SOCIETAT
FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL

NÚM. EXPEDIENT
ANUALITAT
FAS 77/2016
(AJ35/7)

Nº DOCUMENT
Resolució
dubtes 2

de

DOCUMENT: RESOLUCIÓ DE DUBTES

ASSUMPTE: CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CUINA I MENJADOR DE LA RESIDÈNCIA
D’AVIS “CASA DEL POBLE” DEL PERELLÓ

PREGUNTA Nº6:
Ens pregunten novament en relació amb els torns, horaris, personal i la manera com es
puntua el criteri 1.1 de la pàgina 36 del PCA. el menús i els criteris subjectius.

FUNDACIÓ PER A L’ATENCIÓ SOCIAL: Registre Fundacions núm. 2.515 – NIF G-43 947 548

RESPOSTA:
Quan la residencia té una ocupació del 100% (76 places de residencia i 25 de centre de
dia; que representa un total de 101 usuaris), el personal que defineix el plec és de 189
hores/setmana o el que es el mateix, 2 persones en cada torn. Si el centre té una
ocupació del 73,3% (que podria correspondre a 66 residents i 8 de CD), el nombre
d’hores a la setmana que es necessitaria, seria de 138,5 hores/setmana.
Quant als criteris que hi ha a la pagina 36 del PCA, són aplicables a l’ocupació total, per
això es parteix de les dues persones per torn. Concretament, el punt 1.1 es subdivideix
en dos punts. En el primer punt que defineix increment de personal, si no es pot aportar
en una ocupació plena més de dues persones per torn, tindrien, dels 4 punts possibles, 0
punts. En el segon apartat, que diu que de les 4 persones diaris almenys 1 ha de tenir el
títol de cuiner, si posen un cuiner a cada torn, seria el màxim sol·licitat i tindríem en
aquests apartat 4 punts. No hi ha cap incongruència entre les dues coses. Es podria
aportar un cuiner diari i tres marmitons, que són les quatre persones que demana el
plec.

PREGUNTA Nº7: Ens pregunten en data d’avui 31 d’octubre de 2017 sobre el preu actual
del servei, que està percebent l’actual empresa prestadora del servei.

RESPOSTA: En la mesura que és una informació pública i a disposició de tots els
ciutadans en virtut, entre d’altres. de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern, informem als licitadors que el
preu actual és el següent:
Menú Residència 7,77€
Menú Centre de dia 5,05€

Reus, 31 d’octubre de 2017
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LA NOSTRA MISSIÓ: som un grup de titularitat pública format per
persones compromeses a donar serveis d’excel·lència en els àmbits de
l’atenció sanitària, social i d’acció educativa.
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