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MESA SECTORIAL 19.06.2017 
 
Externalitzacions del SOC 
 
CCOO denunciem i manifestem el nostre desacord amb la situació actual que pateix el 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya respecte a les externalitzacions del que 
considerem FUNCIONS PRÒPIES I ESTRUCTURALS de l’Organisme. Des que va 
començar la crisi el SOC ha vist reduïda la seva plantilla inicial (de prop de 2.000 
persones al 2008) a unes 1.200 persones l’any 2017. Per a cobrir aquesta necessitat de 
Personal, l’Administració utilitza la contractació de personal temporal mitjançant 
programes amb fons procedents del FSE o bé de la Conferència Sectorial. A més, 
destinen una part important del pressupost, gairebé 2.500.000 euros, a la contractació 
d’empreses externes. Aquest personal contractat de forma “temporal” és gairebé un terç 
de la plantilla de la qual disposa el SOC actualment. 
 
Actualment hi ha 5 programes actius conformats per gairebé 400 persones. A banda, 
estan previstos, en el que resta de 2017, 3 programes més amb un total aproximat de 200 
persones que cal afegir i un programa nou, la Renda Garantida de Ciutadania, del qual no 
s’ha informat encara de quants recursos humans serà dotat. 
 
Davant d’aquesta denúncia davant la Mesa Sectorial, Funció Pública ens informa que no 
pot, de cap manera, incrementar la plantilla d’estructura a dia d’avui i que fa ús de 
programes instrumentals amb fons externs per a cobrir aquesta mancança, segons FP, 
temporal, mitjançant el pressupost disponible al cap.IV. Tot i això, la mateixa 
Administració considera, després d’escoltar totes les aportacions i explicacions de la part 
social, que no és normal que la meitat de la plantilla tingui contractes temporals o de 
reforç.  
 
CCOO considerem inadmissible utilitzar la contractació de personal temporal extern per 
realitzar tasques d’estructura. 
 
CCOO considerem inacceptable que el pressupost general del SOC l’any 2017 s’hagi 
incrementat gairebé 62.000.000 d’euros (la gran majoria destinats al cap.IV) mentre que 
s’han reduït 859.000 del cap.1 (plantilla pròpia, per entendre’ns) respecte el 2016. 
 
CCOO demanem un replantejament seriós de què és el SOC, que es vol que sigui aquest 
organisme, quins són els objectius a aconseguir i, en funció d’això, fer un 
redimensionament amb cara i ulls del SOC. 
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Renda Garantida de Ciutadania. Repercussió pel personal del SOC 
 
Davant la manca d’informació i de resposta de l’Administració a la reunió de la Junta de 
Personal del SOC a les preguntes plantejades per la part social sobre aquesta nova 
competència assignada al SOC i en obtenir gairebé les mateixes respostes a la reunió 
sol·licitada amb el secretari general del Departament i la directora del SOC, CCOO hem 
plantejat el tema a la Mesa Sectorial. 
 
Davant la clara impossibilitat de dur a terme aquesta competència en el termini fixat 
políticament (entrada en vigor el 15 de setembre), i que el secretari general del 
Departament afirmi que les OT seran la porta d’entrada de documentació i que no cal 
preocupar-se perquè la resolució dels expedients estarà en mans de la DGES, però tot i 
això, reconèixer que les OT rebran la documentació, hauran de revisar-la, valorar-la i, 
finalment derivar-la ja sigui a un Pla d’integració laboral o bé Pla d’inclusió social, CCOO 
plantegem els punts següents: 
 
• Que això implica una tasca tècnica important i especialitzada que no només recollida 

d’informació. 
• Preguntem per l’abast de les càrregues de treball, l’existència d’estudis sobre l’impacte 

al SOC d’aquesta nova competència, com pensen garantir la salut dels treballadors, ja 
desbordats per les càrregues de treball actuals, la seva seguretat davant de possibles 
conflictes, etc. 

• El número de persones que tenen previst contractar, quan, on les ubicaran (cal tenir en 
compte que moltes OT no disposen d’espai físic per cap persona més), quina serà la 
durada del contracte, com es farà la distribució d’efectius,  

• Si es disposaran de programes informàtics per fer la gestió de les sol·licituds, com es 
gestionarà el volum d’usuaris (la directora del SOC ens va comentar que era probable 
un sistema de cita prèvia), quins sistemes d’informació al ciutadà es farien servir per 
evitar col·lapsar oficines, 

• Quina programació i planificació tenen prevista per la formació del personal que ha 
d’assumir aquesta nova tasca,  

Per tota resposta: “Es tracta d’una qüestió política decidida en el Govern/Parlament i 
aquest tema l’ha de tractar el Departament corresponent amb la Junta de Personal. De 
moment el SOC i Economia Social estan fent un estudi per veure l’efecte que això pot 
tenir però encara no hi ha resultats al respecte. L’Administració afirma que la voluntat és 
dotar amb personal nou aquestes noves tasques però encara no ho tenen definit a dia 
d’avui”. 
 
LA CIUTADANIA COMENÇARA A VOLER EXCERCIR EL DRET A LA RENDA 
GARANTIDA A PARTIR DEL 15 DE SETEMBRE I, A HORES D’ARA, EL SOC, FUNCIÓ 
PÚBLICA I ECONOMIA ENS DIUEN QUE ENCARA ESTAN PENDENTS DE FER UNA 
REUNIÓ !!!!! 
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Mesa Tècnica pendent de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a 
l’Adolescència 
 
La part social hem plantejat aquest tema via Mesa Sectorial per tal que el Departament i la 
pròpia DGAIA recordin que tenen pendent el convocar la Mesa Tècnica que tant de temps 
fa que venim reclamant. 
 
Malgrat CCOO reconeixem que hi ha aspectes que s’estan treballant com el Protocol 
d’agressions de centres propis que en breu serà aprovat i difós per entre tota la plantilla, o 
l’anàlisi que s’està iniciant de les estructures horàries, cal insistir que hi ha temes que van 
més enllà de lo pròpiament “laboral o sindical”. Per exemple, la política (si és que existeix) 
dels ingressos els infants i adolescents en centres i que massa vegades no respon a la 
problemàtica concreta de cadascun, o la barreja de tipologies de menors amb 
problemàtiques específiques i molt greus,... aquests aspectes, acaben repercutint 
directament en les condicions de treball dels professionals i en la seva salut laboral. 
 
CCOO insistim que el primer mandat d’aquesta Mesa Tècnica ha de ser la piràmide d’edat 
i l’articulació d’una Segona Activitat. VOLEM UNA DATA JA!!! 
 
 
Negociar les condicions laborals en relació amb els col·lectius dels Equips de salut 
pública del Departament de Salut,  
 
El grup de treball del Departament (derivat del mandat de la Mesa Sectorial) no s’ha 
convocat des de fa un any, malgrat es van comprometre a fer-ho l’octubre de 2016. És a 
dir, malgrat la constitució del grup de treball per a negociar les condicions de treball dels 
diferents col·lectius de Salut Pública, en aquest grup només hi va haver una primera 
reunió en la qual es van tractar aspectes molts generals i amb posterioritat s’ha tractat 
únicament el tema de les substitucions dels veterinaris d’escorxadors. 
 
L’Administració està treballant per fer propostes per aquests col·lectius però la part social 
entenem que havent passat gairebé un any sense haver avançat en la negociació de les 
condicions de treball dels equips de salut pública, cal convocar aquest grup de manera 
urgent. L’Administració es compromet a convocar l’esmentat grup durant la primera 
quinzena del mes de juliol. 
 
 
Pròrroga de la vigència d’un complement retributiu per al personal penitenciari  
 
El passat divendres, l’Administració va emetre un comunicat on tractava de justificar el 
segon mes de retard en el pagament del PRP (afirmant que es cobraria a la nòmina del 
juliol), al·legant estar a l’espera dels resultats del pla estratègic i els informes preceptius 
dels òrgans corresponents. Lamentablement assistim a un nou acte fruit de la gestió 
interessada dels nostres responsables. CCOO denunciem les excuses que han donat, per 
ser inacceptables i del tot impròpies d’uns gestors responsables. 
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Representants de l’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO van assistir a la reunió 
de la Mesa Sectorial per donar compliment al tràmit de ratificar el pagament del PRP per 
l’any 2017. Recordem que l’Administració només s’havia compromès a garantir la 
continuïtat del PRP fins al mes de setembre, condicionada al nou Acord de condicions de 
treball del personal penitenciari. CCOO vam sol·licitar formalment, atesa la negativa a 
tractar cap altres temes i la negació de les peticions de reunions per afrontar la resta de 
problemàtica penitenciària aquest primer semestre de l’any, que s’ampliés el període de 
negociacions i que, com a mínim, els complements i les condicions de treball es 
mantinguessin al llarg del 2017. 
 
CCOO critiquem el maltractament continuat al qual s’està sotmetent al col·lectiu 
Penitenciari. Serien alguns exemples, la carència actual de treballadors en la major part 
dels centres, de manera especial els afectats pel tancament de la Model, els atacs amb 
les bases al col·lectiu de psicòlegs, els atacs amb interpretacions normatives que només 
pretenen dividir i crear conflictes en les plantilles (horaris educadors Quatre Camins, 
assignacions a Mas d’Enric), arbitrarietats als sistemes de selecció via Atri.. CCOO exigim 
que es tracti al col·lectiu penitenciari amb respecte i que es deixin d’excuses. Per això, 
sol·licitem que paguin el PRP amb efectes retroactius i els interessos corresponents. 
 
Gaudiment compensació festius i AP per IT derivats d’agressions al personal 
penitenciari 
 
CCOO hem sol·licitat, recordant els més de 300 incidents violents i més de 100 
treballadors lesionats que es contempli l’ampliació d’una excepció pels supòsits 
d’accidents de treball o malalties professionals, de la mateixa manera que s’han ampliat 
els cassos d’incapacitat temporal que no contemplen pèrdues retributives. L’Administració 
insta a la part social a presentar una proposta que contempli una modificació del Decret 
de Jornada i Horaris. 
 
Torn obert 
 
CCOO hem demanat la convocatòria amb caràcter d’urgència del grup de treball de 
selecció i provisió de lloc per tal que se’ns faciliti la informació que vam demanar a la 
darrera Mesa Sectorial i al darrer grup de selecció, en relació a la previsió d’ofertes i 
convocatòries de tots els cossos (generals i específics) que no han estat objecte d’oferta 
d’ocupació pública ni l’any 2015 ni l’any 2017, així com informació sobre els processos 
selectius dels quals són competents de convocar determinats Departaments. 
 
CCOO tornem a insistir en la necessitat de buscar solucions per a les persones 
nomenades funcionàries de carrera de forma provisional i que no poden consolidar grau 
degut a la negligència de l’Administració de no convocar els concursos de trasllats de 
forma anual tal i com exigeix el Decret Legislatiu 1/1997. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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