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CONTINUEN LES RETALLADES AL DEPARTAMENT 
D’INTERIOR, ARA, EL MENJADOR 

 
El passat dia 31 de desembre de 2017 va finalitzar el contracte de prestació del servei de menjador al 
serveis centrals del Departament d’Interior al carrer Diputació que prestava l’empresa SERUNION SA. 
Aquest contracte va ser adjudicat l’any 2015 (es van presentar dues empreses a la licitació) i va ser 
prorrogat, d’acord amb ambdues parts, durant tot l’any passat. 
  
El primer que cal deixar clar és que el tancament del servei de menjador ha estat una decisió 
UNILATERAL DEL DEPARTAMENT D’INTERIOR, al no publicar una nova licitació d’aquest contracte. No 
és pot al·legar cap problema administratiu (ja que, al DOGC del 4 de gener de 2018, es publicava la licitació 
del servei de cafeteria i menjador de centre al Complex Central Egara), ni que l’empresa hagi renunciat a la 
prestació del servei de menjador. 
 
El Departament d’Interior únicament va informar sobre aquest tancament a la INTRANET (aprofitant el 
període de les festes de Nadal), i no va enviar cap informació als representats sindicals del personal 
funcionari i laboral.  
 
Per justificar aquest tancament, el Departament d’Interior ha exposat dos motius a la Intranet :  
• La “freqüència d’utilització del servei”. Però sense aportar cap tipus de dada (ni sobre aquesta 

freqüència d’utilització del servei, ni sobre el volum d’ingressos, etc). Cal tenir en compte que, per fer 
una valoració global de la rendibilitat del servei, també cal incloure les màquines de venda automàtica 
d’aliments i begudes que estan incloses en el mateix contracte. A més, cal tenir present que l’empresa 
SERUNION SA no deuria perdre diners ja que en el seu moment va decidir voluntàriament prorrogar el 
servei durant l’any 2017.  

• La “variada oferta de serveis de cafeteria i restauració en la zona”. Però s’obliden de dir que aquesta 
“variada oferta” ho és a un preu molt superior a l’existent al menjador gestionat per SERUNION SA. 

 
CCOO volem recordar a l’alt càrrec que ha pres la lamentable decisió de tancar el menjador que el seu 
salari és molt superior al de la resta de personal del seu Departament i denunciem una actuació del 
Departament que suposa una nova retallada als drets dels treballadors i treballadores del Departament. Una 
actuació que demostra, un cop més, el menyspreu dels responsables del Departament vers el seu personal.  
 
CCOO hem presentat un escrit al Secretari General del Departament d’Interior demanant una reunió urgent i 
que s’iniciïn immediatament els tràmits administratius necessaris per licitar un nou contracte per la prestació 
del servei de menjador. 
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