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A TOTS/ES ELS/LES MONITORS/RES DE FORMACIÓ 
OCUPACIONAL DE PLANS DE OCUPACIÓ DEL 

DEPARTAMENT DE JUSTICIA 

 
La secció sindical de Justícia de CCOO us volem fer arribar la informació següent. 
 
El passat dimarts 17 de novembre es va reunir el Comitè Intercentres amb diferents caps del CIRE 
i amb el Secretari General de Justícia perquè se’ns presentés de manera oficial la memòria 
justificativa sobre el traspàs al CIRE del personal adscrit al Departament de Justícia que està 
vinculat a l’exercici de la funció de formació professional per a l’ocupació (MFO), per mitjà de la 
successió d’empreses. La previsió per fer efectiu el traspàs és l’1 de Gener de 2016. 
  
Malgrat que des de CCOO hem deixat palès que els/les Monitors/es no volen aquest canvi, el 
Secretari General va afirmar que la mesura era irrevocable. També se’ns ha aclarit que les 
mesures del traspàs prioritzaran respectar els drets i les obligacions de tots els/les treballadors/es 
del col·lectiu afectat.  
 
CCOO hem posat sobre la taula, com a mesura prioritària, oferir la jornada completa als MFO. 
Requisit que es seguirà demanant en les successives reunions que tindran lloc ja la propera 
setmana. Així també, CCOO hem preguntat sobre la situació en què quedaria el personal 
traspassat si s’acaben les subvencions. El Secretari General va afirmar que el personal quedarà 
totalment desvinculat a les subvencions. 
 
En la reunió també s’ha insistit que si aquest preacord de Govern es duu a terme i es posa en 
rigor el proper 2016 com han afirmat, els sindicats volem participar en les consultes sobre les 
condicions exigint millores en la formació dels treballadors/es, la seguretat dels seus llocs de 
treball i el respecte dels drets aconseguits fins ara per aquest col·lectiu. El Secretari General ha 
deixat clar que havent perdut els drets a negociar després de la Reforma Laboral estan oberts a 
consultes i al diàleg. 
 
Des de CCOO volem deixar clar que lluitarem perquè aquest traspàs imposat afecti el menys 
possible al treball i a les condicions dels Monitors afectats (jubilació parcial, condicions 
contractuals, formació dels professionals, etc.). Seguirem informant-vos i lluitant en aquest procés 
per tots/es els/les companys/es que es veuen sotmesos a les decisions polítiques. 
 
Des de CCOO estem mantenint reunions amb diferents grups parlamentaris per tal d’exposar el 
nostre posicionament sobre el preacord de Govern. 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 


