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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT, IDONEÏTAT I EFICIÈNCIA DEL
CONTRACTE I INFORME D’INICI:
De conformitat amb els articles 28 i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre , de
Contractes del Sector Públic, el present document s’emet als efectes de justificar, entre
d’altres extrems, la naturalesa i extensió de les necessitats que es pretenen cobrir
mitjançant el present contracte, així com la idoneïtat del seu objecte i contingut per a
satisfer-les.
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 Llei 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’interès col·lectiu dels seus integrants o bé l’interès 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 (ESS).
Té un ecosistema d’empreses cooperatives i d’economia social important, que generen un
valor 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 també el valor social generat per una organització
durant un període de temps. 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.
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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
poden 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 €.
Per a l’any 2021 es preveu la incorporació d’una nova entitat.
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
Atès l’abast dels serveis professionals i coneixements específics que requereix el projecte
i la inexistència de mitjans propis amb que compta l’Ajuntament del Prat de Llobregat per
cobrir les necessitats que es tracta de satisfer amb el contracte de serveis.
1)OBJECTE: 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.
2)LOTS: No, per la naturalesa del contracte, on les tasques a cobrir pel licitador son
molt delimitades, la seva divisió en lots dificultaria la seva execució des del punt de vista
tècnic i la faria més onerosa.
Les prestacions que l’integren responen a una única unitat funcional i, especialment
perquè hi ha d’haver un únic prestador del servei d’incubació, tant per les formacions
com per les tutories.
Tanmateix, la necessitat de coordinar als diferents contractistes per a diversos lots podria
comportar greument el risc de soscavar l'adequada execució del contracte. és per aquest
motiu que es considera adequat que la present licitació no es divideixi en lots.
3).CPV 2008: La classificació a l’objecte del contracte en la CPV és la corresponent al:

| C. de Les Moreres, 48 (Centre de Promoció Econòmica), 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 478 68 78. Fax 93 478 51 47. www.elprat.cat. NIF P0816800G

2/7

Codi CPV: 79000000-4 Serveis a empreses
4).RESPONSABLE DEL CONTRACTE: Xavier Gimenez Casas, tècnic d’economia social
5).NOM, COGNOMS I CÀRREC DELS 2 VOCALS
FORMARAN PART DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ:

DEL

DEPARTAMENT

QUE

Donat que a l’equip tècnic del departament no hi ha cap funcionari de carrera qualificat,
de forma excepcional seran vocals de la Mesa:
Agustina Rodríguez, cap de secció d’Activitat Econòmica i Economia amb Valors i
Xavier Gimenez, tècnic d’Economia Social.
6)CLÀUSULES DE CONTINGUT ÈTIC, SOCIAL I/O
INCORPORAR EN LES FASES DEL PROCEDIMENT: NO

MEDIAMBIENTAL

A

7)ÉS UN CONTRACTE AMB CONTINUÏTAT?: Si
8)TERMINI: El contracte tindrà una durada de 2 anys.
9)PRÒRROGA: Si, dos anys més, prorrogables anualment (1+1).
10)PREU O PRESSUPOST MÀXIM SENSE IVA: Els licitadors han de presentar la
proposta econòmica desglossada en els següents conceptes: Els recursos humans,
despeses de material, despeses de gestió i benefici industrial.
Així mateix el licitador haurà d’explicitar el preu unitari/hora de treball de referència.
El pressupost màxim de licitació de la contractació es fixa en la quantia de 16.448,78 €
anual sense IVA (19.903,02€ IVA INCLÒS).

DESPESES DIRECTES
Recursos humans
Material
TOTAL costos directes
DESPESES INDIRECTES
Despeses de gestió (coordinació,
despeses administració i altres
despeses)
Benefici industrial
TOTAL despeses indirectes
TOTAL
IVA (21%)
TOTAL IVA INCLOS

12.907,32 €
800,00 €
13.707,32 €
1.370,73 €
1.370,73 €
2.741,46 €
16.448,78 €
3.454,24 €
19.903,02 €
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L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència la categoria
professional del Grup I del Conveni de referència: Conveni col·lectiu de treball del sector
d'oficines i despatxos de Catalunya per als anys 2019-2021. Aquesta indicació no
prejutja el conveni laboral que hi sigui d’aplicació.
Categoria
professio
nal

Retribuci
ó salarial
2021 (*)

Consultor/
a grup 1

26.805,65
€

Diferència de
costos
salarials
entre els
previstos al
conveni i els
reals de
mercat
22.386,40€

costos SS

Jornad
a
laboral
anual

16.233,38€

Cost
hora

1764

Previsió
d'hores
per cada
hora
d'activita
t

37,09
€

2,00

Cost
total

74,18
€

(*) Conveni de referència: Conveni col·lectiu de treball del sector d'oficines i despatxos
de Catalunya per als anys 2019-2021

HORES PREVISTES ANUALS

174 HORES

Cost total hora Total costos recursos humans
74,18 €
12.907,32 €

Quantificació estimativa d’hores:
- Tutories individuals per empresa i projecte: 13 hores x 12 entitats = 156 hores
- Formació conjunta: 6 hores
- Redacció informe: 12 hores
11)TIPUS D'IVA: 21%
12)DETERMINACIÓ DEL PREU: ofertes de preu total a un tant alçat.
13)POSSIBLES MODIFICACIONS:
d’empreses i entitats participants.

Si,

en

un

20%,

per

augment

del

nombre

14)ÉS UN CONTRACTE AMB TRACTAMENT DE DADES CONFIDENCIALS? ( segons
LOPD): No
15)ÉS UN CONTRACTE DE SERVEIS AMB OBLIGACIÓ DE SUBROGACIÓ DE
PERSONAL? No
16)ÉS UN CONTRACTE QUE COMPORTA EL COMPLIMENT DE LA LLEI DE
PROTECCIÓ JURÍDICA DEL MENOR?: NO
17)SUBCONTRACTACIÓ: Si, però l’activitat principal no es podrà subcontractar.
18)LLOC: Dependències municipals i de les entitats participants
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19)FORMA DE PAGAMENT: els habituals en l’ajuntament, prèvia presentació de
factures. Es podran presentar factures per períodes temporals realitzats.
20)GARANTIA:
Definitiva: SÍ, la legalment establerta.
Devolució de la garantia: Previst legalment
21)TERMINI DE GARANTIA DEL PRODUCTE:
22)SOLVÈNCIA:
Per la solvència econòmica o financera: de conformitat amb la llei. (art. 87 LLCSP)
Volum anual de negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció
de les dades de constitució o de l’ inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les
ofertes, per import igual o superior a l' exigit a l’anunci de licitació.
Per la Solvència tècnica en serveis:


Una relació dels principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa
que els que constitueixen l’objecte del contracte en el curs de, com a màxim, els
tres últims anys, en la què s’indiqui l’import, la data i el destinatari, públic o
privat, dels mateixos.



Indicació del personal tècnic encarregat de l’execució del contracte i titulació i
experiència de conformitat amb la clàusula 8 del plec de prescripcions tècniques
(1 Consultor/a). Perfil professional, consultor/a/rs/res amb un Perfil knowmad:
perfil creatiu, generador de col·laboració i de nous coneixements, resolutiu.
Titulació requerida al perfil professional: grau universitari o màster en les
branques de les Ciències Socials i Jurídiques, en Ciències Polítiques, Sociologia,
Ciències Econòmiques i Empresarials o Ambientals. Experiència requerida:
experiència mínima de 2 anys acreditable en gestió de programes de càlcul del
valor social generat amb la metodologia VSI.

23)RESTA DE CONDICIONS: Segons plec de condicions tècniques.
24)PÒLISSA DE RESPONSABILITAT CIVIL: Si, cobertura mínima 600,00 €
25)CRITERIS OBJECTIUS D’ADJUDICACIÓ:
● 1.-Criteris subjectius que depenen d'un judici de valor (màxim 25 punts)
Els licitadors hauran de presentar una memòria tècnica del projecte, que en cap cas
podrà superar les 15 pàgines en fulles DIN-A4 amb un cos de lletra verdana 10 i
interlineat 1,15 mínim. El document estarà correctament paginat, indexat i haurà de
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seguir l’ordre establert. En cas de superar el nombre de pàgines establertes, aquestes
no seran valorades.
La proposta tècnica haurà de tenir 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

La valoració dependent de judicis de valor estarà relacionada amb el valor tècnic de la
proposició i la qualitat del servei que ofereix, i es farà d’acord amb els criteris que
s’expressen a continuació, fins a un màxim de 25 punts.
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

●

2.- Criteris objectius avaluables de forma automàtica (màxim 75 punts)

Només passaran a aquesta fase aquelles propostes que hagin obtingut un mínim de 15
punts en la fase de criteris avaluables de judici de valor.
Criteri 2.1 Preu (màxim 60 punts), per la distribució de la puntuació s'aplicarà la
següent fórmula:
Puntuació = [ 1- (oferta a valorar – millor oferta ) ] x 60 punts (màxim puntuació)
Pressupost de licitació
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
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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
a un màxim de 15 punts.
S’haurà de presentar i acreditar l’experiència requerida mitjançant certificat de tercers.
d’elles en el contracte:
26.PARTIDA/ES PRESSUPOSTARIA/ES: (051) 2413 227993 CONTR PREST SERVEIS
ECONOMIA SOCIAL.
27.CENTRE/S DE COST: 502.220
28.UNITAT TRAMITADORA: Secció d’Ocupació i Economia Social. Economia
Social GE0002248 (Ocupació i Economia Social)

El tinent d’alcalde, en l’ús de les atribucions delegades per
CONFORMITAT a l’inici i tramitació d’aquest expedient.

l’Alcaldia,

dóna

El Prat de Llobregat,
F_GRPFIRMA_CAPS

F_GRPFIRMA_TALCALDE
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