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MESA SECTORIAL EXTRAORDINÀRIA SOC 
 
Ahir es va celebrar la reunió extraordinària de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i 
tècnic per tractar dos qüestions que afecten els/les treballadors/es del SOC. 
 
Problemàtica laboral diversa i reiterada a les oficines del SOC derivada de l’aplicació de la RGC, 
processos en la tramitació de la RGC, situació i oficines i acompliment dels compromisos adquirits 
en la Mesa pel que fa a la borsa de treball del SOC, sistema informàtic i càrregues de treball. 
 
Els sindicats tornem a denunciar les diferents problemàtiques que es pateixen a les Oficines de Treball: 

• Pèssima organització del treball. 
• Absència de directrius clares (instruccions 

contradictòries). 
• Manca de personal. 
• Manca d’espais adequats per 

desenvolupar les tasques encomanades. 

• Manca d’informació i formació. 
• Manca de mitjans, recursos i eines 

adients. 
• Implicació d’un percentatge molt alt de la 

plantilla a la RGC impedint el normal 
desenvolupament de les altres tasques 
assignades a les OT. 

Problemàtiques que provoquen impactes negatius sobre la salut i seguretat dels/les treballadors/es com ara: 
• Augment de l’estrès. 
• Patiment d’ansietat. 
• Augment de baixes (IT). 

• Problemes de seguretat. 
• Impossibilitat de desenvolupar les 

funcions assignades amb la qualitat i 
professionalitat necessària. 

És per això que CCOO reclamem a l’Administració que prengui mesures urgents per garantir els recursos 
suficients per tal que els/les treballadors/es puguin desenvolupar la seva feina amb professionalitat, qualitat i 
seguretat així com dades concretes per poder fer un balanç real de com esta anant la gestió de la RGC 
després de l’esforç de la seva posada en marxa: número de sol·licituds presentades, rebutjades i 
acceptades a tràmit, denegades, aprovades. Malauradament, l’Administració no aporta cap dada concreta ni 
termini per què es puguin visualitzar les millores. 
 
Borsa de treball per a la cobertura temporal de llocs adscrits a les oficines de treball, del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya 
 
L’Administració aporta un nou document amb algunes petites modificacions envers el document ja treballat 
prèviament a la Junta de Personal del SOC. CCOO, un cop revisada i valorada aquesta documentació, 
proposem esmenar el punt II en relació a la cobertura de vacants de programes. Considerem que els nous 
programes no han de ser coberts mitjançant aquesta borsa i proposem que la selecció del personal 
d’aquests programes es realitzi mitjançant oferta a ATRI, a la WEB del SOC i al portal de FEINA ACTIVA. 
Obrint d’aquesta manera les portes a tothom: funcionaris, interins, gent de la pròpia borsa, així com personal 
d’altres administracions i de fora de l’administració. Finalment, l’Administració s’ha compromès a modificar 
aquest apartat i la part social hem donat el vistiplau per tal de posar en marxa aquesta borsa de 
substitucions.     
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