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Es treballarà a Funció Pública per tenir a punt la incorporació a la 
relació de llocs de treball del SOC (RLT) al mes de setembre per 
poder aplantillar els 284 nous llocs de treball: 
 
IAC-CATAC valorem molt positivament aquesta notícia que ens ha comunicat la 
subdirecció de Recursos Humans del SOC a la reunió extraordinària mantinguda 
avui 19 de maig. Fa anys que venim denunciant la manca de recursos al SOC, 
també humans. La precarització de la plantilla ja insostenible i amb un gran risc 
davant la situació present que comportarà la pujada de l’atur i usuaris de serveis, 
tant essencials com el de la RGC. 
 
Una vegada que es van aprovar els pressupostos de la Generalitat 2020 on es recull 
aquesta mesura tan essencial pel SOC, ara toca treballar el procediment per poder 
incorporar el personal en aquests nous llocs el més aviat possible, que no serà abans 
del setembre/octubre 2020. En tenir la RLT feta es procedirà a la selecció 
corresponent per a la provisió de les places, una part important de personal tècnic. 
 
Com veníem demanant des de la posada en marxa de la RGC, el personal que 
atén aquest servei ha de ser d’estructura donat que no es tracta d’un servei 
temporal.  
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Igualment hi ha unes tasques d’orientació que són determinants a les OTs. Així 
es va interpretar al Servei d’Ocupació de tot l’Estat  i en el mateix sentit pel Govern 
de la Generalitat, que van posar en marxa un programa d’orientació  al 2008 amb 
la contractació de 110 persones. Aquests llocs passarien al capítol I. 
 
Volem deixar clar que es tracta de 284 places i que, tot i que han de passar per 
un procés de selecció com marca la normativa i que la direcció parla de que han de 
complir un perfil, considerem que una gran part del personal que les ocupa estem 
segurs les guanyarà. Cal tenir present que qui les guanyi, les ocuparà 
provisionalment donat que finalment han de sortir a oferta pública per a la 
consolidació definitiva. 
 
Aquestes previsions podrien endarrerir-se amb motiu de la situació que patim, es 
buscarà una sortida per a la continuïtat del personal de la RGC, més enllà del 31 
d’agost que finalitza, fins a l’ocupació d’aquestes places. 
 
Com hem dit són places contemplades als pressupostos de la Generalitat i són noves 
places.  
 

Continuen la resta de programes en marxa fins al 2022: 
 
Continuen els programes que pengen del Fons Social Europeu com el de “Noves 
actuacions” o el “Reincorpora’t” de la Sectorial Estatal així com el de reforç dels 
CIFOs. Volem apuntar que el personal del Programa Reincorpora’t contempla la 
possibilitat de passar al capítol I amb el que es guanyarien 150 places més de 
plantilla. 
 
Funció Pública té en marxa l’estudi de dimensionament del SOC i esperem notícies 
una vegada que es posi en marxa la “nova normalitat”. 
 
Així mateix és necessari treure totes les vacants per fer front al volum de feina que 
tindrem els propers mesos. Ens diuen que hi treballen tot i que els darrers temps 
hem vist que la cobertura és lenta i es manté sense cobrir un munt de places. 
 
Volem recordar que es va crear una borsa per cobrir les substitucions, borsa 
que realment no funciona per manca de pressupost. Tenir eines inútils és una 
quimera, molta feina feta per res. 
 

Farem seguiment dels procediments i us mantindrem informades! 
 

        Qualsevol dubte ens ho podeu fer arribar a: 

        treball@catac.cat 
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