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GENERALITAT DE CATALUNYA
Secció Sindical de Treball, Afers Socials i Famílies
REUNIÓ DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL SOC AMB
RECURSOS HUMANS – 9 abril 2020
El dijous 9 d’abril de 2020 hem fet una reunió virtual de la Junta de Personal amb
Recursos Humans del SOC on s’han tractat els següents temes:

A partir d’avui, 9 d’abril, fins a nova ordre es mantindrà tancada
l’atenció presencial a totes les unitats del SOC.
Es tanquen igualment l’assistència per torns que fins ara es feia a les
OT per teletreballar a porta tancada.
• Queda clar que al SOC les Oficines de Treball (OT) són serveis essencials
• El teletreball amb mitjans propis o corporatius és la fórmula trobada per minvar
al màxim els riscos de contagi seguint les recomanacions de Sanitat
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• El teletreball amb mitjans propis és voluntari. El SOC continua treballant per
dotar al personal de portàtils corporatius habilitats. Fins ara, la majoria del
personal teletreballa via Web i del Call Center amb desviament de trucades
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• Els horaris pel teletreball són els establerts per la Instrucció 3/2020 de Funció
Pública, Punt. 4.2: “La distribució horària és lliure i només s’han de garantir les
franges horàries de disponibilitat obligatòries”

• A dia d’avui entorn a les 1000 persones teletreballen al SOC: 514 a les OT i la
resta a SSCC, SSTT i CIFOs. Al marge d’aquestes dades tenim personal en
col·laboració al departament. Del personal que treballa a les OT,
aproximadament, la meitat ho fa amb mitjans propis i la resta en torns a les
oficines.
• S’han fet les gestions per poder treballar amb el SICAS via web la setmana
vinent, perquè es pugui teletreballar amb els medis propis des de casa sense la
necessitat d’una VPN que només tenen els ordinadors corporatius. Per fer-ho
possible s’han donat 1470 persones d’alta al SICAS.
• Fins ara s’han lliurat 20 ordinadors i es procurarà poder atendre preferentment
al personal que ha de gestionar la RGC. Com sabem a partir del dia 20 està
previst obrir l’agenda de la RGC.

PROGRAMES
En ser personal contactat el programa de reforç finalitza el 31 de maig, llevat que
alguna cosa en aquest sentit pugui millorar no es renovarà. Estem però a l’espera
que hi hagi nous pressupostos per si amb la seva aprovació es poden incorporar nous
recursos.
La retirada de 215 milions d’euros de polítiques actives, concretament el destinat a
formació, si no canvia la directriu de la Conferència Sectorial qüestiona com finalitzar
la formació de 2019. Potser es podria perllongar i quan sigui possible, fer-la tota al
2020. Entenem que de moment el programa REINCORPORA no quedaria afectat.
El SOC col·labora estretament amb el SEPE i li donarà tot el suport possible per facilitar
que les persones usuàries rebin les prestacions que en gran nombre es sol·liciten
aquests dies.
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S’ha enviat un qüestionari als diferents serveis per avaluar la possible afectació del
teletreball a la salut del personal. Ho haurien de rebre totes les persones
treballadores i respondre per tal de prendre les recomanacions i mesures que siguin
necessàries.
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SALUT LABORAL

Sobre les mesures de prevenció de les que ens han de dotar pel moment de tornar
al treball presencial demanem:
➢
➢
➢
➢

Els EPI-s hi han de ser d’entrada: mascareta, guants, pantalla protectora...
Separació del personal
Disposar de mesures com cita prèvia
Control de personal a dins de les OT i tot el que calgui per minvar al màxim el
risc de contagi
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Qualsevol dubte ens ho podeu fer arribar a:
treball@catac.cat
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