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DEPARTAMENT D’INTERIOR
SIGNATURES CONTRA EL TANCAMENT
DEL MENJADOR
El passat 12 de gener es van lliurar al Secretari General del Departament
d’Interior, en funcions, les més de 400 signatures de treballadores i
treballadors del Departament en contra del tancament del servei de cafeteria
i menjador de la seva seu central a Barcelona.
CCOO també hem presentat un escrit adreçat a la Directora de la Funció
Pública on s’exposa la nova retallada de drets socials que han patit els
treballadors del Departament d’Interior i se li demana que faci les gestions
oportunes per revertir aquesta nova retallada de drets socials.
Així mateix, CCOO hem demanat incloure aquest punt en la propera reunió
de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic de
la Generalitat de Catalunya que està prevista per al proper 19 de febrer de
2018. Podeu consultar la sol·licitud en aquest enllaç.
El Departament d’Interior va penjar a la Intranet el passat dia 16 de gener
una nota informativa on, davant les queixes generalitzades dels empleats
públics del Departament, intentava justificar la seva decisió de tancar el
servei de cafeteria i menjador.
El primer que cal tenir clar és que aquest contracte es va adjudicar a l’any
2015. Es van presentar dues empreses i va ser adjudicat a SERUNION S.A.
Desprès, a finals de l’any 2016 el contracte va ser prorrogat, de forma
voluntària per ambdues parts, durant tot l’any 2017.
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La nota esmenta l’existència d’un estudi de l’empresa SERUNION S.A. per
justificar la inviabilitat del servei. Estudi que no ens ha estat lliurat i que no
significa que altres empreses, amb una millora de la gestió, organització i
qualitat es puguin fer càrrec del servei de cafeteria i menjador; el qual pot ser
rendible econòmicament.
No es raonable ni lògic que, davant la negativa d’una empresa a participar en
una propera licitació, aquesta licitació no es publiqui i s’adopti la decisió més
fàcil de tancar el servei de cafeteria i menjador. Aquesta actuació del
Departament seria totalment impensable en altres serveis que licita el
Departament d’Interior com son la neteja, el manteniment o la seguretat
privada.
Existeixen a Catalunya moltes empreses que es dediquen a la restauració i el
que cal fer es una nova licitació que sigui interessant (rentable) per aquestes
empreses.
El Departament d’Agricultura fa publicar la darrera licitació del mateix servei
de cafeteria i menjador sense cap tipus de cànon. En canvi, al Departament
d’Interior la darrera empresa va tenir que pagar 3.570 € cada any de cànon.
Actualment aquest servei de cafeteria i menjador es presta en molts centres
de treball de la Generalitat per diverses empreses del sector de forma
satisfactòria.
Va ser la Direcció de Serveis del Departament d’Interior i no el Secretari
General en funcions qui va prendre la decisió de retallar un nou dret social i
deixar d’oferir el servei de cafeteria i menjador a les treballadores i
treballadors del Departament.
CCOO reiterem la nostra petició de licitació d’un nou contracte per al servei
de cafeteria i menjador, ja que aquest servei significa un benefici per la
plantilla del Departament, que li permet realitzar un àpat diari de forma sana,
equilibrada i variada, sense tenir que sortir del seu centre de treball i amb un
preu molt més econòmic que el de la resta de l’oferta de la zona.
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