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Reunió amb el DG per  explicar el canvi d’horaris i pujada de preus de les cafeteries 
del personal. Dimecres 11 de juliol 2012 

 
 
A les 12 hores ens reunim amb el director general, la subdirectora general de recursos 
humans i el subdirector general de servei de centres i la resta de sindicats de la mesa. 
Aquesta reunió és convoca a petició de CCOO davant l’agressió que hem patit els 
treballadors penitenciaris, un cop més, per part de la nostre DG, en canviar horaris 
deixant sense servei de cafeteria al personal que treballen de tarda i de nit, i 
augmentar els preus de les cafeteries del personal sense avís previ. 
 
El DG excusa aquesta manca d’avís argumentant que no hi havia marge de 
negociació i que ha pres les mesures per tal d’estalviar 1’7 milions d’€. Quan vam 
demanar, fa més de 15 dies, una explicació, també vàrem demanar accedir als 
números que demostressin tant aquest estalvi, com les “pèrdues” que addueixen les 
empreses adjudicatàries. No han presentat cap altra xifra que els 1,7 milions d’€ que, 
segons ells, s’estalvien.  
 
Com a exemple el DG ens parla de  la cafeteria i cuina de Ponent. Ens diu que és 
deficitària, que tenen una proposta del CIRE per fer-se’n càrrec fins el 31 de 
desembre mitjançant un encàrrec de funcions. CCOO preguntem quin preu els ha 
donat el CIRE, i la resposta és que no ho saben, però que els ha dit que ho faria més 
econòmic. No entenem que, tot i reconèixer el CIRE que s’ha de quedar amb el 
personal actual, fent-se càrrec del deute amb l’empresa concessionària, es faci aquest 
moviment a 6 mesos del desembre, data en la qual ha de sortir el concurs, quedant 
oberta, per tant, la possibilitat que el CIRE no el guanyi. FANTÀSTICA forma de 
gestionar-ho tot. 
 
A CCOO ens fem una pregunta: si no  tenen ni idea del que ens costarà el servei,  
com poden parlar d’estalvi? 
 
Es fan diferents propostes, un sindicat demana que es facin “bonus” i que comprant 
10 tiquets et regalin 3. Acceptant el preu a 6 euros. 
 
CCOO  diem que no es pot ser tant pocavergonya, que aquestes empreses que ara 
es queixen que tenen pèrdues quan varen optar al NEGOCI dels menjadors d’interns, 
sabien que tot era un paquet, si bé la cafeteria de funcionaris no te uns preus com els 
del carrer, tampoc té les mateixes despeses, no paguen llum, aigua, IBI, lloguer  de 
local, i altres impostos que sí que ha d’afrontar un establiment a l’exterior.  
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Entenem que aquests “empresaris” ara guanyin menys, i estiguin preocupats perquè 
els seus beneficis s’hagin reduït. Els nostres també s’han reduït i en cap cas se’ns 
han baixat els preus, sinó tot el contrari. I ara que ens tornen a retallar sous, ells 
aprofiten per acabar d’adobar-ho. 
 
El seu estalvi va en la línia d’acomiadar a personal de les cafeteries, per això la 
reducció horària. 

CCOO els comuniquem que s’ha de tenir en compte el Decreto de 8 de junio de 1938, 
sobre establecimientos de comedores en las empresas, norma que, tot i la seva data 
d’aprovació, encara és vigent, com ha reconegut recentment el Tribunal Suprem,  i diu 
que “les empreses hauran d'instal·lar, en el termini esmentat, un local expressament 
habilitat per a menjador, amb les suficients condicions de neteja, llum i ventilació, que 
els facin higiènics i còmodes”. També estaran obligades a contractar cuiner, en funció 
del nombre de treballadors, a servir menjars a un preu mòdic 

La nostra proposta és que el servei de cafeteries torni a ser portat pels propis centres 
tal i com succeeix als centres de Tarragona, Girona i Figueres.  
El DG acaba dient que el punt d’horaris ja està tancat amb l’empresa, per tant no ens 
quedarà més que prendre accions que puguin desbloquejar aquesta discriminació 
amb els companys dels torns de tarda i nit. 
Us continuarem informant. 
 
Barcelona, 12 de juliol 2012 
 
 
 
 
 
 
 


