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REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DE LA JUNTA DE 
PERSONAL AMB REPRESENTANTS DEL SOC 

 
Davant la insistència de CCOO per obtenir informació concreta sobre la Renda Garantida 
de Ciutadania que entrarà en vigor el proper 15 de setembre de 2017, responsables del 
SOC van convocar a la Junta de Personal a una reunió extraordinària que es va celebrar 
el passat 25 de juliol i que us resumim tot seguit. 
 
Renda Garantida de Ciutadania 
 
Com a conseqüència de l’impacte de la Renda Garantida de Ciutadania (d’aquí endavant 
RGC) es reforçaran les OT amb personal tècnic i administratiu. Es contractaran 172 
persones. Està previst que: 

 En data 4/09/2017 s’incorporin 83 C-13 amb el 100% de la jornada i horari de matí,                                                         

10 A-22 amb el 100% de la jornada i horari de tardes, 11 B18 amb 2/3 de la jornada i 

horari de tarda i 24 C-13 amb 2/3 de la jornada i horari de tardes. 

 En data 2/11/2017 s’incorporin 44 B18 amb el 100% de la jornada i horari de matí. 

 
La durada de la contractació serà d’un any prorrogable. L’inici del contracte està previst el 
4/9/2017 i la finalització 4/09/2018. 
 
La publicació de l’oferta d’aquestes places de programa ja es va fer el 25/07/2017 
mitjançant ATRI i feina activa. Un 5% de les places estan reservades per a persones amb 
discapacitat. 
 
Afirmen que la distribució del personal a les diferents OT s’ha fet mitjançant criteris de 
càrregues de treball així com disponibilitat d’espais. 
 
S’acceptaran totes les candidatures que compleixin els requisits establerts inclòs el 
personal en actiu a altres programes.Ens informen que actualment estan treballant per fer 
una campanya de comunicació als possibles perceptors o persones interessades que 
vulguin conèixer les condicions per accedir a RGC. A més, tenen previst elaborar tríptics 
que es disposaran a les OT a partir de la primera quinzena d’agost. 
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Les persones interessades en la RGC podran informar-se a través d’un telèfon gratuït 900 
associat al 012 que els hi permetrà obtenir cita prèvia. D’altra banda, comptaran amb 
assistents virtuals a una web oficial i a les OT. 
 
Pel que respecta a la formació del personal ens informen que tenen previst formar als 
caps dels SSTT la última setmana d’agost i aquests formaran, posteriorment, a la resta 
del personal de les OT. El nou personal contractat està previst que sigui format la 
setmana del 4 al 8 de setembre. Faran 25 hores de formació de les quals 20 hores 
corresponen a acollida i 5 hores al programa específic de la RGC. La setmana següent 
rebran formació al seu lloc de treball per tal d’estar operatius  a partir del 15 de setembre.   
 
Borsa de Treball del SOC 
  
Pel que respecta a la Borsa de Treball del SOC, treballada i consensuada en els últims 
mesos amb la part social, ens informen que Funció Pública (FP) no l’ha aprovada 
finalment. Tot i això, ens informen que FP insta al Departament a fer ús de la Borsa de 
Treball aprovada l’any 2015 per tal de cobrir, únicament i exclusivament, baixes per IT i 
maternitats. Els responsables del Departament ens comuniquen que fins al setembre no 
podran posar-la en funcionament per motius d’ excés de càrregues de treball a RRHH. 
 
CCOO manifestem el nostre descontent per l’afectació que, aquesta improvisació en la 
implantació de la Renda, tindrà sobre la ciutadania i en els/les treballadors/es del SOC. 
Una vegada més, el Departament reacciona tard i presenta un calendari d’actuacions molt 
difícil de complir amb garanties. El fet de no disposar encara de les eines necessàries per 
gestionar les sol·licituds, ni el volum d’usuaris, ni un estudi d’impacte del que suposarà 
aquesta nova competència, comportarà una situació conflictiva. Compartim la preocupació 
dels/de les treballadors/es del SOC davant la situació que haurem de fer front a partir del 
15 de setembre de 2017. 
 
CCOO exigim al Departament que prengui les mesures necessàries i s’impliqui al 100% 
per tal que l’ impacte negatiu sigui el mínim possible.  
 
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. 

 

CCOO US SEGUIREM INFORMANT 
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