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REUNIÓ MONOGRÀFICA AMB LA DIRECCIÓ DEL CENTRE I SIN DICATS 
REPRESENTATIUS. 

TEMA: NOVA GESTIÓ DEL CIRE DE LA CAFETERIA I CUINA DEL CENTRE 
PENITENCIARI 

 
La direcció del CP ens informa que a partir del proper dia 1 de juliol del 2015, 
CIRE es farà càrrec de la gestió integral dels serveis de cafeteria i cuina, 
inclosa la renovació de tot el personal de SODEHXO per interns treballadors 
essent ordenances ubicats al MSOB. 

 
El director ens confirma les següents informacions: 

 

El preu dels menús seran un 25% mes econòmics, així com la resta de 
productes que tindran un preu como el de les botigues dels mòduls (encara 
massa car, tenint en compte l’estalvi que suposa per l’Administració aquest 
canvi d’empresa gestora). 

El sistema de pagament es realitzarà mitjançant clau electrònica (tipus 
maquines de vending). Als companys de cap de setmana, CIRE els hi  
facilitarà l’adquisició i/o canvi de les claus durant el mateix cap de setmana. 
Per la resta d’usuaris, visites, policies de diferents cossos, voluntaris, etc. 
s’establirà un sistema de pagament. 

Els menús constaran de: primer plat, segon plat, postres i beguda (exclou 
cafè, etc.). Aquests seran setmanals amb una rotació de canvi cada 4 
setmanes. 

El servei de cambrers/interns es compondrà de 10 interns en dos torns de 5 
persones als efectes de que puguin lliurar i accedir a permisos. 

El control d’eines, ganivets, etc es realitzarà a traves de l’arc detector de 
porta principal, tanmateix, a l’inici de la concessió, CIRE destacarà un oficial 
de cuina treballador de CIRE per implantar el nou sistema al nostre CP. 

El gerent no ens va donar garanties de que l’ampliació de la sala de descans 
i menjador de treballadores/s del Centre estigui apunt per coincidir amb el 
canvi de gestor de la cafeteria a l’1 de juliol, al·ludint a problemes de 
subministrament amb l’empresa de manteniment ATRIAN (cosa habitual). 

Cal dir que s’establiran  mecanismes de seguretat perquè la zona de 
vestuaris dels treballadors/es del cp romangui tancada i vídeo vigilada. 


