D. DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

INFORME SOBRE INSUFICIÈNCIA DE MITJANS PROPIS DE L’ADMINISTRACIÓ
EN EL CONTRACTE DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT AL CENTRE RESIDENCIAL
D’EDUCACIÓ INTENSIVA CAN RUBIÓ I AL CENTRE RESIDENCIAL D’ACCIÓ
EDUCATIVA MARIA ASSUMPTA, DEPENDENTS DE LA DIRECCIÓ GENERAL
D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA
L’objecte del contracte es la prestació del servei de vigilància i seguretat, sense arma, del
centre residencial d’educació intensiva (CREI a partir d’ara) Can Rubió i del centre residencial
d’acció educativa (CRAE a partir d’ara) Maria Assumpta, dependents de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA, a partir d’ara.
Aquesta contractació inclou el servei de vigilància i seguretat de les instal·lacions on estan
ubicats els centres propis de la DGAIA i els centres de titularitat pública de gestió delegada per
tal de garantir la seguretat de les persones, tant infants i adolescents residents com
treballadors, i dels béns que es trobin al recinte de les instal·lacions del centre.
La prestació del servei de vigilància i seguretat és obligatori als centres residencials d’educació
intensiva d’acord amb la Resolució TSF/949/2017, de 28 d’abril (DOGC núm. 764) que
incorpora la Directriu general 2/2017, de 10 d'abril, per la qual s'aprovava el Programa marc per
als centres residencials d'educació intensiva (CREI) de la Direcció General d'Atenció a la
Infància i l'Adolescència (DOGC núm. 7364). Per tant, dintre dels recursos humans del centre
ha d’estar el personal de seguretat.
El Protocol de prevenció i actuació davant situacions de violència als centres de protecció a la
infància i l’adolescència de 8 d’octubre de 2018 aprovat per la Direcció de Serveis del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, al seu annex 5 disposa que els centres
d’acolliment i els centres residencials d’educació intensiva han de disposar de personal de
seguretat extern durant 24h.
Els centres residencials d’acció educativa (CRAE) no han de disposar de personal de seguretat
extern però donades les característiques del centre, si hi ha conflictivitat aguda, a petició del la
direcció del centre, la direcció de la DGAIA pot aprovar l’activació d’un servei de seguretat.
El contracte es distribueix en dos lots, responen cada lot a un centre propi de la DGAIA:
 Lot 1. CREI Can Rubió.
 Lot 2. CRAE Maria Assumpta.
A cada lot, el servei a prestar serà el següent:
Lot 1. CREI Can Rubió
HORES ANUALS DEL SERVEI
Laborable diürna
Laborable nocturna
Festiva diürna
Festiva nocturna
Total

8.096
4.048
3.584
1.792
17.520

Per executar aquest servei s’ha estimat que es necessitaran 17.520 hores anuals de serveis de
vigilància i seguretat.
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Lot 2. CRAE Maria Assumpta

HORES ANUALS DEL SERVEI
Laborable diürna
Laborable nocturna
Festiva diürna
Festiva nocturna
Total

4.048
2.024
1.792
896
8.760

Per executar aquest servei s’ha estimat que es necessitaran 8.760 hores anuals de serveis de
vigilància i seguretat.
La DGAIA no té personal propi amb la categoria professional de vigilant de seguretat, atès que
al VI Conveni Col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de
Catalunya no preveu aquesta categoria.
Per aquest motiu es fa necessari contractar un proveïdor extern que assumeixin la gestió
d’aquest servei.

Ester Sara Cabanes i Vall
Directora General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
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