ESTUDI DE COSTOS DEL SERVEI DE L’OFICINA JOVE

OBJECTE
Es pretén determinar el cost que suposarà la contractació dels professionals que prestaran el servei
de l’oficina jove del Consell Comarcal.
ENCÀRREC
Ha estat encarregat per l’àrea de joventut (Núria Maynou), amb data 2 d’octubre de 2019.
DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE
Dins els programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat del Departament de Benestar
Social i Família es defineixen, entre d’altres, els serveis i programes en matèria de joventut, que
inclouen, dins la fitxa 42, les oficines joves.
La finalitat de l’Oficina Jove és gestionar la complexitat i diversitat de les polítiques de joventut de la
Comarca per tal d’oferir al jovent una atenció integral de cara al seu desenvolupament personal i
social.
Atesa la manca de mitjans personals per part del Consell per desenvolupar aquestes tasques, cal
contractar aquest servei externament.
Aquest estudi pretén determinar el cost d’aquest servei d’assessorament i orientació juvenils.
PROCEDIMENT
Caldrà classificar aquests costos en directes i indirectes, d’acord amb el que estableix l’article 100.2
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
Atès que es tracta d’un servei intensiu en treball, es determinaran els costos laborals segons conveni,
se li sumaran altres despeses directes i posteriorment se li afegirà un tant per cent de despeses
indirectes i de benefici.
CONTINGUT DE L’ESTUDI ECONÒMIC
El conveni a aplicar és el conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves i
famílies i d’altres en situació de risc, (codi 79002575012007). En referencia al que estableix l’article
100.2 de la llei 9/2017, de contractes del sector públic, cal dir que si bé en aquest conveni de referència
conté una desagregació dels salaris per categories professionals, no inclou cap desagregació salarial
pel que fa al gènere.
La categoria dels treballadors a contractar és la de Diplomats, amb un sou brut anual de 20.639,22
euros, segons les taules salarials del conveni pel 2018 (darreres aprovades a data del present
informe). La jornada requerida és de 35 hores setmanals.
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Es preveu contractar 2 treballadors, un dels quals tindrà una despesa aproximada de 900 euros l’any
en concepte de quilometratge pels desplaçaments que faci dins la comarca, (segons l’experiència
registrada en altres exercicis).

El cost previst per un any de servei és el següent:
DESPESES DIRECTES
SOU BRUT ANUAL (2 TÈCNICS MITJOS (A2))
SEGURETAT SOCIAL (33% sou brut anual)
TELÈFON
FORMACIÓ (despesa en formació)
DESPLAÇAMENTS
TOTAL
DESPESES INDIRECTES (GENERALS)
PERCENTATGE APLICAT A LES DESPESES DIRECTES

IMPORT ANUAL
37.525,85
12.383,53
300,00
300,00
900,00
51.409,39
%
11,00%

DESPESES TOTALS (DIRECTES + INDIRECTES)

BENEFICI COMERCIAL
PERCENTATGE APLICAT A LES DESPESES TOTALS

IMPORT ANUAL
5.655,03
IMPORT ANUAL
57.064,42

%
6,00%

COST TOTAL DEL SERVEI (abans d'IVA)

IMPORT ANUAL
3.423,87
IMPORT ANUAL

60.488,28
IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT
TIPUS D'IVA A APLICAR
COST TOTAL DEL SERVEI (IVA inclòs)

%
10,00%

IMPORT ANUAL
6.048,83
IMPORT ANUAL

66.537,11

Joan Sala
Tècnic d’intervenció
Granollers, 23 d’octubre de 2019
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