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RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA. REUNIÓ 
DE CCOO AMB LA DIRECTORA DEL SOC 

 
A petició de CCOO, el passat 1 de setembre vam celebrar una reunió 
amb la Directora del SOC per demanar informació sobre les mesures 

preses per la introducció de la Renda Garantida de Ciutadania 
 
Representants de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, concretament de la Secretaria de 
Treball i Economia de CCOO, informen la Directora del SOC sobre la preocupació del Sector 
Generalitat de CCOO i de la Secció Sindical de CCOO al SOC davant el caràcter temporal de les 
contractacions realitzades a l’agost per gestionar la RGC i denunciades en la nostra nota de 
premsa del 16.08.2017, així com del neguit existent a la plantilla sobre les repercussions que 
aquesta gestió tindrà en les càrregues de treball d’una plantilla que ja porta anys amb 
sobrecàrregues de feina. 
 
La Directora ens comunica que, per poder dimensionar l’afluència i evitar cues a les oficines, s’ha 
activat el número de telèfon 900.400.012, d’informació automatitzada, que, a partir del dia 7 de 
setembre, assignarà cites prèvies. Així mateix, també el dia 7, es posarà en marxa la campanya 
de difusió que es realitzarà a diferents mitjans (web, díptics, anuncis als diaris, etc.). La cita prèvia 
donarà accés a la tramitació de la sol·licitud (s’ha calculat un temps d’atenció mitjà d’una hora i 
quart). Quan s’accepti la sol·licitud es donarà cita per fer una entrevista amb un orientador per 
aquells/es sol·licitants que puguin ser actius i la resta es derivaran a serveis socials. Els serveis 
administratius que intervindran seran el d’Acció Social per aquelles persones “no activables”, el del 
SOC per l’entrada de sol·licituds i la DG d’Economia Social per resoldre les sol·licituds. 
 
En la gestió del procés hi haurà un/a responsable d’oficina, un altre orientador/a i personal 
administratiu. S’ha nomenat personal interí per cobrir 128 places que no figuren a la Relació de 
Llocs de Treball amb una jornada parcial, un salari mesquí i uns horaris que van en contra de 
qualsevol tipus de racionalització horària amb què tant se’ls omple la boca darrerament als 
responsables de la nostra Administració. A sobre, tenen la intenció que tots/es els/les 
administratius/ives de les oficines puguin atendre els/les sol·licitants perquè no saben encara els 
recursos humans i materials que seran necessaris. 
 
CCOO vigilarem l’afectació que, aquesta improvisació en la implantació de la RGC, tindrà 
sobre la ciutadania i en els/les treballadors/es del SOC denunciant qualsevol irregularitat. 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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