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INFORME JUSTIFICATIU DEL CONTRACTE DELS TREBALLS RELATIUS A LES MILLORES PER A LA
REDUCCIÓ DE LA TEMPERATURA A L’INTERIOR DE DIVERSOS ASCENSORS SITUATS A L’ESPAI
PÚBLIC DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA
SOSTENIBLE
El pressupost de licitació del contracte de Millores per a la reducció de la temperatura a
l’interior de diversos ascensors situats a l’espai públic de l’Ajuntament de Barcelona, és de
82.430,85 € (IVA inclòs). El contracte té una durada de 3 mesos.
Aquesta quantitat s’ha d’entendre comprensiva de la totalitat de l’objecte del contracte i de
totes les despeses i costos accessoris exigits per la legislació vigent que en resultin d’aplicació.
Pressupost desglossat en costos directes i indirectes:
TOTAL
COSTOS DIRECTES
Costos salarials

12.131,06 €

Costos de materials

36.630,94 €

Altres

5.250,00 €

TOTAL

54.012,00 €

COSTOS INDIRECTES
Despeses generals

7.021,56 €

Altres

3.235,00 €

TOTAL

10.256,56 €

TOTAL COSTOS DIRECTES + INDIRECTES

64.268,56 €

Benefici industrial

3.856,11 €

TOTAL DIRECTES I INDIRECTES I BI

68.124,67 €

21% IVA

14.306,18 €

TOTAL CONTRACTE

82.430,85 €

Les despeses de personal s’han calculat prenent com a referència les retribucions salarials
establertes en els següents convenis col·lectius:

-

Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província
de Barcelona (conveni 08002545011994)

El document original ha estat signat electrònicament per:
Sr. Pere Malgrat Bregolat, Tècnic, el dia 25/02/2021 a les 10:24, que informa;
Sr. Pere Camps i Harder, Cap de Departament, el dia 25/02/2021 a les 16:14, que dóna el vistiplau.
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Total cost
contracte
(dedicació)

TOTAL COST
ANY

cost SS 32%

Total cost
salari

Complement
en relació cost
de mercat

Salari + pagues
+ plus conveni

N.

Dedicació

XXI Conveni col·lectiu d’àmbit estatal per les indústries extractives, indústries del vidre,
indústries de la ceràmica i per les del comerç exclusivista dels mateixos materials.
(conveni 99002045011981)
Nivell/grup

-

Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de Barcelona (conveni 08002545011994)
3 - Cap de celler

1,00

35%

24.412,98 €

6.500,00 €

30.912,98 €

9.892,15 €

40.805,13 €

1.129,00 €

4 - Encarregat

1,00

100%

23.455,58 €

2.600,00 €

26.055,58 €

8.337,79 €

34.393,37 €

2.718,84 €

5 - Oficial 2

1,00

100%

22.599,90 €

1.400,00 €

23.999,90 €

7.679,97 €

31.679,87 €

2.504,34 €

6- Oficial 3

1,00

70%

21.930,26 €

1.200,00 €

23.130,26 €

7.401,68 €

30.531,94 €

1.689,51 €

TOTAL FERRERIA 8.041,69 €
XX Conveni col·lectiu d’àmbit estatal per les indústries extractives, indústries del vidre, indústries de la ceràmica i per les del comerç
exclusivista dels mateixos materials. (conveni 99002045011981)
Nivell
2Peó
especialista
1
100%
12.699,80 €
5.500,00 € 18.199,80 €
5.823,94 € 24.023,74 € 1.139,46 €
Nivell 3- Oficial de
segona
2
100% 25.401,68 € 14.000,00 € 39.401,68 € 12.608,54 € 52.010,22 € 2.466,89 €
Nivell 6- Cap secció
producció
1
30%
15.716,28 € 10.000,00 € 25.716,28 €
8.229,21 € 33.945,49 €
483,02 €
TOTAL LÀMINES SOLARS

4.089,37 €

Pel càlcul dels salaris per ferreria s’ha calculat 20 dies laborables i en el cas de les làmines solars
s’estima amb 12 dies considerant 253 dies laborables any.
S’inclou el concepte complement relacionat amb el cost de mercat un cop s’han analitzat salaris
equivalents dins del conjunt dels convenis col·lectius del treball dels sectors corresponents.
Durant l’execució dels treballs es realitzen treballs en alçada i amb aquest complement es
procura garantir una qualitat i experiència del personal exigible per aquest tipus d’actuacions.
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