PREGUNTES FORMULADES ALS PLECS DE LA LICITACIÓ “GESTIÓ INTEGRAL DEL
CENTRE DE DIA DE LA POBLA DE MAFUMET”

1. Respecte a la documentació exigida al sobre A. A efectes d’integrar la solvència
tècnica per mitjans externs, la “declaració responsable art. 140.1.a) LCSP” de l’annex 1
implica declarar “Primer. Que em disposo a participar en la licitació per a l’adjudicació
del contracte de serveis relatiu a la GESTIÓ DEL CENTRE DE DIA DE LA POBLA DE
MAFUMET”. Per tant, seguir aquest model podria provocar confusió en la identificació de
l’entitat licitadora i l’entitat que ofereix la solvència?
S’aclareix que no és possible confondre quina empresa es presenta i de quina s’agafa la
solvència ja que de forma prèvia a l’adhesió de la declaració responsable dins de l’aplicatiu
l’empresa que es presenta ha de registrar-se i introduir tant les seves dades com les del seu/va
representant, informació que és facilitada a l’òrgan de contractació.

2. Insistim en conèixer el percentatge d’absentisme anual de l’equip professional a
efectes de poder fer una exacta avaluació dels costos laborals.
Remarcant de nou el caràcter preventiu del programa de prevenció de l’absentisme valorat com
a criteri d’adjudicació, s’informa als licitadors que segons dades facilitades per l’actual prestatari
del servei, l’absentisme per IT i per permisos establerts als Conveni Col·lectiu acumulat de
gener a agost de 2018 es situa al 4,03 %.
En suma, es comunica que no existeixen absències sense justificació.

3. Respecte al servei de transport adaptat. Podem saber quines dues entitats gestionen
el servei actualment?
Es considera que la pregunta no procedeix en tant aquesta dada no té vinculació amb l’objecte
del contracte donat que, com es va indicar en la resposta a les qüestions anteriors, no és un
servei actualment efectuat per la prestatària del Centre de dia ni per l’Ajuntament.

4. A la clàusula tercera del Plec de Prescripcions Tècniques s’indica que l’horari
d’acolliment diürn garantirà 10 hores diàries d’atenció, tots els dies laborables de l’any,
de dilluns a divendres. L’horari general serà de 9:00 a 17:30 hores”. Identifiquem que
l’horari d’obertura, que és el que es contempla també a la valoració econòmica, garanteix
8 hores i mitja d’atenció i no 10 hores. Per tot això, volem confirmar que l’horari del
servei és de 9:00 a 17:30 hores a efectes de poder ajustar la nostra proposta global, tant
econòmica com tècnica.
L’Ordre ASC/32/2008, de 23 de gener, de convocatòria per a l’any 2008 per a l’acreditació
d’entitats col·laboradores de diversos programes en l’àmbit dels serveis socials, és l’ordre a
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través de la qual es va acreditar el Centre de dia de La Pobla de Mafumet i per tant aquella que
estableix els requisits mínims que el centre ha de complir per poder mantenir dita acreditació.
En aquesta ordre, s’estableix al seu Annex 1, apartat B “Criteris i condicions en relació amb
l’organització i el funcionament dels serveis de centre de dia per a gent gran” el següent:
“L’horari del servei de centre de dia estarà comprès entre les 8 i les 20 hores, com a mínim, tots
els dies laborables de l’any i amb possibilitats d’atenció durant els caps de setmana. S’entén a
efectes de jornada completa l’atenció vers la persona gran usuària fins a 10 hores, i la jornada
parcial fins a 5 hores seguides”.
En aquest sentit, i segons dades facilitades per l’actual prestatària del servei, no hi ha cap
usuari que tingui atorgada una assistència de 10 hores diàries. Per aquest motiu, s’indica que
l’horari general serà de 9:00 a 17:30 hores, essent aquest l’actual que cobreix les hores
assistencials atorgades als usuaris. No obstant, en aplicació del contingut de la ordre
referenciada, el Centre ha de poder garantir l’assistència fins a 10 hores diàries, ja que existeix
la possibilitat de que en el futur un usuari sigui derivat al Centre amb un horari assistencial de
fins a 10 hores diàries, o fins i tot, amb possibilitats d’atenció durant els caps de setmana (tal i
com es reflexa a l’ordre d’acreditació).
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Finalment es remarca que l’horari de 9:00 a 17:30 hores indicat s’estableix com un mínim, ja
que aquest només fa referència a les hores d’atenció necessàries per a la prestació del servei
als usuaris, essent possible que el centre continuï obert abans o després d’aquest a efectes de,
per exemple, l’atenció als familiars tal i com s’estableix a l’article 12.7 del Plec de Prescripcions
Tècniques.

