Regidoria d’Ensenyament, formació i ocupació
Antecedents

Objecte

Punts

Pla de control de
qualitat

Punts
assignats

Es precisen amb detall les tasques i
l’organització de les principals funcions a
desenvolupar i les línies generals d’organització
del treball, tot detallant les diferents unitats que
participaran dels processos i el seguiment dels
mateixos

Realització i
organització del
treball i
metodologia de
seguiment

Resposta a
possibles
incidències

Cuina Gestió

12,5

S’especifiquen els centres que podrien abastir
l’aliment necessari en tant en quant es produís
qualsevol incidència a la cuina central
assignada.
S’especifiquen, a més, les opcions de cobertura
del personal de baixa en cas que sigui necessari.
S’especifiquen amb un notable grau de detall els
diferents sistemes de control de qualitat durant
el procés de prestació del servei (avaluació
tècnica in situ, certificats de qualitat, sistema
APPCC, pla de neteja)
Total

12,5

12,5
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Ramon Paraiso Gallardo (2 de 2)
Tècnic Ensenyament, Formació i Ocupació
Data Signatura: 12/05/2017
HASH: c7244c027a79245bb44a9af1d30d9d00

Davant la conveniència d’assegurar la continuïtat del servei, el qual
és demandat per moltes de les famílies usuàries de la llar d’infants,
l’Ajuntament de Cunit ha obert un procediment obert per tal de
contractar el servei de càtering i de cuina de la llar d’infants
municipal per als cursos 2017-2018, 2018-2019 i 2019-2020, essent
l’única proposta presentada la de l’empresa CUINA GESTIO SLU.

Número : 2017-0020 Data : 11/05/2017

El present curs finalitza el contracte administratiu del servei de
càtering de la llar d’infants, signat entre l’empresa CUINA GESTIO SLU
i l’Ajuntament de Cunit.

INFORMES MMH

Montserrat Montilla Hervas (1 de 2)
Directora Llar Infants
Data Signatura: 11/05/2017
HASH: a6f0a21b8f0f73ab6739b7f07416157d

Informe sobre la valoració de la proposta tècnica i
documentació acreditativa dels criteris que depenen d’un
judici de valor presentada per l’empresa Cuina Gestió SLU
mitjançant procediment obert del servei de càtering i de cuina
de la llar d’infants municipal per als cursos 2017-2018,
2018-2019 i 2019-2020.

És objecte del present informe avaluar la proposta tècnica i
documentació acreditativa dels criteris que depenen d’un judici de
valor presentada per les l’empresa Cuina Gestió SLU.
Qualitat del servei (12,5 punts)

Varietat dels menús

Alternança tècniques
de cocció

Dieta mediterrània i
matèria prima de
proximitat

12,5

Punts
assignats

Cuina Gestió
Es detalla perfectament la varietat i la
freqüència setmanal de cadascun dels
productes elementals del menú.
Es detalla l’alternança de diferents
tècniques de cocció destacant la
planxa, el bullit, el vapor i el forn i
limitant els fregits, arrebossats, les
salses i els guisats.
Es detallen amb notable precisió els
productes emprats i la seva
procedència, identificant-se amb
productes nacionals i de proximitat
propis de la dieta mediterrània
Total

12.5

Número : 2017-0020 Data : 11/05/2017

Punts

INFORMES MMH

Qualitat dels productes (12,5 punts)

12,5

Vista la proposta presentada per l’empresa Cuina i Gestió S.L.U. i un
cop valorats els criteris definits al plec de prescripcions tècniques,
Es comunica la puntuació obtinguda per la citada empresa en els
àmbits corresponents:
Empresa
Cuina Gestió SLU

Qualitat servei
12,5

Ramon Paraíso Gallardo
Tècnic de la Regidoria d’Ensenyament,
Formació i Ocupació

Qualitat
producte
12,5

Puntuació final
25

Montserrat Montilla Hervàs
Directora
Llar
d’Infants
Municipal El Trenet
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Conclusions

