ACTA/INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS DEL SOBRE B DEL COMITÈ D’EXPERTS DEL
CONTRACTE PER EL SERVEI DE GERÈNCIA, DIRECCIÓ TÈCNICA I LA GESTIÓ DELS RH,
ADMINISTRIVA, ECONÒMICA I FISCAL DE LA FUNDACIÓ PRIVADA PALAFRUGELL GENT GRAN

Palafrugell, 6 de maig de 2019

Lloc: Sala de reunions de l'Àrea de benestar social i ciutadania de l'Ajuntament de Palafrugell,
Avinguda Josep Pla, 3.
Data: 6 de maig de 2019
Hora: 10:00h
Assistents:

- Ingrid Surís Serrà, Infermera i Directora de la Residència Mas Moner de Santa Coloma de
Farners
- Mariona Rustullet Tallada, Directora Tècnica de SUMAR, S.L.
- Mariona López Ortiz, Responsable de l’Àrea Jurídica de SUMAR, S.L., actuant en qualitat de
Tècnica especialista en Contractació Pública.
Que un cop analitzada la documentació presentada per l’entitat privada Serveis de Salut
Integrats Baix Empordà, s’emeten les puntuacions següents:

CRITERIS JUDICI DE
VALOR

1

2

Organització de
l'estructura de
comandament i
gestió
administrativa

Avaluació de la
gestió

Puntuació
màxima

Puntuació

Observacions

10

No es detalla clarament les funcions i
responsabilitats de l'organigrama. Parla
de la incorporació d'una figura adjunta a
la direcció de gestió de RRHH, llicenciada
5,666666667
en dret i especialista en relacions laborals
per donar visió global de la gestió de
persones. Parla de funcions aprovades
però no s'especifiquen.

10

Descriu el quadre de comandament
general però no el seu propi. Ho
desenvolupa al criteri núm. 8. Presenta la
taula d'indicadors però no especifica si
5,333333333 farà o no ni com l'avaluació del model
centrat en la personal i els indicadors de
gestió. Parla de les Comissions mensuals
de Palafrugell Gent Gran i les reunions
ordinàries del Patronat de la Fundació.

1

Organització del
treball i Recursos
Humans de la
Fundació
Palafrugell Gent
Grtan i
concretament de
la residència
assistida

10

No es descriuen les hores de dedicació ni
indirectes o directes. No hi ha un
5,833333333 diagrama de blocs però si s'especifiquen
les responsabilitats de cada membre de
l'equip, mancant la dedicació.

3
Mecanismes de
participació dels
treballadors,
recollida de
suggeriments,
grups de millora,
assemblees
Programa de
Gestió
d'absentisme i
seguiment de
baixes
Mesures de
fidelització del
personal
4
5

Instal·lacions
Organització de
l'Activitat
Preventiva

1

0,73

La visió és molt jeràrquica i poc
transversal.

1

1

S'ajusta.

1

0,33

5

5

Fidelització es centra en un objectiu
econòmic únicament, sense potenciar el
valor afegit que és empoderar i alinear als
professionals a través del pla de
competències.
S'ajusta.

5

5

S'ajusta.

2

Pla anual de
formació

3

1,833333333

Es troba a faltar formació que potenciï el
tracte i l'atenció directa cap a les
persones/usuaris.

6

Organització dels
serveis
d'emergència
/guàrdia

5

5

S'ajusta

7

Pla de treball

4

2,83

Es un pla de treball on l'usuari pot decidir
molt poc, molt parcel·lat segons categoria
professional i molt normatiu

8

Sistemes de
control intern i
comunicació amb
l'entitat
contractant

2

1

No s’entén com es posaran a disposició
del Consell la informació immediata,
l'agilitat.

Programa de
millora continua

2

1

Elaboració d'un
programa de
qualitat i millora
continua

Es valora la qualitat però no la idoneïtat,
és una valoració tradicional de les
qualitats dels serveis

2

1

Falten els indicadors i la ponderació
d'aquests.

Estudis

2

0,66

El plantejament de les tres accions
plantejades no són les òptimes per la
valoració del model centrat en la
persona.

9

TOTAL PUNTUACIÓ

42,21666667

3

Una vegada realitzades les puntuacions i observacions s’aixeca la sessió, essent les 10:30h del
dia 6 de maig de 2019.

Maria
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Tallada - DNI
77916397X
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Ingrid Surís Serrà

ÍNGRID SURÍS SERRÀ-45546654F

Mariona López Ortiz

4

