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JAVIER PACHECO PARTICIPA A L’ASSEMBLEA 
DE CCOO A LA SEU CENTRAL DEL SOC 

 

El secretari general coneix de primera mà la situació en què es troba la 
plantilla i la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania 

 
Javier Pacheco, secretari general de CCOO Catalunya, ha visitat avui dimarts, 20 de 
febrer, el Servei d'Ocupació de Catalunya on s'ha reunit amb la Secció Sindical de CCOO 
per a conèixer la situació actual de la plantilla del SOC i com s'està tramitant la Renda 
Garantida de Ciutadania (RGC). El Secretari General ens ha transmès el seu suport 
davant la manca de model i problemes estructurals que patim la plantilla del SOC. 
 
 

 
 

 
La reunió ha servit per a visualitzar la realitat del SOC en la tramitació de la RGC, la 
precarietat laboral i la problemàtica psicosocial a la qual s'enfronta la plantilla que prestem 
servei al SOC i, posteriorment, ha estat compartida a l'assemblea de treballadors i 
treballadores, en el marc de la campanya de les eleccions sindicals de CCOO al SOC, 
amb el lema "Recuperem el que ens han arrabassat, #ofensiva CCOO". 
 
A l'assemblea s'ha comentat l'ofensiva dissenyada per CCOO per a recuperar l’ocupació, 
les pagues que ens han pres, el poder adquisitiu i els drets laborals. I per a reforçar els 
Serveis Públics. En definitiva, recuperar tots els dels drets arrabassats a les empleades i 
empleats públics als darrers anys. 
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Pel que fa a la RGC, es posa de manifest que ha estat posada en marxa de manera 
improvisada, sense planificació prèvia, ni comptar amb els recursos necessaris, fet que 
comporta dèficits en l'àmbit organitzatiu i que la primera prioritat sigui la gestió de la RGC 
per davant de les tasques habituals de les OTG, ja prou sobrecarregades. 
 
L'alta temporalitat de la plantilla, al voltant del 60%, genera molta incertesa que, juntament 
amb la discriminació salarial, està originant una problemàtica psicosocial en tot el personal 
de les OTG, d’atenció directa a usuari (per les pressions i alguna agressió que pateixen) i 
també als Serveis Centrals i Serveis Territorials. Es fa palesa la manca de personal per la 
no substitució de les baixes llargues per IT, llicències, compactacions de jornada, etc., ni 
les vacants per jubilació o comissions de servei. 

 
 

 
 
 

 
Segons Pilar Escribano, secretària de la Secció Sindical de CCOO al SOC, 
aquesta visita és un reconeixement a les peticions del personal i una mostra de 
suport a les reivindicacions de tot el col·lectiu. 
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