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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I VALOR
ESTIMAT DEL CONTRACTE RELATIU AL CONTRACTE DE LICITACIÓ DEL SERVEI DE
MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA, ENTÈS COM A SERVEI MUNICIPAL QUE PROMOU LA
CONVIVÈNCIA CIUTADANA I GESTIONA ELS CONFLICTES, GENERANT ACCIONS QUE
FOMENTEN LA CULTURA DE PAU I LA RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.
De conformitat amb els articles 100, 101 i l’article 116.4, lletra d) de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als
efectes d’indicar l’objecte, justificar el pressupost de licitació, el valor estimat i la durada del
contracte:
1. Objecte del contracte: Licitació del Servei de Mediació i Convivència, entès com a servei
municipal que promou la convivència ciutadana i gestiona els conflictes, generant accions
que fomenten la Cultura de Pau i la resolució de conflictes.
2. Durada del contracte: La durada del contracte s’estableix en 3 anys, amb la possibilitat
de pròrroga per a 1 any més.
3. Pressupost de licitació: El càlcul escollit per determinar el preu del contracte és el
resultat d’establir com a referència el preu hora per a la prestació del servei multiplicat pel
número d’hores estimat per prestar el servei.
El pressupost base de licitació per aquest contracte es desglossa de la següent manera,
tenint en compte la forma prevista a l’art.100.2 LSCP.
A) Preu unitari del servei
En el present contracte el preu és variable, s’estableix un preu unitari corresponent al
preu/hora de prestació del servei, que serà abonat d’acord amb les hores de servei
prestades, en funció de les necessitats de l’Ajuntament. A continuació s’explica com s’ha
calculat el preu unitari del servei.
En els costos directes per calcular l’estimació salarial s’ha tingut present:
-Salari. Es pren com a referència per al càlcul del preu el Conveni Col·lectiu de
Catalunya d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als
anys 2013-2018, concretament la categoria C de les taules salarials corresponents a
2018. La característica funcional de la categoria assenyalada és:
Diplomats/es: persones que reuneixen les titulacions específiques, realitzen les
funcions corresponents a la seva formació. La retribució anual, segons el conveni
anteriorment esmentat, és de 24.035,76€ per una jornada de 38.5 hores setmanals,
sent el seu còmput anual de 1.724 hores de treball efectiu, que equival a una retribució
de 13,94 €/hora.
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En els costos directes s’ha considerat:
- Costos Seguretat Social: un 30% del salari.
- Altres costos directes (formació, prevenció, seguretat i salut...): un 3%.
En els costos indirectes s’ha aplicat als costos directes els següents percentatges:
-17% per despeses d’administració (coordinacions...), assegurances...
El benefici empresarial serà del:
-6% dels costos directes més els costos indirectes.

El preu hora resultant dels càlculs anteriors és de 22,98€
Quadre resum del càlcul preu hora.
Pressupost Servei de Mediació i Convivència
Costos directes
Concepte
Salari segons conveni
30% seguretat social
3% altres despeses
Costos indirectes
17% dels costos directes
Benefici empresarial
6%
Total preu hora

Preu/hora
13,94
4,18
0,41
3,15
1,30
22,98

B) Pressupost anual
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Per calcular el preu base de la licitació es parteix de la referència del conveni col·lectiu
aplicable del sector d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc i és
des d’aquí d’on s’obtenen els costos directes (sou personal, més el cost de la seguretat social,
més el cost d’altres despeses), els costos indirectes i el benefici industrial.
El pressupost anual amb càrrec al qual s’abonarà el preu unitari en funció de les hores de
servei prestades, s’ha calculat tenint present les dades recollides a la base de dades del Servei
de Mediació i Convivència. La base de dades ens diu que aquest 2018 les sol·licituds que han
arribat al Servei han estat 118, és a dir, s’han gairebé doblat els casos treballats durant l’any
2017, quan es van treballar 63 casos. Durant el 1r trimestre de l’any 2019, les sol·licituds que
han arribat al Servei han estat 40, quan en el mateix període de l’any 2018, les sol·licituds van
ser 22.
Atès aquesta progressió en les sol·licituds que arriben al Servei, s’han augmentat les hores
necessàries d’atenció (35 hores setmanals, 5 hores més que a l’anterior licitació) per gestionar
les demandes creixents i constants que arriben al Servei, així com totes les sol·licituds de
participació en projectes transversals municipals (Reglament de l’Oci i la Convivència, Pla per a
la Convivència a La Floresta, Pla d’Inclusió Monestir-Sant Francesc...).
Una via de treball que també va en augment, són les sol·licituds de formació en temes de
conflictologia que s’estan atenent, com és el cas de la formació adreçada als nous agents
cívics que s’han incorporat aquest any 2019, així com la formació adreçada al cos de voluntaris
de protecció civil que s’ha desenvolupat durant el mes de maig de 2019.
Cal explicar que a les sol·licituds de mediació que arriben al Servei, s’hi dedica una mitjana de
10 hores de gestió del cas (trucades a cadascuna de les parts, reunions individuals, reunions
conjuntes, tractament de la informació a la base de dades...). Això implica que durant l’any
2018, les hores dedicades a la gestió dels conflictes entre parts que han arribat al Servei, han
estat de 1.180 hores. Amb la resta d’hores, s’ha treballat per desenvolupar l’altre objectiu del
Servei, prevenir els conflictes mitjançant l’extensió en el municipi de la cultura de la mediació.
És per totes les raons anteriorment exposades, que el pressupost base de licitació, ha de ser el
límit màxim de despesa al qual es compromet l’Ajuntament per aquesta qüestió, amb dues
partides específiques:
-Mediació, contracte servei amb un pressupost anual de 43.000€
-Mediació, accions i difusió amb un pressupost anual de 1.500€.
Així doncs, el màxim anual destinat a aquesta licitació és de 44.500€ IVA inclòs. El
desglossament és el següent:
Pressupost base de licitació
Import
IVA* (10%)

40.000€
4.000€

Total pressupost de licitació

44.000€

* Impost sobre el Valor afegit al tipus del 10% segons determina l’art. 91.UNO.2.7º de la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Cal especificar que el nou contracte ha de començar l’1 de gener de 2020 i, és per aquest
motiu que, per executar totes les accions recollides en els plecs es farà amb pressupost 2020.

Valor estimat del contracte
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El Valor estimat del contracte (VEC) serà l’import base del preu de licitació dels tres anys
inicials (sense IVA), més un any de pròrroga (sense IVA), més l’import assignat com a previsió
d’ampliació (sense IVA). Es detalla tot l’anteriorment esmentat en el següent quadre resum:
Quadre resum del valor estimat del contracte
VEC

Durada inicial (3 anys)
Pròrrogues previstes (1 any)
Ampliacions previstes (20%)
Total VEC

120.000€
40.000€
24.000€
184.000€
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