INFORME SOBRE INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS DE L’ADMINISTRACIÓ EN
EL CONTRACTE DE SERVEI DE NETEJA I BUGADERIA ALS CENTRES PROPIS
DEPENDENTS

DE LA DIRECCIÓ

GENERAL D'ATENCIÓ

A LA INFÁNCIA I

DEPT. DE DRETS SOCIALS

L'ADOLESCENCIA (DGAIA)

El serveis objecte d’aquest contracte són els serveis de neteja i bugaderia dels centres
propis de la DGAIA. Aquests serveis són necessaris per tal de garantir en tot moment les
condicions d’higiene i habitabilitat de les instal·lacions i per tal de preservar la salut dels
menors que hi resideixen i del personal que hi treballa.
Els centres són: CREI Can Rubió, CRAE Maria Assumpta, CRAE Osona, C.A. Girona,
CRAE Llars infantils Torre Vicens, CRAE Coll de l'Alba, CREI Els Castanyers, C.A. Mare
de déu de la Merce i CRAE Enric Llaberia.
La DGAIA té personal propi amb les categories professionals de netejador/a (categoria E) i
de bugader/a (categoria D oficial de primera bugader/a), malgrat això, per poder oferir
aquest tipus de serveis en centres de titularitat pròpia de la DGAIA, es necessitaria un
nombre elevat de professionals per desenvolupar aquestes tasques i, d’acord amb els
mitjans actuals, el Departament no té la capacitat de donar-ne cobertura ja que requeriria
un dimensionament de la plantilla impossible d’assumir en l’actualitat.
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 aquest motiu es fa necessari contractar un proveïdor extern que assumeixin la gestió
d’aquest servei.
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