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INFORMA 
 

SERVEI DE CUINA I CAFETERIA C.P. PONENT 
 
 
Ahir, 19 de setembre, vam estar convocats a una reunió monogràfica sobre el servei de 
cuina d’interns i el servei de cafeteria de funcionaris del C.P Ponent.  
 
A la reunió hi assisteixen la subdirectora general de RRHH i econòmics, el subdirector 
general de centres i gestió penitenciaria, el cap d’àrea de seguretat penitenciaria i el cap 
de serveis de selecció i provisió, per la part sindical CATAC, CCOO i UGT.  
  
L’Administració ens explica que el dia 30 de setembre finalitza el contracte del servei de 
cuina d’interns i servei de cafeteria de funcionaris que realitza l’empresa  HUSA. 
Continuen les retallades a casa nostra i l’Administració diu que no pot tornar a renovar el 
contracte per manca de pressupost. També explica que farien un encàrrec de gestió al 
CIRE, la qual cosa suposaria un estalvi important.  
 
En aquest encàrrec de gestió, no hi pot entrar la cafeteria de funcionaris, per 
incompatibilitat amb les tasques que pot desenvolupar el CIRE. En arribar a aquest punt, 
ens plantegen dues opcions:  
  
A. Tancament de la cafeteria de funcionaris.  
B. Que el propi centre la gestioni tal i com es fa a Figueres, Girona i Tarragona.  
 
  
Des de CCOO no estem d’acord  que, amb l’excusa de les retallades, s’aprofiti per 
empitjorar serveis que fins ara han funcionat bé. L’Administració continua dient que tant 
sols tenim les dues opcions anteriors. Amb l’opció A quedaríem sense un servei 
essencial pels treballadors i treballadores penitenciaris, els hi es igual.  
  
Amb l’opció B, l’Administració es compromet a ajustar els preus (baixar-los) i a tornar a 
tenir els horaris de sempre.  
 
L’Administració es compromet a convocar novament als sindicats abans d’acabar el mes.  
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CCOO decideix consultar la secció sindical de CCOO del CP Ponent.  
 

Aquesta secció sindical, reunida en assemblea el dia 20 de setembre del 2012, decideix 
per unanimitat dels assistents exigir la continuïtat del servei amb les mateixes condicions 
i el manteniment de la plantilla de treballadors de la cafeteria.   
 
Així mateix rebutja la imposició autoritària, que menysté els drets laborals de tota la 
plantilla, del tancament unilateral de la cafeteria. També rebutja que l’alternativa sigui un 
servei dispensat per interns. Tot això es trasllada a la Direcció en la reunió mantinguda el 
mateix dia 20, en la qual hi participen les seccions sindicals del Centre i l’Equip Directiu. 
Després de debatre tota aquesta problemàtica, hi ha consens en exigir que el CIRE en 
les mateixes condicions actuals es faci càrrec del servei de la cafeteria tal com s’havia 
exigit fins ara a totes les empreses que es feien càrrec de la cuina general dels interns.  
 
El director es compromet a fer arribar aquest posicionament conjunt a la Direcció 
General. Demanem al director que també traslladi el malestar i rebuig de tota la plantilla 
cap a aquesta imposició unilateral que menysté un altre cop els nostres drets.  
  
Des de CCOO denunciarem al Comitè de Salut i Seguretat Laboral les condicions, 
dotació i la situació de la cafeteria del Centre Ponent.  
  
Seguirem informant.  
  
  
  
 Barcelona, 21 de setembre de 2012  
  
 


