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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
UNITAT DE CONTRACTACIÓ

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ DEL SERVEI EDUCATIU DE LLARS
D’INFANTS, LOT 1 (L’ESTEL, LA LLUNA I EL PETIT PRÍNCEP)
En data 23 de juliol de 2020, a partir de les 13 hores, es reuneixen els membres de
la Mesa de contractació del servei educatiu de llars d’infants, lot 1 (l’Estel, la Lluna i
el Petit Príncep), següents:
. President: Valentí Junyent Torras, regidor delegat d’Hisenda.
. Secretari:

Josep Pujol Sancho, TAG del Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.

. Vocals:

Antoni Massegú
Universitats.

Calveras,

regidor

delegat

d’Ensenyament

i

Sílvia Saura Villar, cap del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports.
Mariona Ribera Esparbé, interventora
Jose Luis Gonzalez Leal, secretari general.
Esteve Albàs Caminal, cap del Servei de Contractació, Patrimoni i
Inversions.
D’acord amb la convocatòria de la Mesa, els assumptes a tractar es detallen a
continuació:
1. Ratificació de la qualificació de la documentació inclosa al sobre número 1
(documentació administrativa). A la vista de la diligència signada pel secretari i
president, la Mesa acorda ratificar la qualificació del sobre número 1, i admetre les
dues proposicions següents:
Número
1
2

Licitador
Incoop, SCCL
Fundació Pere Tarrés

2. Exposició de l’informe valoració de la documentació presentada en relació al
sobre número 2. Per tal de conèixer la puntuació dels sobres número 2 de les
ofertes presentades, relatius als criteris avaluables segons un judici de valor, la cap
del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports comenta el contingut del seu informe
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del dia 20 de juliol de 2020. També fa esment al contingut de l’informe de la Unitat
de Salut i del Servei d’Urbanisme relatiu al criteri del servei de menjador. Tots
aquests informes s’adjunten a la present acta com annex.
D’acord amb els criteris descrits i les valoracions del contingut de cada cas, la
valoració de cadascuna de les ofertes és la següent:
Licitador
Incoop, SCCL
Fundació Pere Tarrés

Punts
33,30
34,82

3. Aprovació de la valoració que s’atribueix a cada oferta presentada i la
puntuació obtinguda pels licitadors en relació amb el sobre número 2.
La Mesa acorda aprovar la puntuació que s’atribueix a cada oferta en relació amb els
criteris ponderables en funció d’un judici de valor, d’acord amb els informes indicats en
el punt anterior.
4. Exposició pública de la puntuació obtinguda per les ofertes respecte el
sobre número 2. Tenint en compte que concorre públic a la sessió de la Mesa de
contractació, es dona publicitat a la puntuació obtinguda per aquestes proposicions
en relació amb els criteris avaluables segons un judici de valor.
5. Obertura del sobre número 3 de cada proposició presentada mitjançant la
plataforma Vortal. A continuació, mitjançant la plataforma Vortal, es porta a terme
l’obertura dels sobres número 3 de les dues proposicions rebudes. A continuació es
detalla el contingut de les proposicions:
a) Proposició número 1, presentada per l’entitat Incoop, SCCL (F60137411)

b) Proposició número 2, presentada per la Fundació Pere Tarrés (R5800395E)
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El contingut de les ofertes econòmiques i tècniques així com la puntuació que els hi
correspon es detalla a continuació:
Oferta
econòmica
Incoop, SCCL
Fundació
Pere Tarrés

750.535,06

26,90

% baixa
servei
menjador
1,37

747.742,60

27,00

1,75

6,26

Nombre
sessions o
tallers
6

8,00

6

6,00

Hores
educadors
setembre
48

Total
puntuació
10,00

49,16

6,00

48

10,00

51,00

6. Aprovació, si escau, de la valoració de les ofertes en relació amb el sobre
número 3, de la puntuació final i de la proposta d’adjudicació del contracte,
condicionada a la inexistència de possibles valors anormals o desproporcionats o
altres elements que requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de les
empreses licitadores.
Tenint en compte que en el moment d’obertura del sobre 3 no es detecten qüestions
que requereixin d’un estudi del contingut o d’aclariments de les entitats licitadores, la
mesa aprova la puntuació corresponent al sobre número 3 de les dues ofertes
presentades.
Així doncs, la puntuació final de les ofertes rebudes és la següent:
Licitador
Incoop, SCCL
Fundació Pere Tarrés

Sobre 2
33,30
34,82

Sobre 3
49,16
51,00

Total
82,46
85,82

Per tant, un cop aprovada la puntuació final obtinguda pels licitadors que han
participat en el procediment que es detalla en el quadre anterior, la Mesa de
contractació proposa a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei
educatiu de llars d’infants, lot 1 (l’Estel, la Lluna i el Petit Príncep), a favor de la
proposició presentada per l’entitat Fundació Pere Tarrés, amb CIF R5800395E, per
un pressupost del servei educatiu de 747.742,60 euros, exempt d’IVA.
La Mesa acorda que tots els acords adoptats en aquest punt sisè quedaran
condicionats a la comprovació posterior de la coincidència dels conceptes que s’han
indicat. En cas que hi ha hagués alguna divergència que modifiqués de manera
substancial la valoració del sobre 3 o la proposta d’adjudicació, la Mesa es tornaria a
convocar a efectes de la seva valoració.
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El secretari de la Mesa
Josep Pujol Sancho

Vist i plau
El president de la Mesa
Valentí Junyent Torras

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Número de Referència: DX634VWN2HVC

El president dóna per finalitzat l’acte, a les 13 hores i 10 minuts de la data indicada a
l’encapçalament, i per a que consti s’estén aquesta acta, el contingut de la qual, com a
secretari, certifico.
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Secció d’Ensenyament

Informe
D’acord amb el Plec de clàusules administratives regulador del contracte de servei educatiu
municipal de llars d’infants que es troba en fase de contractació, s’han valorat tècnicament els
elements de negociació que consten en la clàusula 27a, sobre les ofertes presentades al lot 1, amb el
resultat següent:

Lot 1: Llars d’infants L’Estel, Petit Príncep i La Lluna
Criteris avaluables segons un judici de valor (màxim 49 punts)
a) Gestió pedagògica, organitzativa i administrativa del servei de llar d’infants (màxim 17
punts)

Incoop
Fundació Pere Tarrés

Puntuació
12,53
13,08

S’atorga la puntuació en funció del següent barem:
1.

Descripció de les actuacions adreçades a l’alumnat a nivell pedagògic i de la metodologia emprada
(màxim 9 punts)
Puntuació
Incoop
6,53
Fundació Pere Tarrés
6,98

INCOOP: Destaca positivament l’establiment d’objectius i continguts específics per l’etapa de familiarització
dels infants, derivats dels objectius del cicle. Així com la planificació dels espais dins l’aula amb criteris sobre
l’organització dels mateixos, els temps i els materials. Destaca favorablement l’existència de pautes
d’observació consensuades entre tot l’equip amb un document comú. Es troba a faltar establir criteris per
l’agrupació dels infants, propostes concretes d’activitats i jocs per conèixer els companys i afavorir la relació
grupal, així com activitats per ajudar a entendre la separació. També es troba a faltar preveure les necessitats
de descans de cada infant amb espais condicionats, referències a l’organització del servei de menjador durant
la primera setmana de curs i preveure l’organització del temps de les activitats a realitzar durant la jornada.
FUNDACIÓ PERE TARRÉS: Destaca positivament la planificació dels espais dins l’aula per facilitar l’acollida dels
infants, així com les propostes concrets d’activitats i jocs que afavoreixen el descobriment del nou medi,
conèixer els companys, conèixer la persona educadora i afavorir la relació grupal. Destaquen també les
activitats que contenen elements de separació-retrobament, de pèrdua-trobada o de tristesa-alegria, sempre i
quan, tant l’estat emocional com l’interès dels infants predisposi. S’estableixen objectius per aquella setmana
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però es troba a faltar especificar els continguts de treball, així com establir criteris per l’agrupació dels infants.
Tampoc es fa referència a les actuacions en relació al servei de menjador durant aquella setmana ni es preveu,
amb una graella horària, l’organització del temps de les activitats a realitzar durant la jornada.

2.

Descripció de les actuacions organitzatives i administratives (màxim 5 punts)

Incoop
Fundació Pere Tarrés

Puntuació
3,5
3,5

INCOOP: Destaca la realització de reunions d’equip per intercanviar bones pràctiques dins l’aula, seguiment de
casos, etc, així com preveure una educadora de referència pels infants que es mantingui durant les hores
d’estada al centre. Es troba a faltar, tal com s’indica en el plec tècnic, preveure flexibilitat en les entrades i
sortides i només es fa referència a horaris tancats en relació a la familiarització a la llar. També es troba a faltar
la figura de la direcció en la rebuda de les famílies, que no s’especifica. Així com planificar la seqüència de les
persones que intervindran en els diferents serveis de la llar durant aquella setmana i, en canvi, només es parla
del servei lectiu.
FUNDACIÓ PERE TARRÉS: Destaca la previsió d’entrades flexibles i esglaonades permetent que sigui l’escola qui
s’adapta a les necessitats dels infants i famílies i no a l’inrevés. Existeix aquesta flexibilitat tot i ser el moment
d’adaptació. Es valora també positivament com es documentarà el procés per poder-lo avaluar i aportar
informació necessària per planificar les millores pertinents. Així com l’existència diària d’un espai de reflexió i
supervisió. Es troba a faltar la rebuda a la llar per part de la direcció de l’escola, preveure en la setmana tots els
serveis de la llar (acollida, lectiu, menjador...) i planificar la seqüència de persones que intervindran en els
diferents serveis.

3.

Descripció de les actuacions relacionades amb les famílies (màxim 3 punts)

Incoop
Fundació Pere Tarrés

Puntuació
2,5
2,6

INCOOP: Es valora positivament permetre l’accés de les famílies a l’aula per tal de facilitar la familiarització de
l’infant i la família en l’espai i crear vincles. També destaca la preparació de l’entrada a la llar amb la reunió
prèvia d’inici de curs on es parla sobre les individualitats pròpies de cada infant i amb pautes i consells pràctics
per al primers dies a la llar. Existeix un traspàs d’informació a les famílies a través de diferents mitjans (llibreta,
verbalment, etc) però es troba a faltar propostes mitjançant app. També es troba a faltar preveure moments
de trobada entre les famílies noves i les antigues per trobar suport en aquest procés.
FUNDACIÓ PERE TARRÉS: Destaca la creació d’espais per a les famílies dins les aules que serviran als infants
com a punt d’aferrament si ho necessiten emocional o afectivament. La preparació per l’entrada a la llar es
realitza a través d’entrevistes individuals que permeten recollir informació que aporti més coneixement de
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l’infant (horaris, hàbits, objectes d’aferrament...). El traspàs d’informació és molt complet amb les famílies i a
través de diferents mitjans (incloent app), així com es preveu concretament eines de comunicació amb les
famílies que no poden portar o recollir els seus fills/es. Es troba a faltar preveure moments de trobada entre les
famílies noves i les antigues per trobar suport en aquest procés.

b) Relació de les llars d’infants municipals amb el context educatiu de la ciutat (màxim 8
punts)
Incoop
Fundació Pere Tarrés
S’atorga la puntuació en funció del següent barem:
1.

Podeu validar i obtenir la versió electrònica d'aquest document a http://www.manresa.cat/validar

Puntuació
7,28
4,2

Objectius i actuacions del procés de transició a realitzar (màxim 7 punts)

Incoop
Fundació Pere Tarrés

Puntuació
6,28
3,2

INCOOP: Es valora com un apartat molt ben definit on destaca les múltiples estratègies per fer el traspàs amb
les escoles de la ciutat a través d’informes, reunions, entrevistes i coordinacions telefòniques. També destaca la
planificació de les sessions de traspàs i, sobretot, l’esquema consensuat sobre la informació a tractar i la fitxa
que contempla tots els apartats d’informació, amb ítems objectius per evitar l’etiquetatge dels infants i on es
preveu la protecció de dades dels infants i les seves famílies. També destaca el treball amb pautes i
orientacions a les famílies per l’accés a l’escola. Es troba a faltar la coordinació posterior a la incorporació a
l’escola per tal de fer-ne seguiment, sobretot en casos d’infants amb alguna necessitat.
FUNDACIÓ PERE TARRÉS: Destaca el lliurament d’informació a les famílies per la transició a l’escola, així com el
reforç en la informació del procés de preinscripció. També destaca el projecte El pati gran per afavorir el
coneixement de les escoles del barri. Es troba a faltar un esquema consensuat sobre la informació a traspassar
que contempli dades objectis de l’infant i que garanteixi la confidencialitat, així com una coordinació posterior
a la incorporació a l’escola.

2.

Coordinació amb altres serveis (màxim 1 punt)

Incoop
Fundació Pere Tarrés

Puntuació
1
1

INCOOP: Existeix coordinació amb els agents principals: EAP, escoles de primària i CDIAP.
FUNDACIÓ PERE TARRÉS: Existeix coordinació amb els agents principals: EAP, escoles de primària i CDIAP.
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c) Aspectes organitzatius i de gestió (màxim 12 punts)

Incoop
Fundació Pere Tarrés

Puntuació
8,5
11

S’atorga la puntuació en funció del següent barem:
1.

Proposta organitzativa de cada centre i de la plantilla de personal (màxim 6 punts)

Incoop
Fundació Pere Tarrés

Puntuació
4
6

INCOOP: En la distribució horària de la plantilla es contemplen tots els serveis però hi ha errors en els quadres
horaris, errors en el còmput d’hores, no tot el personal educador assisteix a les reunions d’equip, cada graella
de cada llar té un format diferent i la previsió de monitoratge de les graelles amb la previsió de l’apartat de
menjador no coincideix. No preveu criteris de mobilitat i intercanvi de personal entre les escoles gestionades
per la mateixa empresa.
FUNDACIÓ PERE TARRÉS: La distribució horària de la plantilla contempla tots els serveis així com les entrades i
sortides amb la presencia de les tutores per poder tenir feedback amb les famílies. Es preveu franges horàries
de coincidència per moments breus de traspàs d’informació, agrupacions flexibles a les tardes per permetre
gestions, entrevistes, etc. El personal es considera adscrit a la xarxa de les llars d’infants d’aquest lot i es podrà
assignar indistintament a cada una d’elles en funció de la necessitat.

2.

Proposta de mecanismes de coordinació interna i entre les diferents escoles i seguiment
pedagògic (màxim 6 punt)

Incoop
Fundació Pere Tarrés

Puntuació
4,5
5

INCOOP: Es presenta una programació de coordinacions acurada on s’estableixen reunions de coordinació
entre les direccions de les tres llars del lot 1. També existeixen propostes concretes de comunicació transversal
dins l’escola entre tots els agents educatius. Es troba a faltar reunions de coordinació entre els equips
pedagògics de les tres llars. S’estableix la supervisió i orientació del model pedagògic i educatiu a través de la
figura del/la gestor/a del servei i de l’especialista en pedagogia. Es troba a faltar criteris específics i indicadors
d’avaluació dels projectes i activitats.
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FUNDACIÓ PERE TARRÉS: Existeix un sistema de coordinació amb periodicitat establerta, els professionals que
intervenen i els aspectes a tractar. Estableix propostes concretes de comunicació transversal dins de l’escola. Es
troba a faltar establir un calendari de reunions i coordinacions entre les direccions de les tres escoles i entre els
equips pedagògics. Estableix mecanismes d’orientació i supervisió pedagògica amb l’existència del
Departament de Petita infància per garantir l’orientació i suport als equips i acompanyament pedagògic.
S’implementa un sistema d’avaluació i seguiment, amb criteris d’avaluació i indicadors, anomenat “Valora”.

d) Servei de menjador (màxim 9 punts)
Tal com s’indica en el plec de clàusules administratives, aquest apartat està valorat segons informe
tècnic del Departament de Salut i del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manresa que
s’adjunta a aquest informe.
Incoop
Fundació Pere Tarrés
1.

Proposta de programació de 4 setmanes de temporada tardor-hivern i proposta temporada
primavera-estiu. Explicació del procediment d’elaboració del menjar, transport fins a l’escola i
manteniment fins al consum, també la descripció del menú a servir, indicant les mesures de control de
la diversitat i de l’equilibri dietètic i de control de la salut alimentària i la procedència d’origen dels
aliments servits (fins a 4 punts). Es valorarà el procediment i les fases d’elaboració del menjar i els
tipus de menú.

Incoop
Fundació Pere Tarrés
2.

Puntuació
1,49
2,44

Mesures per impulsar un servei de menjador sostenible, ecològic i de proximitat (malbaratament
alimentari, reducció de residus, recollida selectiva)- (màxim 3 punts)

Incoop
Fundació Pere Tarrés

3.

Puntuació
3,49
5,04

Puntuació
1
0,6

Millores en la freqüència i les distàncies de l’ús mínim d’aliments obligatoris de les matèries descrites
en el plec (màxim 2 punts)

Incoop
Fundació Pere Tarrés

Puntuació
1
2
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e) Propostes d’altres serveis (màxim 3 punts)

Incoop
Fundació Pere Tarrés

1.

Puntuació
1,5
1,5

Proposta d’oferta d’altres serveis complementaris destinats als infants usuaris del servei escolar
bàsic que la concessionària programi o ofereixi. Sistema de finançament d’aquests serveis (màxim
1 punt)

Incoop
Fundació Pere Tarrés

Puntuació
0,5
0,5

INCOOP: Es preveu el servei despertador, ludoteca, l’hora del cafè, el racó de les famílies, xerrades i grups de
debat però no hi ha el sistema de finançament amb el detall d’ingressos i despeses que es preveuen tal com es
demanava d’aquells serveis que tinguin cost econòmic.
FUNDACIÓ PERE TARRÉS: Es proposa el servei matiner i el servei de permanència de tarda. S’especifica el cost
del servei per a les famílies però no es desglossa el detall d’ingressos i despeses que es preveuen, tal com es
demanava.

2.

Proposta d’altres serveis d’atenció a infants i famílies i de serveis nous o modalitats o tipologies
diferents al servei escolar bàsic adreçats a noves famílies, per a infants sols o amb
acompanyament d’adults. Serveis que optimitzin les places vacants. Sistema de finançament
d’aquests serveis (màxim 2 punts)

Incoop
Fundació Pere Tarrés

Puntuació
1
1

INCOOP: Es proposa espais familiars, escola de temporada, espai quitxalla, tallers, etc però no es detalla el
sistema de finançament amb la previsió d’ingressos i despeses.
FUNDACIÓ PERE TARRÉS: Es proposa l’escola de vacances de nadal, pasqua i estiu, amb el cost per a les famílies
però no es detalla el sistema de finançament amb la previsió d’ingressos i despeses.
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Resum de la puntuació de les ofertes del Lot 1:
Paràmetres

INCOOP

FUNDACIÓ
PERE TARRÉS

Gestió pedagògica, organitzativa i administrativa del servei de
llars d’infants

12,53 punts

13,08 punts

Relació de les llars d’infants municipals amb el context
educatiu de la ciutat

7,28 punts

4,2 punts

Aspectes organitzatius i de gestió

8,5 punts

11 punts

Servei de menjador

3,49 punts

5,04 punts

Propostes d’altres serveis

1,5 punts

1,5 punts

PUNTUACIÓ TOTAL

33,3 punts

34,82 punts

Segons puntuació del sobre 2, l’oferta millor qualificada és la de la FUNDACIÓ PERE TARRÉS amb
34,82 punts.
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Servei d’Urbanisme de Servei de Serveis del Territori
Tècnica de l’Anella Verda

INFORME DE VALORACIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES PROPOSTES LES
EMPRESES DEL LOT 1
Incoop- Puntuació total per la proposta avaluada: 2 punts
D.2.- Mesures per impulsar un servei de menjador sostenible, ecològic i de proximitat
(malbaratament alimentari, reducció de residus, recollida selectiva….). Puntuació
màxima 3 punts.

La proposta es valora amb 1 punt, que s’obté de la següent puntuació:
D.2.1. Mesures per reduir el malbaratament alimentari- 0,3 punts
* El licitador esmenta la seva intenció d’adequar les racions a la sensació de gana de l’infant,
però no pren mesures per adaptar el número diari de menús a la demanda real d’infants que
utilitza el menjador
* A nivell de reducció de malbaratament alimentari, es consideren correctes les mesures
d’etiquetat dels menús, conservació en fred, utilització de vehicle isotèrmic pel transport i temps
màxim d’una hora entre la preparació del menjar i el servei.
* No es pren cap tipus de mesura per quantificar el malbaratament alimentari en el servei de
menjador, ni tampoc es presenten alternatives d’aprofitament dels excedents generats.
D.2.2. Mesures de reducció dels residus generats durant la prestació del servei- 0,1 punts
* Es plantegen accions molt genèriques de reducció de residus. No s’especifica cap exemple
concret per reduir els envasos generats durant el servei. No es promou la utilització d’envasos
reutilitzables, ni les caixes de transport reutilitzables, no s’utilitzen envasos de gran format....
* Es valora positivament la proposta de reutilització d’embalatges en tasques educatives de
l’escola.
D.2.3. Recollida selectiva de residus generats durant la realització del servei- 0,6 punts
* Es contempla la recollida selectiva de les fraccions vidre, paper, envasos, matèria orgànica,
rebuig i oli, però no s’especifica com es durà a terme la recollida selectiva ni com es farà
l’organització a nivell intern. La descripció sobre la recollida és genèrica per qualsevol municipi i
no es tenen en compte les especificitats del municipi.
D.3. Millores en les freqüències i les distàncies de l´ús mínim d’aliments obligatori
(matèries primeres) descrits al plec de prescripcions tècniques. Puntuació màxima 2
punts.
D.3.1. Millores en la freqüència d’utilització de productes ecològics, frescos i de temporada- 1 punt
*Es millora àmpliament la presència de productes ecològics en l’oferta, i també dels frescos.
* En el cas dels productes de temporada i proximitat, no es proposa cap producte procedent de la comarca
del Bages. La temporada dels productes que s’ofereixen en el menú, no sempre va vinculada al calendari
de producció del Bages. Es posa com a exemple la presència de carbassó en els menús de novembre
i desembre

Servei d’Urbanisme de Servei de Serveis del Territori
Tècnica de l’Anella Verda

Fundació Pere Tarrés- Puntuació total per la proposta avaluada: 2,6 punts
D.2.- Mesures per impulsar un servei de menjador sostenible, ecològic i de proximitat
(malbaratament alimentari, reducció de residus, recollida selectiva….). Puntuació
màxima 3 punts.

La proposta es valora amb 0,6 punt, que s’obté de la següent puntuació:
D.2.1. Mesures per reduir el malbaratament alimentari- 0,4 punts
* No hi ha cap referència a adequar les racions a la sensació de gana de l’infant ni a adaptar el
número diari de menús a la demanda real d’infants que utilitza el menjador.
* A nivell de reducció de malbaratament alimentari, es considera molt correcte el procés de
recepció i control de mercaderies i d'elaboració del menjar, que presta especial atenció als
controls realitzats per garantir la correcta conservació dels aliments i les matèries primeres i
també a la gestió d’estocs per evitar que els productes caduquin.
*No es pren cap tipus de mesura per quantificar el malbaratament alimentari en el servei de
menjador, ni tampoc es presenten alternatives d’aprofitament dels excedents generats.
* Es plantegen algunes propostes per impulsar un servei de menjador més sostenible a través
de l’educació als nens, les educadores i les famílies.

D.2.2. Mesures de reducció dels residus generats durant la prestació del servei- 0,2 punts
* No es planteja cap mesura de reducció de residus durant el servei. No es promou la utilització
d’envasos reutilitzables, ni les caixes de transport reutilitzable, no s’utilitzen envasos de gran
format.....
* Es fan propostes sobre formació en recollida selectiva

D.2.3. Recollida selectiva de residus generats durant la realització del servei- 0 punts
* No es fa cap esment a la recollida selectiva dins de l’espai de menjador ni sobre la seva
organització

D.3. Millores en les freqüències i les distàncies de l´ús mínim d’aliments obligatori
(matèries primeres) descrits al plec de prescripcions tècniques. Puntuació màxima 2
punts.
D.3.1. Millores en la freqüència d’utilització de productes ecològics, frescos i de temporada- 2
punts

* Es millora àmpliament la presencia de productes ecològics i frescos en l’oferta. Cal fer notar
que no es fa cap proposta de producte làctic ecològic.

Servei d’Urbanisme de Servei de Serveis del Territori
Tècnica de l’Anella Verda

* Hi ha mínim 4 productes de proximitat provinents de la comarca del Bages

Taula resum lot 1:

D.2.- Mesures per impulsar un servei de menjador sostenible,
ecològic i de proximitat (malbaratament alimentari, reducció de
residus, recollida selectiva….). Puntuació màxima 3 punts
D.3. Millores en les freqüències i les distàncies de l´ús mínim
d’aliments obligatori (matèries primeres) descrits al plec de
prescripcions tècniques. Puntuació màxima 2 punts

INCOOP FUNDACIÓ
PERE TARRÉS
1 punt
0,6 punts
1 punt

2 punts

2 punts

2,6 punts

ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES
Unitat de Salut

En resposta a la sol·licitud de valoració de les ofertes presentades per la concessió
administrativa del servei públic municipal de llars d’infants, en concret en el que fa
referència a les propostes de càtering pel servei de menjador, em cal informar el
següent:
Tal com estableix el Plec de clàusules, s’ha realitzat una valoració tècnica del
procediment i les fases d’elaboració del menjar, seguretat alimentària, transport dels
aliments fins a l’escola i manteniment fins el consum; de la composició dels menús
tenint en compte l’equilibri nutricional i dietètic i també la distribució i varietat dels
aliments proposats durant la setmana. Aquest apartat tenia una puntuació màxim a de 4
punts.
El resultat de les valoracions ha estat el següent:

Lot 1
INCOOP:
En la documentació presentada no s’ha trobat que expliquin els procediments
d’elaboració, les fases o que acreditin disposar de les fitxes de producció dels plats que
elaboren.
Sí que fan referència a les freqüències en fruita fresca de temporada, verdures i
hortalisses, carn,... i per grups d’aliments i plats ( pàg 83 i 84). També indiquen que
disposen de diferents dietes vegetariana, musulmana, ovolàctea, amb intoleràncies o
al·lèrgies,... ( pàg 85).A la pàg. 93 exposen que superen els requeriments de productes
ecològics, frescos i de temporada que es demanen com a mínim al plec de condicions.
Hi ha, literalment 4 línies a la pàg. 87 on manifesten que tenen un sistema d’APPCC i
autocontrols( llisten els plans d’autocontrol ) però no acrediten res. Respecte als
al·lèrgens i intoleràncies a la pàg.88 exposen que tenen un protocol ( entrevista prèvia,
informació,..).
Manifesten que disposen de registre Sanitari però no l’adjunten .
Indiquen que serveixen des d’una cuina central , que no identifiquen.( pàg. 87).
Diuen que tenen vehicles refrigerats i isotèrmics ( sense concretar quin vehicle faran
servir en aquest cas concret) i que en menys d’una hora els aliments surten de la cuina
central i arriben al punt d’entrega. No fan referència als procediments de protecció i
envasament dels aliments ni de la neteja i desinfecció del vehicle, ni concreten quins
controls de temperatura apliquen.
Descriuen l’etiquetatge dels aliments que és complet i acurat, però no fan cap
referència als controls de les temperatures durant el transport.
En el menú del mes de gener, que és el què es pot valorar, les freqüències dels grups
d’aliments, a nivell general, es compleixen adequadament.

En el menú de triturats l’estructura es manté invariable entre setmanes, la qual cosa
implica repetibilitat.
En el menú base les tècniques culinàries, els colors i textures són variats.
No es proposen menús per sopar, per complementar el menú de migdia ofert.
En el menú basal i en el menú de triturats s’identifica la presència d’al·lèrgens de cada
plat que s’ofereix, però la qualitat de la presentació que es fa dificulta molt la lectura i
es fa molt difícil poder identificar possibles al·lèrgens no identificats.
TOTAL: 1.49 PUNTS

FUNDACIÓ PERE TARRÉS:
Identifiquen clarament on i qui elabora el menjar i on es troben les instal·lacions( pàg.
62) . Expliquen detalladament les fases d’elaboració amb un exemple d’un plat de línia
freda i un de calenta, incloent en un d’ells un diagrama de flux del procés( pàg. 63).
També expliquen que l’establiment disposa d’un àpat de llarga durada per emergència a
la llar d’infants.
Aporten el registre Sanitari del TEC ( annex 4 26.04517/CAT – 26.02259/B de validesa
indefinida ).
No concreten res dels autocontrols ni plans APPCC, es limiten a manifestar que
l’empresa TEC està formada en higiene i seguretat alimentària ( pàg. 63).
Exposen que fan registres de la temperatura a l’arribada a la llar d’infants amb signatura
doble per part de qui entrega i de qui rep. Exposen que fan el servei amb un albarà
d’entrega.
No concreten el tipus de vehicle ni els sistema de manteniment de la temperatura que
utilitzen en el transport ni si mesuren temperatura a la sortida de cuina. Quan expliquen
les fases d’elaboració diuen que en el plat calent posen els totxos a 200ºC i també
expliquen els aliments van en gastrònoms nets, tapa de silicona i que a la llar d’infants
disposen de neveres o forn per al manteniment del productes fins a consum. Fan
recollida de plat testimoni (pàg. 69 )
Les freqüències de consum de grups d’aliments, a nivell general, es compleixen
adequadament.
En el menú de triturats l’estructura es manté invariable entre setmanes, la qual cosa
implica repetibilitat.
En el menú base les tècniques culinàries, els colors i textures són variats.
No es proposen menús per sopar, per complementar el menú de migdia ofert.

En el menú basal s’indica la possible presència de determinats al·lèrgens en el menú,
però no s’identifica el plat en concret en el què es podria trobar l’al·lergen en qüestió.
No obstant això, sí que es descriuen bé els ingredients i, per tant, els al·lèrgens són
fàcilment identificables.
En el menú de triturats no s’identifiquen els al·lèrgens, però sí que es descriuen bé els
ingredients.
TOTAL: 2.44 PUNTS

Lot 2
SUARA:
Identifiquen el TEC com a proveïdor del servei de l’elaboració del menjar i identifiquen
la localització de la cuina a Súria i que l’elaboració és diària ( pàg. 71).
Descriu de forma força detallada les formes i procediments d’elaboració dels menjars (
pàg. 72) amb un exemple de plat fred i un de calent. Manifesten que disposen de
diagrames de flux, però no els aporten.
També anomenen les diferents dietes que poden servir ( per al·lèrgies, vegetariana,
diversitat cultural,...) i posen un exemple de canvi/adaptació des d’un menú bàsic.( pàg.
80)
Petit error FIFO( redactar... First In First Out ) pàg. 73.sinó l’acrònim no funciona.
Manifesten que tenen els autocontrols a la disposició de l’Ajuntament, però no els
aporten ( i per tant no es poden valorar) i que Nutrilab els assessora pàg.76.
Manifesten que treballen en base a uns APPCC. Anomena i descriu breument els plans
d’autocontrol que apliquen i deixen constància que van acompanyats dels seus registres
( pàg.80-81).
Han implementat uns controls específics per la Covid -19 ( annex 5 pàg.104)
Expliquen que els menjars van en gastrònoms isotèrmics. Descriuen el vehicle que
utilitzaran , d’ús exclusiu per al transport d’aliments i regulat a temperatura constant(
pàg. 74) de fàcil neteja i desinfecció i que apliquen mesures per evitar les
contaminacions creuades.
Fan revisió de la temperatura al sortir i a l’entrega dels aliments amb doble signatura(
registre) a l’entrega.
Manifesten que revisen la temperatura dels equips al lloc d’entrega ( neveres i armaris
calents) pàg. 76 i que recullen i guarden mostres testimonis ( expliquen clarament el
procediment).
En el menú del mes de juny, que és el què es pot valorar, les freqüències dels grups
d’aliments, a nivell general, es compleixen adequadament.
En el menú de triturats només s’aporta l’exemple d’un dia concret.
En el menú base les tècniques culinàries, els colors i textures són variats.
No es proposen menús per sopar, per complementar el menú de migdia ofert.

En el menú basal s’indica la possible presència de determinats al·lèrgens en el menú,
però no s’identifica el plat en concret en el què es podria trobar l’al·lergen en qüestió.
No obstant això, sí que es descriuen bé els ingredients i, per tant, els al·lèrgens són
fàcilment identificables.
En la proposta de triturats del dia que es posa com a exemple, no s’identifiquen els
al·lèrgens, però sí que es descriuen bé els ingredients.

TOTAL : 2.65 PUNTS

Incoop

Pere Tarrés

LOT 1
1.49

2.44

PUNTUACIÓ ORGANITZACIÓ CÀTERING

Suara
LOT 2
2.65
PUNTUACIÓ ORGANITZACIÓ CÀTERING

Per tot l’exposat, proposem com oferta que s’adequa millor als nostres requeriments la
presentada per :
-

LOT 1: PERE TARRÉS
LOT 2: SUARA

Signat electrònicament
per: JOSEP PUJOL
SANCHO
Data: 23/07/2020
16:58:18
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

Signat electrònicament
per: VALENTI
JUNYENT TORRAS
Data: 24/07/2020
8:55:33
Raó: Signatura
Lloc: Manresa

