Adreçat a: Mesa de contractació del procediment de licitació del contracte del "Servei de menjadors de l’escola
Rocalba de Sant Feliu de Pallerols"
Assumpte: Valoració del sobre B
Expedient: X2021001429
Antecedents
En data 28 d’octubre de 2021 es va aprovar per decret iniciar l’expedient de contractació administrativa del servei de
menjadors escolars de l’escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols, mitjançant procediment obert subjecte a regulació
harmonitzada amb varis criteris d’adjudicació.
Segons consta a l’acta de la sessió de la mesa de contractació del dia 9 de desembre de 2021, una empresa han
presentat oferta i ha estat admesa al procés licitació:

•

SERUNION ALIMENTACIÓ SALUDABLE, SL , amb NIF B66956988, i domicili a l’Av. Josep Terradellas, 34,
codi postal 08029 de Barcelona (Barcelona) (Registre Entrada E2021003986 de 28.05.2021).

En data 9 de desembre de 2021, la mesa de contractació procedeix a l’obertura del sobre B (Criteris automàtics) i,
segons consta a la corresponent acta de la sessió, tramet la documentació presentada a l’Àrea d’Educació i Joventut,
amb l’objecte d’emetre un informe tècnic de la proposta, de conformitat amb els criteris establerts en el Plec de
clàusules administratives particulars (PCAP).
En data 9 de desembre de 2021 els tècnics de l’Àrea d’Educació i Joventut emeten informe de valoració de les
ofertes, amb la puntuació dels criteris avaluables de forma automàtica.
D’acord amb la clàusula 16.1 del Plec de clàusules administratives particulars, els criteris de valoració i la puntuació
màxima, dels criteris avaluable de forma automàtica, són:

a)

Criteris avaluables de forma automàtica: 154 punts
•

1. Oferta econòmica (puntuació màxima: 30 punts)
P= (OEi* 30)*Pi/ Oi
On:

P= puntuació de cada oferta
OEi= Oferta més econòmica Oi= Oferta que es puntua
Pi= Percentatge de ponderació de cada unitat d’execució

La puntuació total serà la suma dels resultats de l’aplicació de la fórmula a cadascun dels preus unitari que
correspongui.
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A continuació es detalla el percentatge de ponderació de cada unitat d’execució, així com els corresponents preus
unitaris de licitació, que són els que també consten al PCAP:
Preu unitari de licitació

Pi

Menú

1,72€

35%

Cuiner/a

16,55€

25%

Monitors

13,95€

30%

Coord. monitors

16.50€

10%

Ajudant de cuina

12,50€

Totals

100%

Aquesta fórmula permet atorgar la màxima puntuació a la millor oferta econòmica i una puntuació proporcional a la
resta de les ofertes. La puntuació obtinguda en aquest apartat inclourà 2 decimals.
La suma dels 30 punts d’aquest criteri no s’han distribuït de forma homogènia a cadascuna de les unitats d’execució,
sinó que s’ha determinat un percentatge de ponderació per a cadascuna d’elles en funció de la importància que s’ha
considerat que tenien:

• Menú: 35% ja que incorpora els costos de coordinació i marge de contribució.
• Personal: S’atorga un percentatge diferent tenint en compte les seves funcions i el nombre depersones en
cadascuna de les categories
•

2. Característiques del menú (puntuació màxima: 63 punts)

Aquests criteris es fixen perquè es consideren directament relacionats amb l’objecte del contracte i, concretament,
permeten obtenir i garantir una major qualitat del servei a través de la millora en els següents paràmetres:

-

-

Qualitat dels productes que conformen els menús.
Varietat de productes i la seva adequació a la temporada anual que els correspongui.
Equilibri nutricional dels menús.
Disminució de les emissions de CO2 causades pel transport dels menús, premiant els productes
de proximitat ja que requereixen de menys distància de transport i garanteixen en aquest sentit
una major protecció del medi ambient.
Afavoriment de la “dieta mediterrània”, com a garantia de qualitat reconeguda nutricionalment.
Menor discriminació possible dels usuaris per possibles intoleràncies i/o al·lèrgies, premiant
aquelles ofertes que garanteixin en major proporció l‘adequació dels menús per a aquestes
situacions sense necessitat d’incorporar variacions significatives respecte als menús de la resta
d’usuaris.
Relació dels menús amb trets culturals locals.
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En aquest sentit, els criteris d’adjudicació que s’inclouen en aquesta “categoria” són els següents:

a) Producte de temporada (màxim 4 punts):
Els menús s’han d’elaborar, com especifica el PPT, tenint en compte les quatre temporades (estacions) de l’any.
Es valorarà la inclusió de productes de temporada en la proposta de menú, a raó de 0,5 punts per producte, i fins a un
màxim de 4 punts.
En aquest apartat no es puntuaran les fruites.
Per obtenir la puntuació, cal oferir almenys un producte per cadascuna de les diferents temporades. En cas que no
s’ofereixi aquest mínim, la puntuació total d’aquest criteri serà de 0 punts.

b) Varietat de fruita (màxim 4 punts):
S’exigeix una proposta mínima obligatòria de 4 varietats de fruita per cada trimestre natural, segons es determina a la
clàusula 4 del PPT.
Es puntuarà l’oferta que inclogui més de 4 varietats de fruita per cada temporada, a raó de 0,5 punts per cada varietat
de més oferta i fins a un màxim de 4 punts.
Per obtenir la puntuació, cal oferir almenys una fruita de més per cadascun dels trimestres. En cas que no s’ofereixi
aquest mínim, la puntuació total d’aquest criteri serà de 0 punts.
L’oferta ha de detallar la fruita per trimestre

c) Producte ecològic (màxim 2 punts):
Es puntuarà la inclusió de productes ecològics en la proposta de menú, a raó de 0,5 punts per producte i fins a un
màxim de 2 punts.
Cadascun dels productes que s’ofereixin s’haurà d’incloure en el menú durant tot el curs amb una periodicitat mínima
de dues vegades al mes.
Es considerarà producte ecològic aquell que compleixi amb les especificacions tècniques que estableixen els
Reglaments (CE) 834/2007,889/2008 i 1235/2008 sobre producció i etiquetatge dels productes ecològics i pel qual es
deroga el Reglament CEE/2092/91 o estàndard equivalent, amb certificació del responsable- dietista de l’empresa.

d) Producte integral (màxim 4 punts):
Es puntuarà la inclusió de productes integrals en la proposta de menú, a raó d’1 punt per producte i
fins a un màxim de 4 punts.
Cadascun dels productes que s’ofereixin s’haurà d’incloure en el menú durant tot el curs amb una periodicitat mínima
d’1 cop al mes, excepte el pa (si s’ofereix) que tindrà una periodicitat d’1 cop a la setmana.
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Es considerarà producte integral els aliments elaborats a partir de la mòlta del gra complet. L’oferta ha de detallar el
nom i tipus de producte.

e) Pa (màxim 5 punts):
Es puntuarà amb 5 punts que el pa que se subministri amb el menú sigui elaborat en un radi inferior a 50 km respecte
al centre on es presti el servei.
Aquest producte s’haurà d’oferir diàriament durant tot el curs. Caldrà indicar a l’oferta.
-

Compromís de subministrament de pa elaborat a menys de 50km: Sí / No

f) Varietat de carns (màxim 4 punts)
Es puntuarà la inclusió de varietat de carn en la proposta de menú com a segon plat, a raó de 0,5 punts per producte i
fins a un màxim de 4 punts.
Cadascun d’aquests productes s’oferirà de forma alternada amb la condició que s’ofereixin com amínim 1 cop cada
dos mesos i el nombre de productes setmanals que s’acordin d’acord amb les recomanacions rebudes per part del
Departament de Salut

g) Varietat de peixos (màxim 3 punts)
Es puntuarà la inclusió de varietat de peixos en la proposta de menú com a segon plat, a raó de 0,5 punts per
producte i fins a un màxim de 3 punts. No s’acceptaran perca, panga o tilapia.
Cadascun d’aquests productes s’oferirà de forma alternada amb la condició que s’ofereixin com a mínim 1 cop cada
mes i entre 1 i 2 productes diferents per setmana. L’oferta ha de detallar el nom i tipus de producte.

h) Afectació del menú a intoleràncies (màxim 3 punts)
Es puntuarà amb 3 punts, l’adaptació del menú a les intoleràncies i al·lèrgies sense que suposin una variació de la
tipologia del producte. Caldrà indicar a l’oferta.
-

Compromís d’adaptar el menú sense variació de tipologia de producte: Sí / No

i) Producte de Km 0 (màxim 24 punts)
Es puntuarà la inclusió de productes de proximitat en la proposta de menú, a raó de 2 punts per producte i fins a un
màxim de 24 punts.
Els productes proposats de km 0 són els que s’oferiran durant tot el curs d’acord amb la programació de menús.
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S’entén com a producte de proximitat aquell que:

•

Ha estat produït amb matèria primera en un radi de 50 km respecte al centre escolar.

•

Ha estat transformat en un radi de 50 km respecte al centre escolar.

En aquest apartat no es comptabilitzarà el pa. L’oferta ha de detallar el nom del producte

j) Producte de producció integrada (màxim 10 punts)
Es puntuarà la inclusió de productes de producció integrada en la proposta de menú, a raó de 2 punts per producte i
fins a un màxim de 10 punts.
Cadascun dels productes que s’ofereixin s’haurà d’incloure en el menú durant tot el curs amb una periodicitat mínima
d’un cop cada 2 mesos.
S’entén com a producció integrada, segons Decret 241/2002 de 8 d'octubre, pel qual es regula la producció integrada
a Catalunya. L’oferta ha de detallar el nom del producte.
•

3. Funcionament del servei (puntuació màxima: 43 punts)

Seguidament es relacionen una sèrie de criteris que estan directament relacionats amb la qualitat en el funcionament
del servei de menjadors escolars i que, concretament, estan destinats a:

-

Millorar l’atenció a les famílies i als alumnes.
Vetllar per una programació d’activitats pels alumnes amplia, variada i adaptada a cada centre i franja
d’edat.
Establir una política de comunicació àgil i amplia amb les famílies.
Incidir en la formació continuada del personal adscrit al servei.
Valorar la qualitat organitzativa de les empreses i la seva responsabilitat social (gestió ètica,
transparència, tipologia de treballadors...).
Aplicar les noves tecnologies en la gestió del contracte, per motius d’eficàcia i eficiència.
Obtenir la immediatesa en la resolució i comunicació d’incidències.

En aquest sentit, els criteris d’adjudicació que s’inclouen en aquesta “categoria” són els següents:
a) Economia social (màxim 2 punts)
Es puntuarà la inclusió de productes provinents de cooperativa, d’empresa inserció, centre especial de treball o
similar que sigui part principal del primer plat, segon plat o de les postres del menú, a raó de 0,50 punts per producte
fins a un màxim de 2 punts .
Els productes que s’ofereixin s’hauran d’incloure en el menú durant tot el curs amb una periodicitat mínima d’1 cop al
mes, excepte els productes que continguin sucre afegit que s’oferiran amb un periodicitat màxima d’1 cop cada 2
mesos.
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En el cas que els productes d’economia social siguin els mateixos que els oferts en l’apartat de productes de km0,
producte integral, ecològic o producció integrada s’aplicarà la periodicitat especificada en cadascun dels apartats.
L’oferta ha de detallar el producte provinent d’empreses d’economia social que s’inclourà als menús.
b) Innovacions tecnològiques (màxim 2 punts)
Es puntuarà amb 2 punts l’equipació de tots els centres amb un punt de connexió (tauletes o
smartphone) per transmetre les dades d’assistència diàriament d’acord amb el format que estableixi el
consell comarcal. Caldrà indicar a l’oferta:
- Compromís de subministra tauletes o smartphone a tots els centres: Sí / No
c) Hores coordinador de zona (màxim 5 punts)
Es puntuarà les hores de més de les obligatòries estipulades a la clàusula 15.5 del PTT de la
coordinadora de zona, a raó de 1 punt per cada hora fins a un màxim de 5 punts. L’oferta ha de detallar
el número d’hores de més.
d) Activitats setmanals (màxim 20 punts)
Es puntuarà la proposta d’activitats setmanals per a cadascun dels centres i en cada franja escolar
que l’empresa pugui oferir, a raó de 2 punts per cada proposta d’activitat setmanal, i fins a un màxim
de 20 punts.
En aquest apartat únicament es valoren les activitats que l’empresa pot oferir per posteriorment
incloure a la programació d’activitats. La programació detallada de les activitats, que no és el que es
valora en aquest punt, es realitzarà un cop adjudicat el contracte, segons es defineix a la clàusula
14.1 delPPT.
No es poden incloure en aquest apartat activitats que ja s’hagin inclòs a la proposta d’activitats en
llengua anglesa
L’oferta haurà de detallar l’activitat i franja escolar.
e) Ampliació de la formació contínua (màxim 7 punts)
Es puntuarà la formació continua del personal, en un màxim de 7 punts, a raó de:
• 1 punt si el pla presenta proposta de detecció de necessitats formatives.
• 1 punt si el pla presenta oferta de formació continuada on-line per personal de cuina i/o
monitoratge
• 2,5 punts si l’empresa facilita l’accés al curs de monitor d’activitats d’educació en el lleure
infantil i juvenil al personal de monitoratge amb un contracte superior a 6 mesos, que no
està en possessió de la titulació a l’inici de la prestació del servei. Assumpció mínima del
50% del cost de la matrícula.
• 2,5 punts si l’empresa facilita l’accés al curs de director d’activitats d’educació en el lleure
infantil i juvenil al personal de monitoratge amb un contracte superior a 6 mesos, que no
està en possessió de la titulació a l’inici de la prestació del servei. Assumpció mínima del
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50% del cost de la matrícula.
Aquestes ampliacions s’hauran d’incorporar al Pla de formació continuada exigit, identificant-les com a
propostes formatives d’ampliació.
Un cop finalitzat cadascun dels cursos caldrà comunicar-ho al Consell Comarcal de la Garrotxa. En el cas
que no es comuniqui en el termini de 15 dies després de la seva realització s’entendrà com una falta greu.
També s’entendrà com a falta greu si no s’ha presentat l’informe de detecció de necessitats formatives (si
així està previst en el pla de formació) com a molt tard al finalitzar el segon trimestre del curs. També s’haurà
de comunicar el nom de les persones que s’han inscrit per realitzar el curs de monitors.
L’oferta ha de detallar quin tipus de formació està previst en pla de formació i adjuntar si és necessari.
f) Pla de comunicació amb les famílies (màxim 2 punts)
Es puntuarà l’augment dels canals de comunicació existents (informe trimestral i informe diari) pels
alumnes de P3 previstos a la clàusula 14.2 del PPT , a raó de 1 punt per cada canal, màxim 2 punts.
Actualment la informació es fa arribar a les famílies per correu electrònic.
L’oferta ha de detallar el canal de comunicació.
g) Sessions informatives (màxim 5 punts)
Es puntuarà l’organització de sessions informatives sobre alimentació adreçades a pares/mares, a raóde
2,5 punts per sessió i fins un màxim de 5 punts. L’oferta ha de detallar el nom de les sessions
informatives.
•

4. Millores (puntuació màxima: 18 punts)

- Congelador
Es puntuarà amb 5 punts el subministrament, posada en funcionament i retirada del vell d’acord amb
les indicacions de l’Ajuntament. El congelador nou haurà de complir les característiques següents:
• Congelador horitzontal. Mides aproximades: 1260x620x900
• 362 litres de capacitat
• Classe energètica mínima: B (d’acord amb la nova nomenclatura d’eficiència energètica aplicada
a partir de l’1 de març de 2021)
Caldrà indicar a l’oferta:

- Compromís de subministrament posada en funcionament i retirada del vell d’acord amb les
indicacions de l’Ajuntament: Sí / No
En cas afirmatiu caldrà adjuntar la fitxa tècnica de la campana que se subministrarà.

- Descalcificador
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Es puntuarà amb 5 punts el subministrament, muntatge i retirada del descalcificador vell amb lessegüents
característiques:
• Descalcificador automàtic de rentaplats de 7 litres mínim. (alçada màxima 700mm)
• De baix consum
Caldrà indicar a l’oferta:

- Compromís de subministrament, muntatge i retirada del descalcificador vell: Sí / No En
cas afirmatiu caldrà adjuntar la fitxa tècnica del descalcificador que se subministrarà
- Guixeta/vestidor

Es puntuarà amb 3 punts el subministrament i muntatge d’una guixeta/vestidor per deixar el vestuari
del personal de cuina i monitoratge amb les següents característiques:
• Equipat amb lleixes i barra penja-roba
• Mides màximes: 40cm x 85cm x 210cm
Caldrà indicar a l’oferta:

- Compromís de subministrament i muntatge de la guixeta/vestidor: Sí / No
- Joc Kapla

Es puntuarà amb 2 punts el subministrament del joc Kapla de 1000 peces
Caldrà indicar a l’oferta:

- Compromís de subministrament del joc Sí / No
-

Formació extraordinària
Es puntuarà amb 3 punts la realització per part de l’empresa d’una activitat formativa per curs. La
temàtica serà proposada pel Consell Comarcal de la Garrotxa. Aquest curs no podrà tenir un cost
superior a 800€/curs.
Caldrà indicar a l’oferta:

Compromís de realitzar la formació: Sí / No.
Informo
L’oferta presentada per l’empresa ha estat:
OFERTA ECONÒMICA
SERUNION
Menú

1,72 €
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Cuiner/a

15,49 €

Monitors

13,95 €

Coord. Monitors

16,50 €

CARACTERÍSTIQUES DEL MENÚ
ÍTEMS A VALORAR
Producte de temporada
Varietat de fruita

SERUNION
8 productes
4 varietats

Producte ecològic

4 productes

Producte integral

4 productes

Pa

Sí

Varietat de carns

8 productes

Varietat de peixos

6 productes

Afectació del menú a intoleràncies

Si

Producte de Km 0

12 productes

Producte de producció integrada

5 productes

FUNCIONAMENT DEL SERVEI
ÍTEMS A VALORAR
Economia Social

SERUNION
4 productes

Innovacions tecnològiques

Si

Hores coordinador de zona

5 hores

Activitats setmanals

10 activitats

Formació contínua

Totes les
proposades
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Pla de comunicació amb les famílies

2 canals

Sessions informatives

2 sessions

MILLORES
ÍTEMS A VALORAR

SERUNION

Congelador

SÍ

Descalcificador

SÍ

Guixeta

SÍ

Joc Kapla

SÍ

Formació extraordinària

SÍ

Conclusions

Amb tot, la puntuació total a partir de les ofertes presentades per les empreses pel procés de contractació
del servei de menjadors de L’escola Rocalba de Sant Feliu de Pallerols, ha estat la següent:
CARACTERÍSTIQUES DEL MENÚ
PUNT.
MÀXIMA

SERUNION

Producte de temporada

4

4

Varietat de fruita

4

4

Producte ecològic

2

4

Producte integral

4

4

Pa

5

5

Varietat de carns

4

4

Varietat de peixos

3

3

ÍTEMS A VALORAR
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Afectació del menú a intoleràncies

3

3

Producte de Km 0

24

24

Producte de producció integrada

10

10

TOTAL CARACTERÍSTIQUES MENÚ

63

63

FUNCIONAMENT DEL SERVEI
Economia social

2

2

Innovacions tecnològiques

2

2

Hores coordinador de zona

5

5

Activitats setmanals

20

20

Formació contínua

7

7

Pla de comunicació amb les famílies

2

2

Sessions informatives

5

5

TOTAL FUNCIONAMENT DEL SERVEI

43

43

PUNT.
MÀXIMA

SERUNION

Congelador

5

5

Descalcificador

5

5

Guixeta

3

3

Joc Kapla

2

2

Formació extraordinària

3

3

TOTAL MILLORES

18

18

OFERTA ECONÒMICA

30

30,00

TOTAL PUNTUACIÓ

154

154,00

MILLORES
ÍTEMS A VALORAR

Olot, la Garrotxa, a la data de la signatura electrònica
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