
professional”). Aquesta exigència s’intentarà “salvar” en aquesta programació, però no està clar que ho 
accepti l’Interventor. A futur, s’han de replantejar els criteris de programació. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


