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REUNIÓ AMB LA DIRECTORA DEL SOC 
 
La Directora, Olga Capmany, es va mostrar sensible i coneixedora del tema SOC. És conscient dels 
nombrosos canvis de direcció i el seu nomenament és una continuïtat del que volia fer el Sr. Aregio. Va 
explicar el tràmit de la nova Llei del SOC i la futura “estructuració”, però sense avançar res. 
 
Comenta que aquesta “estructuració” i la RLT del SOC es farà de forma conjunta, que millorarà 
l’organització, que delimitaran les funcions de cadascun, que creu que la professionalització és necessària 
per a l’organització, que saben de la mancança de personal i que volen que les unitats tinguin el personal 
que necessiten. Reconeix l’esforç del personal del SOC i la seva implicació. Volen evitar la fugida de 
personal: “retenir el talent”. 
 
El SOC no es tanca, ara està molt valorat pels politics. L’objectiu, malgrat que tenim pocs mitjans, és oferir 
un bon servei, i per això, és prioritari fer una bona estructuració. 
 
Els representants dels treballadors vam mostrar la nostra preocupació per la nova llei, la posterior 
estructuració del SOC i els canvis en l’organigrama del SOC. Volem que se’ns tingui en compte en aquests 
processos. 
 
CCOO, a més, vam manifestar: 
 
 Que es tingui en compte el gran valor i potencial del personal del SOC, que som els que hem tirat i tirem 

del carro, ara i sempre. Que es reconegui en carreres professionals i promocions internes. 
 La situació a les oficines per la convivència amb el SEPE. Els convenis de col·laboració amb el SEPE 

provoquen una acció i reacció automàtica al personal del SOC que presta serveis a les OT’s, com són: 
el control de la cita prèvia i el punt d’informació. Són punts de conflicte diari, perquè tots el usuaris 
passen primer pel SOC.  

 Quins recursos humans i econòmics pensa aportar el SOC per a la gestió del nou procediment 
sancionador dels perceptors i/o sol·licitants de prestacions per desocupació a l’espai de les oficines de 
treball. 

 
La directora del SOC va reconèixer que encara no havia tingut temps per conèixer i concretar el tema de les 
OT’s amb la Gerent, però que ho farà. 
 
Malgrat ser una reunió institucional de primer contacte, CCOO vam aprofitar per denunciar la situació de 
manca de projecte i de recursos del SOC i per traslladar a la nova directora les problemàtiques que, cada 
dia, pateixen els i les treballadores del SOC. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


