
                            

Arquitecte Rovira, 2 • 43001 TARRAGONA • Tel. 977 245 577 • Fax 977 243 408 • info@palaucongrestgna.com  

www.palaucongrestgna.com 

EMDET,SA  -  NIF : A 43417492 

 

          

 
 
 
 
INFORME DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES DEL SERVEI DE CÀTERING 
I D’EXPLOTACIÓ DE CAFETERIES DEL PALAU DE CONGRESSOS DE 
TARRAGONA 
 
 
SERVEI DE CAFETERIA 
 
CUINA GESTIÓ ha estat l’única empresa que ha presentat proposta per al servei 
de cafeteria. 
 
Puntuació obtinguda: 46 punts 
 

  

Puntuació 
màxima 

CUINA 
GESTIÓ 

  Proposta organització 20 punts 19 

Qualitat - preu 19 punts 19 
TOTAL PUNT 1   39 punts 38 
PUNT 2: MAQUINÀRIA, UTENSILIS 
I EQUIPAMENTS Relació d'elements aportats 10 punts 8 

TOTAL PUNT 2   10 punts 8 

PUNTUACIÓ TOTAL 
  

49 punts 46 

 
 

- Proposta d’organització del servei correcta i adequada a les cafeteries del Palau 
Firal i de Congressos. 

- No es detalla el vestuari del cambrers. 
- Bona valoració de les millores proposades. 
- La relació d’utensilis i maquinària aportats no està prou detallada. 
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SERVEI DE CÀTERING 
 
Puntuacions obtingudes: 
 

  

Puntuació 
màxima 

AG 
PLANNING 

CUINA 
GESTIÓ 

MOON 
CATERING 

GRUP 
SOTERAS 

PUNT 1: PROPOSTA DEL SERVEI 10 punts 10 10 9 10 

PUNT 2: PROPOSTA DEL SERVEI 

Congrés 700 assistents 11 punts 8,7 9,7 10,5 9,4 
Convenció 300 
assistents 11 punts 10,2 10,5 10,5 8,7 
Jornada 200 assistents 11 punts 10,7 10 10,5 10,7 
TOTAL 33 punts 29,6 30,2 31,5 28,8 

PUNT 3: MAQUINÀRIA, UTENSILIS I EQUIPAMENTS 6 punts 5 6 6 6 
PUNTUACIÓ TOTAL   44,6 46,2 46,5 44,8 

 
 
 
AG PLANNING 
 
PUNT 1: 
Proposta d’organització del servei correcta i adequada a les instal·lacions del Palau Firal i 
de Congressos. Tracta tots els criteris puntuables adequadament. 
 
PUNT 2: 

- No es detalla timing ni planificació de personal per a cada servei específic. 
- El preu del servei de coffee break amb suc de fruita i entrepans resulta elevat en 

relació a la gastronomia ofertada. 
- El dinar de treball a peu dret no inclou postres ni servei de cafè. 

 
PUNT 3: 
Relació de maquinària, utensilis, menatge i mobiliari adequada. 
 
  
CUINA GESTIÓ 
 
PUNT 1: 
Proposta d’organització del servei correcta i adequada a les instal·lacions del Palau Firal i 
de Congressos. Tracta tots els criteris puntuables adequadament. 
 
PUNT 2: 

- Proposta de Serveis específics molt detallada i adequada al Palau de 
Congressos, detallant timing, relació de personal i execució des de la comanda 
del client fins la recollida del servei. 

- El preu del servei de coffee break no inclou entrepans i resulta elevat en relació a 
la gastronomia ofertada. 

- Els dinars de treball no inclouen servei de cafè. 
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PUNT 3: 
Relació de maquinària, utensilis, menatge i mobiliari adequada. Inclou cafeteres 
elèctriques per al servei de cafè. 
 
MOON CATERING 
 
PUNT 1: 
Proposta d’organització del servei correcta i adequada a les instal·lacions del Palau Firal i 
de Congressos. El transport dels aliments no està prou detallat.  
 
PUNT 2: 

- Proposta de Serveis específics poc detallats: no detalla l’execució del servei per a 
cada servei específic, timing ni planificació de personal. 

- Molt bona relació qualitat / preu de la gastronomia i beguda ofertada. 
- Tots els menús de servei de dinar inclouen servei de cafè. 

 
PUNT 3: 
Relació de maquinària, utensilis, menatge i mobiliari adequada. Inclou cafeteres de 
càpsula per al servei de cafè. 
 
GRUP SOTERAS 
 
PUNT 1: 
Proposta d’organització del servei correcta i adequada a les instal·lacions del Palau Firal i 
de Congressos.  
 
PUNT 2: 

- Detalla l’execució dels serveis en general, però no es detallen en funció del tipus 
d’esdeveniment (congrés, jornada o convenció) i nombre de comensals a l’apartat 
de propostes específiques.  

- Els dinars de treball no inclouen servei de cafè. 
- No es sol·licitava servei de dinar – buffet. Preu elevat del menú en relació a la 

gastronomia ofertada. 
 
PUNT 3: 
Relació de maquinària, utensilis, menatge i mobiliari adequada. Inclou cafeteres 
Nespresso per al servei de cafè. 
 
 
Marta Rovira 
Responsable de Producció 

 
 
17 de desembre de 2015 
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