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ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ RELATIVA A LA PROPOSTA
D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE CONSULTORIA PER
AL CÀLCUL DEL VALOR SOCIAL INTEGRAT (VSI) DE LES EMPRESES I
ENTITATS DE L'ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA
Data: 16 de desembre de 2021
MESA VIRTUAL
Composició:
- President:
- Sr. Juan Carlos Moreno Roig, tinent d’alcalde de Desenvolupament econòmic.
-

Vocals:
Sra. María Cacharro López, la secretària de la Corporació.
Sra. Maribel Rivero del Hoyo, Interventora acctal de la Corporació.
Sra. Agustina Rodríguez Sancho, cap de Secció d’Activitat Econòmica i Economia.
Sr. Xavier Giménez Casas, tècnic d’Economia Social.

-

Secretària: Sra. Rosa Fuixart Gubianas, Cap de Servei de Contractació i Patrimoni.

L’objecte de la sessió és proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte de
Servei de consultoria per al càlcul del Valor Social Integrat (VSI) de les empreses
i entitats de l'economia social i cooperativa, amb un pressupost base de licitació de
amb un pressupost base de licitació de amb un pressupost base de licitació de 16.448,78 €,
IVA exclòs, a favor de l’empresa que hagi presentat la millor oferta de conformitat amb
l’establert a l’art. 145 LLCSP.
Obert l’acte, la Secretària de la Mesa dona compte de la clàusula relativa als criteris
d’adjudicació del Plec de clàusules administratives particulars.
De conformitat amb els informes emesos per la cap de secció d’Activitat Econòmica de
dates 25 de novembre i 1 de desembre de 2021, consistents en la valoració de les
propostes en base als criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàusules
administratives, el contingut dels quals es reprodueix literalment a continuació:
“
INFORME RELATIU A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR.
OBJECTE DEL CONTRACTE: Servei de consultoria per al càlcul del Valor Social Integrat
(VSI) de les empreses i entitats de l’economia social i cooperativa.
LICITADORS PRESENTATS :
 Invenies SL amb NIF B65977530
 Ingenieria Social SAL amb NIF A64842800
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Lavola 1981 SA amb NIF A58635269

Segons l’Acta de la Mesa de Contractació de data 15 de novembre, es va proposar
refusar la proposta de l’empresa Invenies, SL, en no donar compliment a l’establert al
plec de clàusules i a la legislació vigent.
LICITADORS ADMESOS:
 Ingenieria Social SAL amb NIF A64842800
 Lavola 1981 SA amb NIF A58635269
Criteris de judici de valor, fins a un màxim de 25 punts.
De conformitat amb l’establert a la clàusula IV.5 del PCAP, criteris de judici de valor, els
licitadors hauran de presentar una memòria tècnica del projecte, que en cap cas podrà
superar les 15 pàgines DIN-A4, amb cos de lletra verdana 10 i interlineat 1,15 mínim. El
document estarà correctament paginat, indexat i haurà de seguir l’ordre establert. En cas
de superar el nombre de pàgines establertes, aquestes no seran valorades.
Igualment, de conformitat amb l’establert en aquesta clàusula del PCAP, criteris de judici
de valor, la valoració dependent de judicis de valor estarà relacionada amb el valor tècnic
de la proposició i la qualitat de servei que ofereix, i es farà d’acord amb els criteris que
s’expressen a continuació, fins a un màxim de 25 punts.
Caldrà presentar una proposta tècnica detallada amb la següent estructura:
Proposta específica de programa formatiu conjunt de totes les entitats i empreses
participants per al càlcul del seu VSI.
Proposta d’acompanyament individual o tutories
Proposta de lliurament de resultats a les empreses/entitats i a l’ajuntament
1.1 Proposta específica de programa formatiu conjunt de totes les entitats i
empreses participants per al càlcul del seu VSI, fins un màxim de 9 punts
La proposta que desenvolupi una proposta de programa formatiu incloent temporització,
temes a tractar, objectius i dinàmiques emprades, així com mecanismes d’incorporació
de noves temàtiques segons necessitats detectades. Per una proposta de continguts
formatius justificada i adequada als objectius del servei, amb metodologia formativa que
aporti elements de dinamització de les sessions. Fins a 9 punts
1.2. Proposta d’acompanyament individual o tutories fins un màxim de 8
La proposta que defineixi adequadament la metodologia, eines emprades i continguts a
desenvolupar en els acompanyaments individuals o tutories a les iniciatives. Per una
proposta concreta de la metodologia d’acompanyament. Fins a 8 punts.
1.3 Proposta de lliurament de resultats a les empreses/entitats i a l’ajuntament
Fins a un màxim de 8 punts. Per una proposta detallada de l’entrega dels resultats a
l’Ajuntament i a les entitats i empreses participants. Fins a 8 punts
Les empreses Ingenieria Social i Lavola 1981, han presentat una proposta tècnica que
s’ajusta als continguts del projecte i que s’adequa a l’ establert a la clàusula IV.5 del Plec
de Clàusules Administratives Particulars.
Valoració tècnica de la proposta de cada empresa:
1.1 Proposta específica de programa formatiu conjunt de totes les entitats i
empreses participants per al càlcul del seu VSI, fins un màxim de 9 punts
La proposta que desenvolupi una proposta de programa formatiu incloent temporització,
temes a tractar, objectius i dinàmiques emprades, així com mecanismes d’incorporació
de noves temàtiques segons necessitats detectades. Per una proposta de continguts
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formatius justificada i adequada als objectius del servei, amb metodologia formativa que
aporti elements de dinamització de les sessions. Fins a 9 punts
Ingenieria Social
Presenta una proposta de treball formatiu específic acotada correctament en el temps,
amb tres sessions. La primera, d’introducció i context del marc del VSI i per què calcular
el VSI i la segona que programa entorn als principis o bases de la metodologia per al
càlcul del VSI. Els continguts de la primera i segona sessions son adequats per a una
introducció al projecte de càlcul del VSI, però s’allunyen de la necessitat d’un estudi de
continuïtat com és el que desenvolupa aquest Plec Tècnic (PT); això no obstant
Ingenieria Social manifesta la voluntat d’acomodar els continguts de cada edició del
programa a les necessitats i expectatives de les persones participants. Pel que fa a la
tercera sessió, centrada en eines de comunicació s’allunya del tema de la licitació i no es
pot valorar positivament. A continuació presenta un apartat explicant la metodologia per
a la formació en grup i materials, aquest apartat planteja els mateixos problemes que
hem assenyalat anteriorment: és adequat per a un projecte de nova creació i té un nivell
de detall ben definit i detallat, però no per a desenvolupar el que demanda aquest PT. No
presenta una temporització. La puntuació atorgada serà de 4.
Lavola 1981
Presenta un dossier amb una proposta acurada i concreta, amb una sessió grupal
presencial de 3 hores i tres sessions on line de 2 hores. La primera sessió on line és un
kick off d’una hora del projecte durant el mes de desembre de 2021. La segona sessió
grupal formativa seria presencial de 3 hores i de repàs de la metodologia, adaptació a la
realitat actual i resolució de dubtes generals. La tercera d’actualització de la identificació
de grups d’interès i variables de valor i una dinàmica sobre la reflexió sobre els canvis
substancials en l’activitat i en la generació de valor. Finalment proposa una quarta sessió
d’actualització de dades, dinàmica sobre la comunicació i resolució de problemes. El
projecte assenyala que entre sessió i sessió hi haurà 4 setmanes en que les empreses i
entitats podran posar en marxa les accions pràctiques. El projecte s’adapta als
requeriments del plec i la seva temporalització és més que correcte, atès que permet a
les empreses participants desenvolupar correctament el seu procés intern amb el temps
adequat. A més proposa un calendari precís per completar els processos i actualitzar les
dades de càlcul del VSI dels anys 2020 i 2021 dins l’any 2022. La puntuació atorgada,
doncs, seria de 9 punts.
1.2. Proposta d’acompanyament individual o tutories fins un màxim de 8
La proposta que defineixi adequadament la metodologia, eines emprades i continguts a
desenvolupar en els acompanyaments individuals o tutories a les iniciatives. Per una
proposta concreta de la metodologia d’acompanyament. Fins a 8 punts.
Ingenieria Social
El projecte planteja un total de 13 hores d’assessorament individualitzat per a cada
projecte, fins arribar a les 156 hores totals, tal com preveu el PCAP en l’apartat II.1. A
continuació cita que el contingut dels assessoraments serà el coneixement exhaustiu de
la organització (1 h), identificació dels grups d’interès (3 h), Identificació de les variables
de valor (3 h), monetització dels indicadors (3 h) i Càlcul del valor social (3 h). Aquest
assessorament personalitzat es farà a partir dels continguts de la formació de grup. Cal
valorar que efectivament aquests temes i la seva ordenació formen part del procés de
càlcul del VSI, però que les empreses participants, tal com s’indica en el PT, ja tenen
incorporats aquests coneixements i, per tant, els continguts desenvolupats no serien els
adequats per a aquest acompanyament. Aquesta manca de continguts adequats es
penalitza amb 4 punts atès que és la base de la licitació. La puntuació total seria de 4.
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Lavola 1981
El plec d’aquesta empresa assenyala que l’elaboració dels càlculs de 2020 i 2021, dins la
durada del contracte, requerirà l’actualització de les dades incorporades i probablement
una revisió d’algunes de les variables o proxies incorporades al càlcul anterior. Aquesta
tasca la farà cada empresa amb l’acompanyament dels consultors en sessions individuals
de tres hores amb cada entitat, cada dues setmanes entre formació i formació.
Assenyala, finalment, que el seu equip de consultors farà una revisió de cadascun dels
càlculs realitzats per les entitats. Cal valorar la metodologia, eines i continguts com
adequats i es penalitza amb un punt el fet que no s’indica de manera explícita la
quantitat hores dedicades a cada entitat, que la clàusula II.1 del PCAP quantifica en 13
hores. Es valora amb 7 punts
1.3 Proposta de lliurament de resultats a les empreses/entitats i a l’ajuntament
Fins a un màxim de 8 punts. Per una proposta detallada de l’entrega dels resultats a
l’Ajuntament i a les entitats i empreses participants. Fins a 8 punts
Ingenieria Social
Proposa el projecte la confecció d’una memòria/informe per a cada entitat i una per
l’ajuntament que contindrà el marc conceptual del valor social, antecedents,
metodologia, anàlisi del valor social en el context de l’organització, grups d’interès,
identificació de les variables de valor, monetització dels indicadors, càlcul i presentació
dels resultats finals que inclou valor socioeconòmic directe i indirecte, valor social
específic, retorn econòmic a les administracions públiques i resultats finals, així com
conclusions. En aquest projecte trobem a faltar la incorporació de dades comparatives i
d’evolució amb les dades que l’entitat o l’ajuntament pugui aportar o, si més, no,
respecte de les edicions que aquesta empresa pugui dirigir, també l’estudi per àmbits de
treball en que l’organització estudiada aconsegueix la generació de valor social.
Finalment trobem a faltar explicitar que la memòria contindrà un resum en forma de nota
de premsa apta per a ser difosa en mitjans d’informació tal com assenyala el punt 3 del
PT. Degut a aquestes mancances, doncs, la puntuació seria de 4.
Lavola 1981
El projecte de Lavola 1981 detalla que un cop finalitzat el càlcul es lliurarà informe de
resultats a cada participant, comparant les dades amb anys anteriors (2018, 2019, 2020
i 2021), en format excell per a cada entitat independent. A més es lliurarà la presentació
amb els resultats. A l’ajuntament es lliurarà un informe amb de context, metodologia, i
resultats amb les dades de cada participant en format excell i word. L’informe compararà
dades de 3 anys d’evolució així com un document amb els resultats agregats per àrees.
Després hi haurà un informe de resultats globals per evolució anual, per àmbits i gràfics
explicatius resum. Aquest informe també inclourà un resum executiu de les dades per a
ser destinada a la difusió als mitjans de comunicació. La proposta és completa perquè
contempla la informació amb totes les dades precedents i actualitzades i del tot
adequada als requeriments del PT. S’atorguen els 8 punts.
ENDBODY_INFORME_B1
BEGINBODY_INFORME_B1_RESU
Una vegada han estat analitzades i valorades les propostes presentades per les diferents
empreses, pel que fa referència als anteriors judicis de valor, la que ha obtingut la
puntuació més alta ha estat: Lavola 1981 SA
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Davant dels antecedents de les puntuacions obtingudes per totes les empreses
esmentades, es detalla en el següent quadre les valoracions totals de cada lot:
Criteri

Ingenieria Social Anthesis Lavola

9
1.1. Programa Formatiu (màxim 9 punts)
4
7
1.2. Acompanyament individual (8 punts)
4
8
1.3. Lliurament de Resultats (8 punts)
4
24
Puntuació Total
12
“
“
INFORME RELATIU A LA VALORACIÓ DELS CRITERIS AVALUABLES DE FORMA
AUTOMÀTICA I RESULTAT FINAL.
OBJECTE DEL CONTRACTE: Servei de consultoria per al càlcul del Valor Social Integrat
(VSI) de les empreses i entitats de l’economia social i cooperativa.
RESULTAT DE LA VALORACIÓ DELS CRITERIS DE JUDICI DE VALOR:
Una vegada que han estat analitzades i valorades les propostes presentades per les
diferents empreses, pel que fa referència als anteriors judicis de valor, la que ha obtingut
la puntuació més alta ha estat: Lavola 1981. SAU, amb 24 punts.
Es detalla en el següent quadre les valoracions totals de cada criteri:
Criteri
1.1. Programa Formatiu (màxim 9 punts)
1.2. Acompanyament individual (8 punts)
1.3. Lliurament de Resultats (8 punts)
Puntuació Total

Ingenieria Social

Lavola 1981

4
4
4
12

9
7
8
24

Segons el contingut de l’Acta de la Mesa de contractació de data 30 de novembre de 2021:
“Vist el resultat de l’informe de valoració i de conformitat amb l’establert al plec de
clàusules administratives particulars (IV.5.2), es posa de manifest que l’empresa
Ingenieria Social SAL (NIF: A64842800) s’ha d’excloure del procés de licitació i no
passa a la fase de criteris automàtics, al no haver obtingut la puntuació mínima requerida
de 15 punts en la valoració dels criteris de judici de valor, al haver obtingut una
puntuació de 12 punts. S’ha deixat constància d’aquest extrem en l’eina de Sobre
Digital.”
PROPOSTES ECONÒMIQUES A VALORAR:


Lavola 1981 SAU

Criteris avaluables de forma automàtica, fins a 75 punts.
Criteri 2.1 Preu (màxim 60 punts), per la distribució de la puntuació s'aplicarà la
següent fórmula: P =[1-(oferta a valorar –millor oferta)] x 60 punts
pressupost de licitació
PROPOSTES ECONÒMIQUES PRESENTADES:

Lavola 1981 SAU
∙ Import per l'execució del contracte: 15.100,00 € anual
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∙ Percentatge d'IVA: 21%
∙ Import d'IVA: 3.171,00€
∙ TOTAL: 18.271,00 €
Amb el desglossament següent:
DESPESES DIRECTES
Recursos humans 11.560,00 €
Material 800,00 €
DESPESES INDIRECTES
Despeses de gestió (coordinació, despeses administració i altres despeses) 1.370,00 €
Benefici industrial 1.370,00 €
Preu hora del servei: 30 € iva exclòs

Un cop aplicada la fórmula a l’oferta presentada, el resultat és el següent:
LAVOLA 1981 SAU: 60 punts
Criteri 2.2 Experiència addicional professional en gestió de programes
relacionats amb el càlcul del Valor Social Integrat (VSI) del tècnic que durà a
terme l’execució del contracte, fins a 15 punts
Es valoraran els anys d’experiència addicionals a la solvència del personal vinculat a
l’execució del contracte, ja que es considera que és un element que aportarà qualitat a la
prestació del servei.
La qualitat de la seva execució depèn de manera determinant de l’experiència
professional de les persones encarregades d’executar-lo i la capacitat de resoldre els
interrogants específics que cada empresa a avaluar presenta. Per això a partir del segon
any acreditat es generarà una puntuació addicional: per cada any addicional 5 punts fins
un màxim de 15 punts
S’haurà de presentar i acreditar l’experiència requerida mitjançant certificat de tercers.
Examinada la documentació presentada per LAVOLA 1981 SAU pel que fa a experiència
requerida, relativa a la gestió de programes relacionats amb el càlcul del Valor Social
Integrat (VSI) del tècnic que durà a terme l’execució del contracte, resulta el següent:
LAVOLA 1981 SAU
Que l’empresa va indicar en la seva proposta disposar, addicionalment als 2 anys
d’experiència mínima requerida en la solvència tècnica, de 5 anys més, segons la
declaració que adjunta:
-

Silvia Ayuso. ESCI School of International Studies. Universitat Pompeu Fabra.
Acreditació de 7 anys d’experiència.

Atès que ESCI School of International Studies de la Universitat Pompeu Fabra és un dels
membres fundadors del grup GeaCounting, que impulsa la implantació de la metodologia
VSI, es pot donar per acreditada l’experiència addicional de cinc anys.
LAVOLA 1981 SAU: obté una puntuació de 15 punts
Una vegada analitzada i valorada la proposta presentada per als criteris automàtics,
l’empresa que obté la puntuació més alta ha estat : LAVOLA 1981 SAU, NIF: A58635269,
amb un total de 75 punts.

| C. del Centre, 26-30, 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 379 00 50. www.elprat.cat. NIF P0816800G

6/7

Davant dels antecedents de les puntuacions obtingudes per totes les empreses
esmentades en els criteris de judici de valor i automàtics, es proposa a l'empresa lavola
1981 SAU, NIF: A58635269, per haver obtingut la màxima puntuació, amb un total de 99
punts, amb un import anual de 15.100,00 €, IVA exclòs. IVA 3.171.00 €. Total IVA inclòs
18.271,00 €
En el següent quadre es detallen les valoracions de tots els criteris d'adjudicació:
Criteri
1.1. Programa Formatiu (màxim 9 punts)
1.2. Acompanyament individual (8 punts)
1.3. Lliurament de Resultats (8 punts)
2.1 Preu
2.2. Experiència addicional
Puntuació Total
“

Ingenieria Social

Lavola 1981

4
4
4
12

9
7
8
60
15
99

La Mesa dona la seva conformitat, i a la vista de les propostes i dels Informes emesos per la
cap de secció d’Activitat Econòmica de dates 25 de novembre i 1 de desembre de 2021, en
compliment del que disposa l’article 150 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic,
proposa a l’òrgan de contractació el següent:
Primer.- Rebutjar la proposta presentada per l’empresa Invenies, SL, amb NIF: B65977530,
perquè no compleix l’obligació d’estar inscrita al RELI o al ROLECE, segons l’establert al
plec de clàusules i a la legislació vigent.
Segon .- Rebutjar la proposta presentada per l’empresa Ingenieria Social SAL, amb NIF:
A64842800), al no haver obtingut la puntuació mínima requerida de 15 punts en la
valoració de criteris de judici de valor, establerta al plec de clàusules administratives
(clàusula IV.5), atès que ha obtingut una puntuació de 12 punts.
Tercer.- Adjudicar a Lavola 1981 SA (NIF:A58635269) el contracte del servei de consultoria
per al càlcul del Valor Social Integrat (VSI) de les empreses i entitats de l’economia social i
cooperativa, per un import anual de 15.100€, IVA exclòs, (18.271 €, IVA inclòs) segons l’
oferta econòmica i tècnica que consta a l’expedient.
S’ha donat compliment a l’establert als articles 140 i 150 de la LLCS en referència al
compliment de la documentació acreditativa del requisits previs a l’adjudicació.
Finalitzat l’acte, es signa aquesta acta pel President juntament amb la Secretària, que en
dóna fe.
F_GRPFIRMA_PRESIDENT

F_GRPFIRMA_SECREACTA
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