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Adreçat a: Berta Gratacós Cubarsí, cap de servei de Contractació i Compres
Emès per: Carme Sanchez Nonell, cap de servei d'Educació
Relatiu a: Addenda a l'informe de Valoració dels criteris que depenen d'un judici de valor
de les propostes presentades pel servei de menjador a les escoles bressol
municipals
Antecedents, fets i consideracions:
En data 5 de juliol de 2019 es presenta informe de Valoració dels criteris que depenen d'un
judici de valor de les propostes presentades pel servei de menjador a les escoles bressol
municipals on es proposa atorgar a cada empresa els punts següents:
LOT 1. "Baldufa", "L'Olivera" i "La Devesa"; centres amb cuina pròpia.
EMPRESA
PUNTUACIÓ OBTINGUDA
SERUNION SA
46'75 punts
SERHS FOOD AREA SL 40'25 punts
CATERING VILANOVA SL 34'25 punts
EUREST CATALUNYA SLU 47'25 punts
LOT 2. "Cavall Fort", "El Pont", "El Tren" i "Garbí"; centres amb servei de càtering.
EMPRESA PUNTUACIÓ OBTINGUDA
BO I SA SERVEI D'ÀPATS SL 48 punts
CATERING VILANOVA SL 33'5 punts

Es proposa:
Una addenda a l'informe esmentat, per tal d'especificar les propostes de les empreses que
aporten significat a la puntuació assignada.
En relació al LOT 1. "Baldufa", "L'Olivera" i "La Devesa"; centres amb cuina pròpia;
s'informa de la valoració de criteris de judici de valor:
A.Capacitat de resposta a possibles incidències.
S'atorga 14 punts a l'empresa SERUNION SA pel fet de comptar amb un protocol d'actuació
davant incidències molt complert. Compta amb solucions per a gran varietat d'incidències; i
es planteja un menú d'emergència que garanteix l'àpat sota qualsevol circumstància.
Tanmateix és un valor el fet de comptar amb cuines centrals de suport a la ciutat, aportar
una persona de contacte amb disponibilitat i capacitat de substitució immediata de personal
del servei. Contempla procediment d'emergències alimentàries. Per contra, no s'especifica
compromís de tempos de resposta davant les incidències.
S'atorga 12 punts a SERHS FOOD AREA SL perquè planteja protocol en cas de gran
varietat d'incidències. Compta amb menú bassal d'emergència. Es valora positivament la
possibilitat de resposta, però es valora negativament el fet que la resposta en algunes
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situacions és el canvi del menú preestablert. Compta amb una cuina de suport a Font de la
Pòlvora i treballa amb l'objectiu de servir l'àpat a l'hora prevista. Facilita la interlocució
mitjançant el coordinador/a de centres. No especifica cobertura de personal si la incidència
hi té relació i no s'especifica circuit d'atenció a emergències alimentàries.
S'atorga 8 punts a l'empresa CATERING VILANOVA SL perquè disposa de protocol de
resposta a les incidències bàsiques (absència de personal, obres a la cuina i arranjaments
d'urgència) orientat al servei de l'àpat per la modalitat de càtering. No es plantegen d'altres
alternatives. Permet comptar amb cuines centrals a la ciutat i d'altres centres escolars per
donar resposta al servei de càtering, així com interlocució amb el supervisor durant la
incidència; tot i que no especifica cap compromís de temporalitat de resposta. L'absentisme
inesperat del personal es cobreix amb servei de càtering pel dia de la incidència, i no
s'especifica circuit d'atenció a emergències alimentàries.
S'atorga 14 punts a l'empresa EUREST CATALUNYA SLU perquè estableix protocol de
resposta davant incidències de molts tipus; facilita un responsable de contacte amb
disponibilitat i disposa de diverses cuines de suport a la ciutat i rodalies (Vilobí d'Onyar).
S'especifica el temps màxim de resposta davant les incidències entre 17 i 21 minuts.
Contempla procediments d'emergències alimentàries i capacitat de substitució del personal
amb caràcter immediat.
B.Model de gestió del personal
S'atorga 5'25 punts a l'empresa SERUNION SA pel fet de comptar amb un pla de resolució
de les incidències de personal i les substitucions planificades. Compromís davant accident
de treball de substitució garantida en termini màxim de 24 hores. Acurat pla de prevenció de
riscos laborals. Davant les substitucions es considera un valor afegit el fet de promoure que
la persona substituta sempre sigui el mateix professional en una mateixa escola i que cada
vegada que hi ha una substitució la persona nova compti amb acompanyament durant 15
minuts del seu supervisor per a acollir-lo. Pla de seguiment del personal i eines de
seguiment i comunicació molt desenvolupades. Pla d'avaluació per indicadors de
l'acompliment del personal ben estructurat i protocolitzat les accions anuals de cada
departament des de l'obertura fins a la finalització del contracte per a garantir una bona
gestió. Pla de formació adaptat a les necessitats del personal. Capacitat d'auditoria interna.
No s'especifica pla formatiu específic d'acollida a nous treballadors.

S'atorga 4'5 punts a SERHS FOOD AREA SL perquè es compromet a la substitució
immediata del personal absent; ja que compta amb dues opcions de resolució: borsa de
professionals i col·laboració amb empreses de treball temporal per si la borsa és insuficient.
S'organitzen a partir d'un coordinador general d'experiència demostrada en gestió de cuina i
personal; i estableix un cronograma detallat de les accions a desenvolupar els dos primers
mesos de servei. Estableix pla de seguiment, mínim trimestral. El pla formatiu és adequat i
contempla un pla específic per a l'acollida i integració de nous treballadors. Finalment,
garanteix que les noves contractacions tindran una experiència mínima de dos cursos
escolars.
S'atorga 3'5 punts a l'empresa CATERING VILANOVA SL perquè s'informa que
l'organització de l'entitat és segons l'esquema: equip directiu, equip de dietètica i qualitat i
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equip de cuina. No s'especifiquen les interrelacions entre departaments, l'organització
interna, el seguiment i avaluació i/o la resolució d'incidències amb el personal (absentismes,
accidents, etc). Es proposa un pla formatiu complet i adequat; així com un pla formatiu
d'acollida a nous treballadors.
S'atorga 5'25 punts a l'empresa EUREST CATALUNYA SLU perquè estableix protocol de
substitució immediata del personal. Acurat pla de prevenció de riscos laborals. És un valor
afegit el fet de comptar, no tant sols amb borsa de substituts revisada trimestralment; sinó
també comptar amb col·laboracions amb empreses de treball temporal i un pla de mobilitat
del personal entre centres per a resoldre imprevistos. En cas de substitució del personal, el
primer dia s'acompanya en l'acollida al professional amb 15 minuts; i es garanteix un acurat
pla de seguiment i avaluació de l'acompliment als professionals. Es compromet a visites
setmanals a la cuina de cada centre per part del supervisor/a i planteja un pla formatiu de
doble via: formació obligatòria + formació de millora. Planteja menor nombre d'hores de
formació que d'altres licitadors. Es dóna molt valor al pla de transició i subrogació del
personal, complet i detallat; així com al compromís d'abonament de nòmina abans del dia
30 de cada mes; ambdós indicatius d'interès d'acompanyament als professionals.
C.Valoració dels menús
En aquest punt, s'informa de les diferències en els subcriteris de varietat d'aliments,
aliments ecològics o temporada i en la compra, conservació i reposició d'aliments; ja que les
4 empreses obtenen la màxima puntuació amb tècniques de cocció saludable, productes de
proximitat i semblança entre menús perquè totes elles ofereixen un servei complet i amb
garanties en aquestes àrees.
S'atorga 23'5 punts a l'empresa SERUNION SA perquè garanteix el protocol exigit per
normativa en l'adquisició, emmagatzematge i reposició d'aliments. Es compromet a emprar
verdures fresques i de temporada, i fruita ecològica sempre que el proveïdor ho permeti. La
pasta, el llegum i l'arròs sempre seran ecològics. Ofereix fruita variada (7 tipus aprox), i
unes 4-5 classes de peix variat. Predominança de la fruita per sobre el làctic.
S'atorga 20 punts a SERHS FOOD AREA SL perquè garanteix el protocol exigit per
normativa en l'adquisició, emmagatzematge i reposició d'aliments. Estableix que prioritza
els aliments de temporada i ecològics; però no s'especifica compromís de quantitat en
relació al menú global. Estableixen freqüències de consum adequades de cada tipologia
d'aliment; tot i que no s'especifica quanta varietat s'ofereix de cada tipus. Predominança
clara de la fruita per sobre els làctics (excepte en els esmorzars, que es proposa iogurt cada
dia).
S'atorga 20'5 punts a l'empresa CATERING VILANOVA SL perquè garanteix el protocol
exigit per normativa en l'adquisició, emmagatzematge i reposició d'aliments. Els menús
plantejats contemplen els mínims exigits per plecs de clàusules en relació als productes
ecològics setmanals, però no es proposa cap millora. Es respecta l'estacionalitat dels
aliments. Estableixen freqüències de consum adequades de cada tipologia d'aliment; tot i
que no s'especifica quanta varietat s'ofereix de cada tipus. Poca varietat en classe de peix;
però gran foment del consum de fruita (cada dia per dinar i per berenar).
S'atorga 25 punts a l'empresa EUREST CATALUNYA SLU perquè garanteix el protocol
exigit per normativa en l'adquisició, emmagatzematge i reposició d'aliments. És l'única
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empresa que es compromet a més, a unes dates màximes de conservació dels aliments
(quadre detallat). Es compromet a un 80% de productes de temporada en els seus menús i
el 100% de llegums, pasta, arròs i verdures són de caràcter ecològic. Garanteixen que hi ha
5 fruites fresques de temporada a la setmana, i no es repeteixen amb caràcter setmanal.
Obté la màxima puntuació en varietat d'aliments per oferir la millor oferta en varietats de
fruita (10-12 tipus); peix (8-11 tipus); verdures i hortalisses (12-15). És un valora afegit l'ús
d'espècies variades per donar saber sense abús de sal. Valora important de l'ús de la fruita
per sobre del producte làctic.
D.Millora de l'equipament
S'atorga 2 punts a l'empresa SERUNION SA perquè proposa un ampli pla de millores per a
les cuines de les escoles; i totes elles amb consciència mediambiental i segell de
sostenibilitat (reposició parament ecològic, reposició elements LED, neteja amb productes
ecològics, reductors de malbaratmanet d'aigua, entre d'altres).
S'atorga 2 punts a SERHS FOOD AREA SL perquè planteja l'adquisició de maquinària
d'utilitat per dues escoles bressol. Tanmateix, el valor màxim s'atorga per la proposta de
rènting de fonts d'aigua filtrada, pel benefici que aporta aquesta proposta a la globalitat dels
infants atesos.
S'atorga 0 punts a l'empresa CATERING VILANOVA SL perquè es compromet a fer
millores, tot i que no n'especifica cap ni de quina tipologia. No es pot valorar el criteri.
S'atorga 2 punts a l'empresa EUREST CATALUNYA SLU perquè l'empresa es compromet a
fer una aportació econòmica d'interès (1.500€ per escola) per a millores a les instal·lacions
o l'equipament.
E.Millores vinculades a l'objecte del contracte
S'atorga 2 punts a l'empresa SERUNION SA per fer proposta d'interès en relació a
l'aportació de productes làctics i peces de fruita fora del menú establert (2000 peces anuals
de cada tipologia); i per plantejar un complet pla de provisió de mitjans organitzatius que
aporten valor a la tasca diària (xerrada a famílies, RSC, pla de gestió mediambiental,
assessorament dietètic a les famílies, pla d'acollida al personal a subrogar, i sistemes de
comunicació amb ús de les TIC).
S'atorga 1'75 punts a SERHS FOOD AREA SL perquè proposen aportació de fruita a dues
de les tres escoles licitades dos cops per setmana; sense especificar la quantitat exacte.
Tanmateix, aporten mitjans organitzatius similars a les altres empreses: dues xerrades
adreçades a famílies, pla de preauditories i auditories al servei, RSC, programa de
sostenibilitat i millora de la situació mediambiental.
S'atorga 2'25 punts a l'empresa CATERING VILANOVA SL perquè proposa la millor
aportació periòdica d'aliments establint una caixa de fruita fresca a la setmana per escola.
Pel que fa a mitjans organitzatius planteja opcions similars a la resta de licitadors: xerrada
anual a les famílies, auditories externes, assessorament dietètic a les famílies amb
necessitats alimentàries específiques i un pla de gestió de residus.
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S'atorga 1 punts a l'empresa EUREST CATALUNYA SLU perquè tant sols planteja
previsions de mitjans organitzatius i no s'ofereix aportació periòdica d'aliments fora de
menú. Els recursos que ofereix són complets: dues xerrades a famílies, auditoria inicial i de
seguiment, auditoria d'eficiència energètica, compromís social (Fundació Eurest), pla de
gestió ambiental (essent d'especial interès la proposta de sostenibilitat 360º que planteja),
eines informàtiques d'interès per treballadors i famílies i campanya STOP Food Waste day.
Es planteja un pla d'obertura del servei molt especificat.
En relació al LOT 2. "Cavall Fort", "El Pont", "El Tren" i "Garbí"; centres amb servei de
càtering; s'informa de la valoració de criteris de judici de valor:
A.Capacitat de resposta a possibles incidències.
S'atorga 14 punts a l'empresa BO I SERVEI D'ÀPATS SL perquè disposa de protocol de
resposta a les incidències amb un compromís de reacció de 12-17 minuts per a qualsevol
incidència que es doni fins 30 minuts abans de l'hora de l'àpat. Compten amb cuina central
a 6 km aprox per oferir suport, i cada setmana reparteixen un menú astringent fred a cada
cuina per a indisposicions d'última hora. Tenen accions preventives per a garantir el servei
davant incidències: furgoneta alliberada, forn de convecció, dos trituradors amb possibilita
de desplaçament, responsable de cuina alliberat de feina diària.
S'atorga 8 punts a l'empresa CATERING VILANOVA SL perquè disposa de protocol de
resposta a les incidències bàsiques (absència de personal, obres a la cuina i arranjaments
d'urgència) orientat al servei de l'àpat per la modalitat de càtering. No es plantegen d'altres
alternatives. Permet comptar amb cuines centrals a la ciutat i d'altres centres escolars per
donar resposta al servei de càtering, així com interlocució amb el supervisor durant la
incidència; tot i que no especifica cap compromís de temporalitat de resposta. L'absentisme
inesperat del personal es cobreix amb servei de càtering pel dia de la incidència, i no
s'especifica circuit d'atenció a emergències alimentàries.
B.Model de gestió del personal
S'atorga 5 punts a l'empresa BO I SERVEI D'ÀPATS SL perquè té un pla de benvinguda a
nous treballadors i professionals subrogats. S'informa de l'organització interna dels diferents
departaments que es relacionen amb l'oferta del servei. El pla formatiu s'adapta a les
necessitats del col·lectiu i disposen de borsa de treball per a substituir absències de
personal. Tenen protocols d'acció per afavorir la relació empresa - treballador (aplicatiu
informàtic) i per a garantir la qualitat del servei ofert (inspeccions puntuals).
S'atorga 3'5 punts a l'empresa CATERING VILANOVA SL perquè s'informa que
l'organització de l'entitat és segons l'esquema: equip directiu, equip de dietètica i qualitat i
equip de cuina. No s'especifiquen les interrelacions entre departaments, l'organització
interna, el seguiment i avaluació i/o la resolució d'incidències amb el personal (absentismes,
accidents, etc). Es proposa un pla formatiu complet i adequat; així com un pla formatiu
d'acollida a nous treballadors.
C.Valoració dels menús
En aquest punt, s'informa de les diferències en els subcriteris de varietat d'aliments,
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aliments ecològics o temporada i en la compra, conservació i reposició d'aliments; ja que les
2 empreses obtenen la màxima puntuació amb tècniques de cocció saludable, productes de
proximitat i semblança entre menús perquè totes elles ofereixen un servei complet i amb
garanties en aquestes àrees.
S'atorga 24'5 punts a l'empresa BO I SERVEI D'ÀPATS SL perquè es serveix varietat de
fruita (12-16 anuals), de peix (11 aprox) i en hortalisses i verdures. Es valora positivament
que no s'empra farina de blat i es proposa gran varietat de carns. Els aliments són tots
sense additius i quan el cuinat ho exigeix el primer plat es considera plat únic i es serveix
amb acompanyament. Predominança clara de la fruita davant el làctic (1 a la setmana, i
cada 15 dies de caràcter ecològic). Compromís de totes les llegums, algunes pastes i la
majoria de verdures i hortalisses són ecològiques. No es fan servir precuinats. En tot el
procés es garanteix el protocol exigit per normativa en l'adquisició, emmagatzematge i
reposició d'aliments.
S'atorga 20'5 punts a l'empresa CATERING VILANOVA SL perquè garanteix el protocol
exigit per normativa en l'adquisició, emmagatzematge i reposició d'aliments. Els menús
plantejats contemplen els mínims exigits per plecs de clàusules en relació als productes
ecològics setmanals, però no es proposa cap millora. Es respecta l'estacionalitat dels
aliments. Estableixen freqüències de consum adequades de cada tipologia d'aliment; tot i
que no s'especifica quanta varietat s'ofereix de cada tipus. Poca varietat en classe de peix;
però gran foment del consum de fruita (cada dia per dinar i per berenar).
D.Millora de l'equipament
S'atorga 2 punts a l'empresa BO I SERVEI D'ÀPATS SL per la seva proposta de millores:
equipament per les cuines tals com tauleta, mòbil, bàscula, túrmix i dosificadors automàtics.
S'atorga 0 punts a l'empresa CATERING VILANOVA SL perquè es compromet a fer
millores, tot i que no n'especifica cap ni de quina tipologia. No es pot valorar el criteri.
E.Millores vinculades a l'objecte del contracte
S'atorga 2'5 punts a l'empresa BO I SERVEI D'ÀPATS SL perquè proposa la millor
aportació d'aliments: una peça de fruita per infant, tres dies a la setmana i també aliments
gratuïts per les festes de l'escola; així com possibilitat de servir fideuà a un cost reduït (1€)
en festes organitzades per l'AFA. Pel que fa a provisions de mitjans organitzatius planteja el
mateix que l'altra empresa i, a més, oferta una plataforma digital pels usuaris, una revisió
tècnica del rentavaixelles garantida anualment, assessorament dietètica a totes les famílies,
una neteja trimestral addicional i recollida de mostres de neteja periòdicament.
S'atorga 1'5 punts a l'empresa CATERING VILANOVA SL perquè proposa aportació
periòdica d'aliments d'una caixa de fruita fresca a la setmana per escola. Pel que fa a
mitjans organitzatius planteja menor nombre de millores: xerrada anual a les famílies,
auditories externes, assessorament dietètic a les famílies únicament d'infants amb
necessitats alimentàries específiques i un pla de gestió de residus.
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