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RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA
NOUS NOMENAMENTS DE PERSONAL C13, B18 i A22
CCOO vam demanar una reunió urgent amb RRHH amb l’objectiu que ens informessin
dels nomenaments d’interinatges que ha previst el Departament i el SOC arran de
l’aprovació de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania i l’afectació al nostre
Departament. Tenim demanada també una Mesa Sectorial Extraordinària.
Es dona la circumstància que fa més de dos setmanes que una Direcció General ja estava
demanant currículums per aquest procés.CCOO exigim que la convocatòria de personal
sigui pública, la selecció transparent i que tothom del Departament pugui accedir, així com
la resta de ciutadans/es.Recursos Humans ens ha confirmat que la selecció la faran ells i
que les places sortiran a ATRI.
A la reunió mantinguda ens han informat que en un principi es preveia que les places
fossin només pel SOC, però que finalment s’ha vist que afectaran també a la resta del
Departament, i que:
a) Serà un programa temporal de 3 anys però Funció Pública anirà revisant perquè
preveuen que ara hi hagi molta demanda de peticions d’usuarisperò que en el temps
això s'estabilitzi. La incorporació dels efectius serà progressiva, les places seran de
C13,B18 i A22.
b) La distribució dels efectius serà:
 SOC: 172 places; en data 4/09/2017: 83 C-13 amb el 100% de la jornada,
10 A-22 amb el 100% de la jornada, 11 B18 amb 2/3 de la jornada i 24 C-13
amb 2/3 de la jornada. A més a més, amb data 2/11/2017, 44 places B18 amb
el 100% de la jornada.
 Resta de Departament: 209 places: 97 C13, jornada inferior (OASF), 31 C13
jornada segons centre (veure desglossament a ATRI) en OACs.
I més endavant: 44 places (22 tècnics i 22 administratius) a la D.G. Economia
Social i 37 places al Servei de General de Protecció Social.
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c) Hi ha places de jornada sencera i de jornada inferior. I en diferents horaris. La duració
màxima del’interinatge serà de tres anys.
d) Oferta publicada a ATRI amb informació sobre com presentar les sol·licituds, els
horaris, tipus de jornada, territori...fins al 7 d'agost. Es nomenarà a primers de
setembre i es farà formació del 4 al 14 de setembre. Incorporació efectiva a les
oficines el 15 de setembre.
e) La selecció es farà mitjançant ATRI presentant el currículum i fent entrevista. No es
tindran en compte els currículums presentats fora anteriorment al termini per vies “no
oficials”
Hi ha hagut molta precipitació atès que la Llei s’ha d’aplicar a mitjans de setembre i no
s’havia previst fer una preparació prèvia al personal, fer la selecció com cal, etc.
Per a CCOO és important que el procés sigui transparent, públic, equitatiu i que tots/es
els/les professionals del nostre Departament i la resta de la ciutadania, tinguin les
mateixes oportunitats per a ser seleccionats/des. Hem demanat també que es facin les
actuacions pertinents perquè la feina dels treballadors i de les treballadores de les oficines
no quedi afectada per la nova situació i el Departament ja ha informat que ha previst
ampliar contractes de seguretat pels centres.
Independentment de com s'estan fent les coses, volem deixar clar que CCOO lluitarem
per tal que es CREÏN aquestes places i formin part de la Relació de Llocs de Treball
atès que la Renda Garantida de Ciutadania no és un Programa puntual. Cap de les
entitats promotores de la Iniciativa Legislativa Popular preteníem que aquest DRET acabi
sent "flor d'un dia", ni que s'hagués de córrer i improvisar la seva implantació.
I menys que, com sempre, la improvisació política repercuteixi, una altra vegada, sobre el
ja prou menystingut personal que atén directament la ciutadania.
Us continuarem informant de l’evolució del procés i per a qualsevol dubte us podeu posar
en contacte amb els vostres delegats/des de CCOO
Jesús Aneas janeas@ccoo.cat

Lluïsa Moncunill lmoncunill@gencat.cat

Pere de las Muelas pmuelas@ccoo.cat Tina Sainz tsainz@gencat.cat
SOC:

Pilar Escribano pilar.escribano@gencat.cat
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