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Davant la decisió del Departament de Justícia de TR ASPASSAR ELS MONITORS DE 
FORMACIÓ OCUPACIONAL al Centre D'Iniciatives Per A la Reinserció   (CIRE)  

 
 
L’argument de: “El CIRE adaptarà els tallers a la necessitats del mercat.” 
 
Ens oposem a deixar la reinserció en mans del  CIRE perquè : 
Suposa una privatització encoberta de serveis que h a de prestar l’adminitració 

• Els serveis prestats no són més barats, i gairebé mai de millor qualitat. Que l'objectiu últim d'una activitat sigui 
obtenir el màxim benefici al menor cost implica el deteriorament de la qualitat del servei prestat i de les condicions 
de treball dels treballadores.  

• No hi ha dubte que els serveis que es traspassen en darrera instància han de ser rendibles, perquè sinó no hi 
hauria empreses disposades a explotar-los. I si són rendibles, vol dir que el sector públic renúncia al patrimoni que 
ha acumulat i els recursos futurs per cedir-los a una empresa aliena (pa per avui, fam per demà) 

Suposa un deteriorament de les condicions de trebal l dels MFOs. 
• D'altra banda, les empreses públiques si produeixen beneficis sempre ho fan a canvi d'unes rendibilitats que van a 

costa dels ciutadans i treballadors d’aquestes empreses ,que passen a patir PRECARIETAT LABORAL  en 
forma de contractes temporals, tallers subjectes a subvencions de caire aleatori, inferiors sous.... 

Suposa la violació de drets fonamentals de les pers ones privades de llibertat:  
Amb aquesta decisió política s'incompleix la  Constitució espanyola en Títol I. Dels drets i deures fonamentals, Capítol 
segon. Drets i llibertats 

Article 25 : “....Les penes privatives de llibertat i les mesures de seguretat estaran orientades cap a la 
reeducació i reinserció social  ....” 
El l’àmbit de menors encara es més greu segon la exposició de motius de la  Llei orgànica 5/2000, de 12 de 
gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors (BOE núm.11, de 13 de gener, en els punts 7 i 12 de 
L’EXPOSICIÓ DE MOTIUS I  

7. “... l’interès superior del menor. Interès que ha de ser valorat amb criteris tècnics i no formalistes per 
equips de professionals especialitzats  en l’àmbit de les ciències no jurídiques....,  
12.” L’execució de les mesures judicialment imposades correspon a les entitats públiques de 
protecció i reforma de menors  de les comunitats autònomes, sota l’inexcusable control del jutge de 
menors. .....” 

La CATAC.IAC vol manifestar el seu frontal rebuig a la 

decisió del govern català de traspassar al CIRE tots els 
treballadors del departament de justícia que exerceixen en 

àmbit penal com a monitors de formació ocupacional, 

aquesta decisió representa una privatització encoberta 

d'un servei que ha de donar l'administració.  
 
La  CATAC.IAC ens oposem a deixar la reinserció en mans de una empresa pública que té un objecte més econòmic  que 

social, i que encara que es defineix com  " una empresa pública de la Generalitat de Catalunya que s'ocupa de la 

reinserció de les persones privades de llibertat, mitjançant la formació en oficis i el treball penitenciari ", es dedica al 

control del treball en les prensions catalanes on els interns estan cobrant sous ínfims, no tenen drets laborals i estan 

generant una producció per valor de milions d'euros amb grans beneficis per a les empreses que els utilitzen i que a 

més tenen l'avantatge que s'estalvien el pagament de llum, aigua, telèfon i fins i tot part de les quotes de la Seguretat        

Social, que van a compte de l'Administració; i tot això gràcies als convenis amb el CIRE. 

 


