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Adreça de l'activitat

Servei de consultoria per al càlcul del Valor Social Integrat (VSI) de les
empreses i entitats de l’economia social i cooperativa
1. Objecte del contracte
L’objecte del contracte és el servei de consultoria per al càlcul del Valor Social Integrat
(VSI) de les empreses i entitats de l’economia social i cooperativa.
Es tracta, doncs, de l’acompanyament tècnic per al càlcul del valor social generat per les
empreses i entitats d’economia social del Prat de Llobregat que participen en el
programa, amb la metodologia del Valor Social Integrat (VSI) i l’elaboració d’un informe
final per a cada any natural i empresa o entitat, on es comparin les dades amb les dels
exercicis anteriors i es donin dades conjuntes i s’analitzaran aquestes, donant pautes per
a la seva difusió.
2. Preàmbul
L'Ajuntament del Prat forma part de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i
Solidària (XMESS) i és membre de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, que té per
objectiu la difusió, la sensibilització i el creixement de l'economia social i cooperativa com
a part essencial del teixit econòmic.
Entenem economia social en relació a la definició de la Ley 5/2011 d’Economia Social,
que en el seu article 2 defineix com “el conjunt de les activitats econòmiques i
empresarials, que en l’àmbit privat, duen a terme aquelles entitats que (...) persegueixen
o bé l’interés col·lectiu dels seus integrants o bé l’interés general econòmic o social, o
ambdós alhora.”
Així, entenem que és economia social el conjunt de les iniciatives socioeconòmiques
formals i informals, col·lectives i també individuals que prioritzen la satisfacció de les
necessitats dels seus membres i/o d’altres persones per sobre del lucre. Quan són
col·lectives, la propietat també ho és i la gestió és democràtica. Actuen orientades per
valors com l’equitat, la solidaritat, la sostenibilitat, la participació, la inclusió i el
compromís amb la comunitat, i apunten cap a la transformació de l’economia i la
societat. Són independents respecte als poders públics.
El Prat és un municipi compromès amb els valors de l'economia social i solidària. Té un
ecosistema d’empreses cooperatives i d’economia social important, que generen un valor
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social que els darrers anys s’ha vingut quantificant a través de la metodologia del Valor
Social Integrat (VSI).
El VSI representa el valor econòmic i i també el valor social generat per una organització
durant un període de temps. De la mateixa manera que existeixen indicadors financers
que ens permeten determinar el rendiment i viabilitat d’una companyia, el VSI permet
quantificar el valor social que general any rere any una organització. El seu càlcul aporta
nombrosos beneficis a les entitats i empreses ja que dona resposta a les tendències
socials que exigeixen més transparència i ajuda a la presa de decisions de les
organitzacions.
L’àrea de desenvolupament econòmic de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i 11
empreses i entitats socials de la ciutat varen iniciar el projecte l’any 2019 per conèixer
quin és el valor que generen l'economia social al municipi. Les entitats participants han
estat Cooperativa Obrera de Viviendas, CPS Francesc Palau, Fundació Cassià Just- Cuina
Justa, Fundació Esperanzah, Fundació Espigoladors, Fundació Rubricatus, Fundesplai,
Gats, Saó Associació i empresa d’inserció, Som Connexió SCCL i Uikú Coworking del Prat
SCCL
Gràcies a la informació obtinguda, l’Ajuntament del Prat i totes les empreses i entitats
pot conèixer el valor que aporten les entitats al municipi i podrà continuar treballant per
enfortir el seu compromís amb l’economia social i solidària.
L’any 2020 va finalitzar el procés de càlcul dels dos primers anys: 2018 i 2019 i disposem
de dades de la seva evolució.
Es tracta d’entitats que presenten realitats diferents en quant a activitat, mida i
estructura de finançament, i que representen una mostra de l’economia social i
cooperativa del Prat de Llobregat. L’any 2018, les entitats de l’economia social del Prat
de Llobregat van generar un Valor Social Integrat (brut) de 28.454.501 €. El 2019 aquest
mateix valor va créixer un 15,8 €, situant-se en 33.128.864 €.

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament del Prat continua apostant per
reconèixer una metodologia que permet conèixer el valor social generat per les
organitzacions i que s’erigeix com un nou model de comptabilitat social. A més, la
quantificació del Valor Social Integrat suposa un avenç en la generació d’uns estàndards
de la metodologia propis per a l’àmbit de l’economia social i cooperativa.
Poder seguir calculant el valor social i l’impacte social generat, disposar de dades
comparatives i de l’evolució del VSI és una eina imprescindible per rendir comptes del
suport que l’ajuntament dona a aquestes empreses i entitats
Per a l’any 2021 es preveu la incorporació d’una nova entitat al projecte.
Atès l’abast dels serveis professionals i coneixements específics que requereix el projecte
i la insuficiència actual dels mitjans personals i materials amb que compta l’Ajuntament
del Prat de Llobregat per cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb el contracte
de serveis, com a conseqüència de la impossibilitat de destinar total o parcialment el
personal que actualment presta serveis a la corporació, així com la impossibilitat de
contractar nou personal a la plantilla municipal.
3. Descripció del servei
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Organitzar un programa d’acompanyament a les empreses i entitats d’economia social i
cooperativa de la ciutat per a poder fer la comptabilitat social de l’exercici anterior amb
la metodologia VSI.
Aquest acompanyament podrà constar de formacions conjuntes, formacions particulars
per a grups, assessoraments individuals, etc.
Es farà una sessió conjunta d’inici on es presentarà el projecte anual i una de final, on es
presentaran resultats provisionals.
Per a la prestació del servei es podrà realitzar en espais municipals que designarà el
responsable del contracte, prèvia sol·licitud del prestatari.
També es podrà realitzar el servei en espais aportats per el prestatari que compleixin les
condicions necessàries per garantir la qualitat de la prestació, amb la condició que siguin
espais ubicats al Prat de Llobregat.
En cas que s’hagin de desenvolupar telemàticament, l’empresa contractada haurà
d’aportar els mitjans telemàtics per realitzar les sessions de formació conjunta i
d’acompanyament.
Un cop finalitzat el càlcul del VSI de cadascuna de les entitats, l’empresa prestatària
lliurarà un informe de resultats a cada entitat, on es compararà les dades amb els anys
anteriors.
A l’ajuntament del Prat li lliurarà un informe agrupat de totes les entitats, on s’informarà
de cada entitat de manera independent i també de manera agrupada. L’informe
compararà dades amb edicions anteriors de cada entitat.
L’empresa adjudicatària aportarà en el dossier-informe final un escrit resum de dades
aptes per a la difusió de dades en els mitjans de comunicació, en format nota de premsa.
4. Objectius del servei
Prestar assistència tècnica a les empreses i entitats locals participants.
L’objectiu central del projecte és la quantificació del Valor Social generat per un grup
d’organitzacions representants de l’economia social del Prat de Llobregat, aplicant la
metodologia del Valor Social Integrat.
Complementàriament, el projecte persegueix els objectius secundaris següents:
• Quantificar l’impacte de l’economia social en el territori que rep el suport de
l’Ajuntament del Prat, al esdevenir un sector prioritari per al desenvolupament econòmic
local.
• Beneficiar-se d’una nova eina de comunicació que ajudi a posicionar el Prat de
Llobregat com a municipi que recolza i promou l’economia social.
• En línia amb el punt anterior, facilitar l’accés a les organitzacions participants a fonts de
finançament públic i privats a través de la millora de la comunicació i mesura del seu
impacte social.
• Enfortir la xarxa d’economia social local proveint d’una eina que permet mesurar el
valor compartit generat entre les organitzacions representants.
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5. Metodologia
El Model d’Anàlisi del Valor Social Integrat (VSI) es un nou model de comptabilitat social
que té per objectiu permetre a les organitzacions identificar, quantificar i monetitzar el
Valor Social que generen des de la perspectiva dels seus grups d’interès i compta amb el
reconeixement d’institucions acadèmiques de renom.
En l’actualitat el valor social està adquirint la importància que es mereix en la societat, el
que es manifesta en una clara inquietud envers a la necessitat de saber traslladar de
millor forma el valor social de les actuacions dutes a terme per qualsevol organització.
Tradicionalment, els indicadors econòmics han esdevingut com a referència per
quantificar el valor generat per una organització. En relació a les empreses, aquestes són
considerades com a entitats generadores de valor a través de la seva activitat econòmica
obviant la seva interacció amb la societat i funció com a agent socioeconòmic, o relegantles a un rerefons d’efectes indeterminats
Els marcs i perspectives actuals, com ara la responsabilitat social corporativa, han posat
de relleu que els resultats socials i ambientals de les empreses són valuosos per a la
societat, fet que reitera la necessitat que les organitzacions siguin socialment
responsables respecte als seus impactes.
6. Destinataris i dimensió del servei
Els destinataris del servei son:
L’ajuntament del Prat, que vol assolir els objectius anomenats en el punt 4.
Les empreses i entitats participants del projecte, també relacionats amb els objetius
enumerats al punt quart.
Les empreses i entitats participants son les 11 que han participat en les edicions
anteriors més una entitat nova que pugui entrar en el projecte, per conformar un número
màxim de 12 entitats.
Si el nombre d’empreses participants és inferior, la facturació de tutories s’haurà de fer
en proporció. Les hores de formació conjunta es pagaran íntegrament.
Màxim d’informes a lliurar a les entitats i empreses: 12. Si el nombre d’informes a
redactar és menor, la facturació es reduirà en proporció.
7. Funcions del servei
- Formar les empreses i entitats en el càlcul del seu propi VSI amb una formació grupal i
un assessorament individualitzat.
- Elaborar informe final de cada entitat i un informe agrupat dels resultats.
8. Recursos humans
Per a l’execució del servei, l’empresa adjudicatària haurà de comptar
professional, consultor/a/rs/res amb un Perfil knowmad: perfil creatiu,
col·laboració i de nous coneixements, solucionador de problemes.
Titulació requerida al perfil professional:
- grau universitari o màster en les branques de Ciències Socials i
Ciències Polítiques, Sociologia, Ciències Econòmiques, Empresarials

amb un perfil
generador de
Jurídiques, en
o Ambientals.

Experiència requerida:
- experiència mínima de 2 anys acreditable en gestió de programes de càlcul del
valor social generat amb la metodologia VSI.
9. Competències del professional adscrit al contracte
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-

perspectiva sistèmica per identificar la interconnexió e interdependència de les
parts implicades en el càlcul del VSI.
visió holística i circular per entendre les possibles sinèrgies entre actors, facilitació
de solucions integrals i sostenibles.
visió multiactor-multisector per a facilitar la col·laboració i gestió de xarxa.
capacitat per a la generació d’espais multidisciplinars i col·laboratius.
habilitat per a la gestió del canvi (flexibilitat, polivalència).
capacitat per al contrast amb la realitat
habilitat per al desenvolupament en entorn vuca (adaptabilitat, reciprocitat,
actitud i funcionalitat).
gestió de la diversitat.
generador d’ecosistemes, facilitador de co-creació.
digitalització 100%

11. Seguiment i control
L’ajuntament del Prat vetllarà pel correcte funcionament del servei. Es designarà una
comissió de seguiment formada per 1 persona de la empresa licitadora i un representant
tècnic de CPE. L’adjudicatari haurà d’informar per escrit a l’Ajuntament de qualsevol
incidència, queixa o situació que afecti el bon funcionament i caldrà que faciliti pel
correcte seguiment i control:
● Informe final memòria
● indicadors avaluació
12. Obligacions de l’empresa adjudicatària
● Disposar d’una organització tècnica, econòmica i de gestió de personal suficient
per desenvolupar el servei amb eficàcia, tal i com es defineix al punt 9 del PPTT.
●

Registrar l’activitat amb les persones participants segons els models de seguiment
de l’activitat determinats pel responsable de contracte que designi l’ajuntament
del Prat de Llobregat.

●

L’Ajuntament del Prat podrà demanar a l’adjudicatària canvis en la/les persona/es
del/s tècnic/a/s/ques coordinador/a/s/ques del projecte quan no es compleixin
alguns dels requeriments pel correcte desenvolupament del servei. La no
realització suposarà l’incompliment d’una obligació essencial del contracte.

●

Adequar, al llarg de la vigència del contracte, les funcions i organització del servei
a les necessitats i modificacions que puguin produir-se en la intervenció, així com,
en funció de l’avaluació del programa per part de l’Ajuntament de El Prat del
Llobregat.

●

L’adjudicatari haurà d’informar per escrit a l’Ajuntament de qualsevol incidència,
queixa o situació que afecti el bon funcionament. Haurà de sotmetre’s en tot
moment a les instruccions, indicacions o observacions que en relació amb el
servei dicti l’Ajuntament.

●

L’adjudicatari haurà d’aportar els mitjans
desenvolupament de les tasques del contracte.

materials

escaients

per

al
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El Prat de Llobregat
F_GRPFIRMA_TECNICS
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