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INFORME DE NO LOTITZACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CUINA
PER A LA RESIDENCIA DE GENT GRAN DE MARE DE DÉU DE LA MERCÈ, DEL
MUNICIPI DE TARRAGONA
1.- Naturalesa i extensió de les necessitats
El Sistema català de serveis socials constitueix un conjunt de recursos, prestacions,
activitats, programes, objectes i equipaments destinats a l'atenció social de la
població. Es regeix pels principis següents: universalitat, igualtat, responsabilitat
pública, solidaritat, participació cívica, globalitat, subsidiarietat, prevenció i dimensió
comunitària, foment de la cohesió social, normalització, coordinació, atenció
personalitzada i integral, respecte pels drets de la persona, foment de l'autonomia
personal, economia, eficiència i eficàcia, qualitat i continuïtat dels serveis. La Direcció
General de Provisió de Serveis (DGPS) com a òrgan gestor competent, impulsa
mesures destinades a garantir el benestar de la gent gran i discapacitats fent un ús
responsable dels recursos disponibles.
A banda de les actuacions directes per mantenir el benestar dels usuaris del Sistema
català de serveis socials, la DGPS implementa diversos serveis destinats al correcte
funcionament d’aquests centres residencials. Entre els quals estan la neteja de les
instal·lacions de cada centre.
Es considera necessari la contractació del servei de cuina al centre propi de M.D. de
la Mercè, al municipi de Tarragona per tal de mantenir unes instal·lacions netes,
higienitzades i desinsectades.
Per últim, a fi d’optimitzar els recursos disponibles, especialment en la part de
supervisió de les tasques, s’ha optat per introduir criteris d’eficiència adreçats a
l’autoregulació de les activitats no realitzada i la possibilitat d’acudir a mecanismes
responsius que han d’alleugerar les tasques dels òrgans de direcció i administració
del centre.
2.- Justificació de la no divisió en lots del contracte
El servei de cuina no es pot dividir en lots perquè encara que estiguin contemplades
diverses activitats, la realització de forma separada d’aquestes per diferents
empreses, dificultaria la correcta execució del contracte des d'un punt de vista tècnic,
entre les quals està la coordinació de les tasques en la figura d’un únic gestor amb
capacitat decisòria la qual cosa evita un risc de conflicte en el cas d’haver-hi diversos
gestors que perjudicaria el benestar dels usuaris; o també el fet de que la divisió en
lots del contracte podria ser vista com una decisió ineficient des del punt de vista de
la gestió dels recursos, augmentant-ne el seu cost (més personal i material afegit) i
per tant, la despesa pressupostària del contracte.
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