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A/a Pere Soler Campins 
Director General de Serveis Penitenciaris, 
 
 
Benvolgut senyor, 
 
En relació a la CONCESSIÓ DEL SERVEI DE CAFETERIA DEL CP JOVES, sabem 
que el CIRE es farà càrrec del servei, així com també de la cuina de l'establiment, en 
detriment de l'anterior empresa, SERHS. 
 
Aquesta decisió comporta dubtes més que raonables, ja denunciades en la reunió 
que es va mantenir amb els responsables del CP Joves. A saber: 

 
- Entenem que es menyscaba greument la seguretat del centre i 
fonamentalment dels seus treballadors, ja que els interns responsables del 
servei tindran total accés a vestidors i oficines del centre. 
 
- A les presons existeixen grups organitzats de delinqüència, que poden 
accedir fàcilment a dades sobre la vida privada dels treballadors del centre 
penitenciari, sempre que es reuneixin en aquest lloc de descans comú 
treballadors i presos. 
 
- No es garanteix la seguretat alimentària, atès que el cuiner professional ha 
d'estar a cavall entre la cuina del centre i la cafeteria. Aquest professional té 
els seus descansos preceptius en caps de setmana i festes oficials, per la qual 
cosa ningú es fa responsable o exerceix la supervisió del que puguin preparar 
els auxiliars de cuina, sense comptar amb actes de “mala fe” que es puguin 
donar per part de qui ofereix el servei envers el personal, com s'ha demostrat 
en diverses ocasions en centres on interns atenen els serveis de cafeteria. 
 
- Que no volem ser un programa pilot pel fet de ser un centre petit que hagi de 
patir les conseqüències exposades anteriorment, ja que en d’altres centres 
s'ha renovat concessions. 

 
 
Entenem que CIRE és una empresa pública, encaminada a la reinserció laboral dels 
interns. És per això que demanem que s'augmentin les oportunitats laborals reals 
dels interns potenciant-se, per això, els tallers productius, on els interns treballen tot 
el mes per uns sous miserables.  
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Demanem també, en aquesta línia, que es potenciï l'aprenentatge de professions 
mitjançant accions rigoroses de formació ocupacional. Aquestes són veritables 
sortides professionals per a les persones privades de llibertat, més que formar part 
d'una empresa adjudicatària on preval el cost econòmic sobre el valor del servei i la 
seguretat dels destinataris finals d'aquest. 
 
Per tot el que ha quedat 'exposat, la secció sindical de CCOO del CP JOVES volem 
expressar el nostre més contundent rebuig a aquesta concessió. El nostre suport i 
solidaritat amb els treballadors que, fins al dia d'avui i esperem que d'ara endavant,  
han complert eficaçment amb la seva tasca en la cafeteria del centre. 
 
 
Creiem que un servei d'aquesta índole ha de ser prestat per una empresa amb 
treballadors que no tinguin contacte amb el mitjà penitenciari, com fins al dia de la 
data. Qualsevol cosa en una altra adreça serà objecte de la nostra denúncia davant 
els més mínims detalls. 
 
 
Secció Sindical de CCOO del CPJOVES 
 
 
La Roca, 11 Març 2014 
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