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ESTUDI COMPARATIU SERVEI DE CUINES CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS CENTRES
ORALIA I VALLDAURA AMB RESIDÈNCIES GENT GRAN DEL DEPARTAMENT DE DRETS
SOCIALS.
En aquest cas fem una comparativa entre els centres del Consorci (Oràlia i Valldaura)
i dues residències de gent gran (Mil·lenari i Natzaret) de la Conselleria de Drets Socials. S'ha
fet així perquè el perfil de l'usuari és bastant similar malgrat que no sigui exactament el
mateix, però les diferències entre els serveis de cuines a nivell de menjar i personal haurien
de ser mínimes i la xifres ens diuen que són notables. La comparativa es basa en les
indicadors dels costos dels dos centres del Departament traslladant comparativament les
dades al pressupost dels dos centres del Consorci. La conclusió és que el Consorci dedica
menys recursos econòmics en els serveis de cuines (el mateix que passa en els centres
d'infància i la Casa de la Dona). Aquest menor pressupost incideix directament sobre la
qualitat del servei i fa que usuaris tant al Departament com al Consorci rebin prestacions molt
diferents. Al mateix temps els treballadors i treballadores (el VI Conveni explica quins
treballadores i treballadores dinen amb els usuaris) pateixin també el greuge d'aquest servei
de menys qualitat. Des de CCOO, com sempre hem dit, volem que els serveis i tots els drets
laborals siguin idèntics com a mínim els que hi ha a la Generalitat, ja que el Consorci és un
servei públic que administra diners públics.Totes les dades que apareixen són públiques i
poden ser consultades en el portal de transparència de la Generalitat de Catalunya.
Residència Valldaura Consorci Serveis Socials de Barcelona: 23 places.
*Cost pensió completa dia 5,59€( cost matèria primera).
*Cost personal cuina 46.570,38€ any.
*Cost matèria primera 42.125,71€ any.
*Cost total servei cuina any 95.746,09€ any.
*Cost total pensió any 4.163€ any.

Residència gent gran Mil·lenari Departament Drets Socials: 62 places
*Cost pensió completa 5,60€.
*Cost personal cuina 114.212,79€ any.
*Cost matèria primera 133.616,2€ any.
*Cost total servei cuina any 267.527,68e any.
*Cost total pensió any 4.315€ any.
*La diferència entre el centre Valldaura i Mil·lenari a cop d’ull és petita respecte el cost total de
pensió/any (la pensió any és el cost total de la cuina per usuari). Cal destacar que, el usuaris
de Valldaura són 23 mentre que a Mil·lenari són 62 amb la qual cosa els costos
s’abarateixen respecte Valladaura ja que a Mil·lenari hi ha més usuaris. Hem fet una
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translació dels costos de la cuina de Mil·lenari a Valldaura, és a dir que el Consorci pagues
proporcionalment el costos de la cuina de Valldaura al que paga la Generalitat per
Mil·lenari. Basat en el tant per cent que representa el cost de personal i el cost de matèria
primera respecta el total en la residència Valldaura. Les xifres són les següents:
*Cost de personal ara Valldaura 46.570,38€. Cost que hauria de ser equiparable al que paga
la Generalitat per Mil·lenari, 81.302,38€.
*Cost matèria primera Valldaura ara 42.125,71€. Cost que hauria de ser equivalent al que
paga la Generalitat per Mil·lenari, 66.520€.
*Cost total servei cuina equiparable al servei de Mil·lenari 147.822€.
*Diferència entre Valldaura ara i la que hauria de ser 52.076€.

*El preu actual Valldaura total servei cuina per usuari ara és 11,4€.
*El preu total cuina Valldaura per usuari equiparable a Mil·lenari 17,6€.

SERVEI CUINA CENTRE ATENCIÓ ESPECIALITZADA ORÀLIA
En aquest cas farem la comparativa del servei de cuina d’Oràlia amb un servei similar que
existeix a la residència de gent gran Natzaret del Departament de Drets Socials. Cert és que
el Servei de la residència Natzaret és mitja pensió i la d’Oralia dinar, però la diferència
econòmica es tan gran que malgrat la mitja pensió de Nazaret sigui més alta a nivell
econòmic això no justifica xifres tan dispars, tenint en conte que les residències donen el
dinar que és la part fonamental de la despesa ( en aquest cas a Nazaret).
Centre Oràlia Consorci de Serveis Socials de Barcelona: 31 places
*Cost estimat matèria primera 11.268€ any.
*Cost pensió Oràlia per usuari dia 3,20€.
*Cost personal cuina 7.731€ any.
*Cost total cuina Oràlia 20.336€ any.
Residència gent gran Natzaret Departament Drets Socials:10 places.
*Cost mitja pensió Natzaret usuari dia 5,54€
*Cost total mitja pensió 21.331,4€ any.
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A nivell comparatiu la pensió d’Oràlia per aproximar-se a la de Natzaret caldria una despesa
dia usuari de cost de pensió al voltant de 5 €.
El cost total de la cuina d’Oràlia per aproximar-se a la de Natzaret hauria de ser 31.775€.
S’ha fet el càlcul d’Oràlia per 205 dies l’any, que són els dies que esta obert el servei .
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