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Dubtes i respostes dels licitadors pel procediment de contractació del Servei
neteja, desinsectació, desratització, gestió de residus, subministrament
dispensadors de sabó i paper i els seus consumibles de la societat Prestacions
d'Assistència Mèdica S.L

4.-Pregunta

En el CAP Larrard respecte a la neteja de vidres, no es veia la línea de vida, ni anclatges.
Es demana avaluació riscos laborals de l’empresa actual.
4.-Resposta

L’ avaluació de riscos laborals de l’empresa actual del servei de neteja respecte al factor
de risc de caiguda de persones a diferent nivell diu que existeix una passarel·la de
tramex per a realitzar la neteja de la façana exterior del CAP Larrard. En aquesta
passarel·la existeix una protecció perimetral ( barana) que no compleix totalment amb

la normativa, REAL DECRETO 486/1997, de 14 d’abril, pel que estableixen les
disposicions mínimes de seguretat i salut en els lloc de treball. BOE nº 97 23/04/1997.

Per tal de subsanar i adequar la barana a normativa , l’empresa està estudiant les
mesures correctores de posar una barra intermitja i un rodapeu. Valorant pressupostos
per tal de tenir-ho enllestit abans del resultat de la licitació.

5.-Pregunta

A la pregunta si disposem dels plànols dels centres en format .CAD (Autocad)

5.-Resposta

Al perfil contractant estan els plànols en format PDF. Aquells licitadors que vulguin els

plànols en format .CAD es posin en contacte amb ncebrian@pamem.org que els farà

arribar els plànols dels centres.

6.-Pregunta

Una altre qüestió, quantes televisions disposen els centres a les sales d’espera.

6.-Resposta

En el CAP Barceloneta hi ha 1 TV de 49”

En el CAP Larrard hi ha 1 TV de 49” (taulell)

4 TV de 43” (plantes)

En el CAP Vila Olímpica hi ha 1 TV de 49” (taulell)

2 TV de 43” (plantes)

7.-Pregunta

En relació al punt 5 “Millores” del plec de prescripcions tècniques que feia referència a
millorar la distribució horària eliminant la nocturnitat en la mesura que sigui possible
sense perjudici de l’activitat assistencial. Si sempre hi ha ocupació als despatxos com es
pot eliminar la nocturnitat.
7.-Resposta

En el CAP Larrard per la distribució actual dels horaris dels despatxos i el número de
plantes es pot eliminar la nocturnitat tenint en compte els horaris de cadascun dels
professionals. S’haurà de fer Planning diari de tasques treball.

En el CAP Vila Olímpica es pot reduir també la nocturnitat i s’ha de tenir en compte que
amb l’obertura de la 4a planta hi haurà 14 consultes més i això farà que hi hagin més

consultes buides no desdoblades a la 4a planta i 3a planta.

En el CAP Barceloneta és més difícil eliminar 100% la nocturnitat ja que sempre estan
els despatxos ocupats. Així doncs s’haurà de deixar alguna hora nocturna o començar a
les 6am.

