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EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA “REEQUILIBRA” EL PREU DEL MENÚ A TOTS ELS 

CENTRES PENITENCIARIS, TANCANT A MÉS LES CAFETERIES DELS CENTRES UNA 
FRANJA CONSIDERABLE DEL CAP DE SETMANA 

 
 
 
Altre cop més el Departament de Justícia torna a carregar contra la baula més dèbil 
de la cadena: els funcionaris  al seu servei. 
 
Sense cap tipus d’avís, consulta prèvia o negociació, agreugen encara més la situació 
econòmica dels seus empleats, que desprès de patir retallades salvatges en els seus 
sous i condicions laborals, ara encara perdran més diners amb l’increment de quasi el 
100% en el preu del menú a tots els centres penitenciaris. 
 
Segons sembla estan obstinats, motius de salut laboral suposem, en què no ens pugi 
el colesterol, la qual cosa és d'agrair, encara que més agrairíem que tinguessin de 
tant en tant algun detall dirigit a la defensa dels seus treballadors, per exemple 
l’adequació d'horaris perquè els retallats amb el 15% puguin tenir un transport públic 
als seus centres de treball, o una defensa adequada perquè els seus treballadors de 
tractament no s'haguessin vist afectats per aquesta retallada, o una gestió eficient 
dels recursos, o l'obertura immediata dels nous centres, o el nomenament de tota una 
promoció de funcionaris/es, la JU/26, que ja ha superat un procés selectiu i que no pot 
accedir encara al seu lloc de treball, o la readmissió dels professionals que han estat 
injustament cessats, o també la lectura en positiu cap a les plantilles de les famoses 
circulars, cada vegada més restrictives, i que semblen sortides del forn de l’”averno”, i 
que deixen a tot el col·lectiu, que es juga cada dia la seva integritat mental i física, 
cada cop més en un estat precari, limitant no només les percepcions retributives, sinó 
també drets socials i laborals. 
 
Aquestes solucions, encara porten més misèria sobre la misèria que ja venim patint 
tots els ciutadans, i no faciliten que millori res. Aquestes empreses de càtering 
al·leguen que el servei de cafeteria és deficitari, encara que no paguen llum, aigua, ni 
dret de superfície, ni altres despeses que qualsevol negoci del carrer ha de pagar. Per 
tant, no entenem que pretenguin cobrar el mateix que ells, això si, donant un servei 
molt pitjor. Amb aquestes mesures aconseguiran que tothom es porti la carmanyola 
de casa i la pèrdua serà molt més gran. 
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Quan es va acordar l’externalització del servei de menjador dels interns, eliminant les 
cuines gestionades pel propi Departament amb cuiners (personal laboral propi) i amb 
els interns, les empreses que van optar van acceptar aquest NEGOCI, amb la 
condició de que havien de gestionar també el menjador de funcionaris. El negoci es 
va fer quan manaven els mateixos partits que avui estan al Govern i, sembla ser, que 
eles concessions es van concedir a empreses afins. Per arrodonir-ho, i que no féssim 
soroll, donat que el fet d’encarregar-se empreses externes ja va suposar un augment 
de preu als serveis que teníem gestionats pel propi centre penitenciari,  l’Administració 
va pactar una ajuda per cada àpat dels treballadors, amb la qual cosa el preu del dinar 
no era molt més diferent del que es podia pagar al centre de Barcelona, però les 
càrregues que repercutien sobre l’empresa concessionària si que comportava  grans 
beneficis. És molt fàcil fer números, fins i tot resulta que entre els quasi 4 euros que 
paga el funcionari, més els 5 que diu que paga l’Administració de subvenció, 
representa que estem pagant un total de 9 euros per rebre un menú que no en val ni 2 
euros. 
 
No solament pretenen pujar-nos el preu del menú al mes de setembre per arreglar les 
pobres finances d'aquestes empreses, i de la pròpia Administració, sinó que des de ja 
ens retallen els horaris d'obertura de les cafeteries perjudicant greument els 
funcionaris de tarda i fonamentalment als de cap de setmana. 
 
I no parlem de com volen retallar la dieta dels interns. Fins fa dos dies estaven molt 
preocupats perquè les dietes dels interns fos equilibrada i per tant no podien permetre 
la pujada voluntària al CP Ponent. Ara resulta que se'ls dóna molts extres i se'ls està 
encebant com a garrins. Quan hi havia diners per repartir no hi havia cap problema, 
tots podien ficar la mà a la borsa. Ara que la borsa no sona, tots miren a qui esprémer. 
 
Nosaltres sempre vàrem estar en contra d’externalitzar els serveis, la pèrdua ha sigut 
per a totes bandes, aquí només hi ha un guanyador: l’empresa concessionària i, 
potser, algun col·laborador. 
 
Des de CCOO creiem que és el moment de tornar als orígens i que les cuines dels 
centres tornin a ser gestionades directament pel Departament, i per cada centre. Això 
sí que provocaria un estalvi importantíssim, tant amb el racionat dels interns (el cost 
del racionat diari de cada intern es multiplica per quatre quan ho gestionen empreses 
externes), com amb els menús que es serveixen als funcionaris. 

 
SI VOLEN ESTALVIAR, TORNEM A GESTIONAR DES DELS CENTRES ELS 

ECONOMATS I LES CUINES, NO ENS CALEN INTERMEDIARIS NI ALTS 
CÀRRECS 
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