INFORME SOBRE INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS DE L’ ADMINISTRACIÓ PER A
PRESTACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDES, TRASLLATS,
ATENCIÓ A L’ESPAI DE LUDOTECA I GUARDA TEMPORAL D’INFANTS I
ADOLESCENTS ATESOS PER LA DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I
L’ADOLESCÈNCIA (DGAIA).

L’objecte del contracte és la prestació del servei de recollides, trasllats, atenció a l’espai de
ludoteca de la DGAIA i guarda temporal d’infants i adolescents que es trobin en situació de
tutela per la DGAIA quan es fa necessària la separació forçosa dels seus guardadors per no
haver pogut fer efectiva la mesura de protecció per als mitjans ordinaris, intervenció en el
domicili, escola , àmbit hospitalari o espais lúdic-educatius i el seu trasllat i acompanyament
al centre designat o a les dependències de la DGAIA, en situació de tutela per la DGAIA i
que hagin de ser traslladats entre centres, hospitals o qualsevol altre recurs o institució
pública o privada, acompanyament a declarar a la Fiscalia, Jutjats o dependències policials,
mentre es porta a terme la declaració, en situació de risc localitzats pel Cos de Mossos
d’Esquadra, resta de Cossos policials o altres professionals, en situació de tutela per la
DGAIA o en situació de risc i que hagin de romandre un temps d’espera a l’espai de
Ludoteca de la DGAIA. Durant el temps d’espera se’ls ofereixi una atenció educativa i
manutenció i atenció sanitària, si escau.
L’Administració no disposa del suficient personal per poder gestionar de forma directa el
servei, motiu pel qual ha de contractar la prestació d’aquests serveis amb entitats externes.
A més, l’actual política de funció pública de la Generalitat és la impossibilitat de creixement
pel que fa a recursos humans. L’Acord de govern de 29 de maig de 2010 va acordar una
minoració del 5% de les retribucions mitjanes del personal de la Generalitat i va congelar les
plantilles. Els exercicis de 2013 i de 2014 els empleats públics van veure novament
minorades les seves retribucions i les plantilles van continuar congelades.
Malgrat les retribucions han estat parcialment recuperades, la política de no creixement de
plantilles segueix vigent.
Per aquests motius es fa necessari contractar un proveïdor extern que assumeixin la
prestació d’aquest servei.
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