DESGLOSSAMENT DE COSTOS DEL PRESSUPOST I CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT
DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE RECOLLIDES, TRASLLATS, ATENCIÓ A L’ESPAI DE
LUDOTECA I GUARDA TEMPORAL D’INFANTS I ADOLESCENTS ATESOS PER LA
DIRECCIÓ GENERAL D’ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA (DGAIA).

Aquest contracte té per objecte la contractació del servei de recollides, trasllats, atenció a
l’espai de ludoteca de la DGAIA i guarda temporal d’infants i adolescents que es trobin en
alguna de les situacions següents:






En situació de tutela per la DGAIA quan es fa necessària la separació forçosa dels
seus guardadors per no haver pogut fer efectiva la mesura de protecció pels mitjans
ordinaris.
Comporta la intervenció en el domicili, escola, àmbit hospitalari o espais lúdic-educatius
i el seu trasllat i acompanyament al centre designat o a les dependències de la
DGAIA.
En situació de tutela per la DGAIA i que hagin de ser traslladats entre centres, hospitals
o qualsevol altre recurs o institució pública o privada, acompanyament a declarar a la
Fiscalia, Jutjats o dependències policials, mentre es porta a terme la declaració.
En situació de risc localitzats pel Cos de Mossos d’Esquadra, resta de Cossos policials
o altres professionals.
En situació de tutela per la DGAIA o en situació de risc i que hagin de romandre un
temps d’espera a l’espai de ludoteca de la DGAIA.
Comporta que durant el temps d’espera se’ls ofereixi una atenció educativa i
manutenció, i atenció sanitària, si escau.

El servei s’ha de prestar a Catalunya. En el cas del servei de trasllats s’ha de prestar també
quan s’hagi de traslladar infants o adolescents a altres comunitats autònomes o altres països.
El servei de recollides i trasllats s’haurà de prestar durant les 24 hores del dia, tots els dies de
l’any.
El servei a l’espai de ludoteca es prestarà de 8h a 20h de dilluns a divendres.
Atès que l’Administració no disposa del suficient personal per poder gestionar de forma directa
el servei, s’ha de contractar externament.
1. Desglossament de costos
a) Despeses de personal
Per tal de poder garantir la prestació del servei les 24 hores del dia, tots els dies de l’any, s’ha
previst la contractació de 16 educadors/es socials a jornada completa, 14 xofers a jornada
completa i 2 educadors/es socials a jornada completa que exerciran la coordinació del servei. A
més, s’han afegit 2 educadors més a jornada completa, 2 xofers a jornada completa i 1
coordinador a mitja jornada en previsió de baixes i substitucions.
Els 16 educadors/es s’organitzen de manera que 14 estan assignats a trasllats i 2
educadors/es a la ludoteca.
El desglossament de costos salarials s’ha fet en base als salaris establerts al conveni col·lectiu
de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc
per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007). Els xofers tenen la categoria
de personal qualificat.
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Als educadors/res que exerceixen la funció de coordinadors se’ls reconeix un plus de 92,92 per
catorze pagues i un plus de disponibilitat anual de 4.565,03 €, d’acord amb el que estableix el
conveni col·lectiu i l’informe de despeses presentat pel l’entitat que presta el servei actualment.
S’ha incrementat aquests imports bruts un 33% a compte de la seguretat social que ha de
pagar l’empresa pels treballadors.

Costos salarials
Educadors/res
Baixes i
substitucions
Xofers
Baixes i
substitucions
Coordinadors
Baixes i
substitucions

Nº
treball
adors
16

Plus anual
coordinació

Plus anual
disponibilitat

Cost brut
contracte

Cost SS.
(33%)

Cost total

-

-

384.572,16 €

126.908,81 €

511.480,97 €

2

-

-

48.071,52 €

14.421,46 €

62.492,98 €

14

-

-

274.986,04 €

90.745,39 €

365.731,43 €

2

-

-

39.283,72 €

11.785,12 €

51.068,84 €
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2.601,76 €

9.130,06 €

59.803,34 €

19.735,10 €

79.538,44 €

0,50

650,44 €

2.282,52 €

14.950,84 €

4.485,25 €

19.436,09 €

821.667,62 €

268.081,13 €

1.089.748,75 €

TOTAL

b) Despeses de funcionament
Atès que per a la prestació del servei de trasllats es necessiten mitjans tècnics i pel servei de
ludoteca es necessiten elements per satisfer les necessitats bàsiques dels infants i/o
adolescents, cal afegir com a costos que repercuteixen en el contracte, les despeses derivades
dels vehicles, les despeses dels usuaris del servei i les despeses d’immobilitzat i
subministraments diversos. El cost d’aquests elements s’ha comptabilitzat en base a la
memòria econòmica presentada pel l’entitat que presta el servei actualment.
Les despeses de funcionament es pressuposten en 229.113,40 €. (b.1) + b.2) + b.3))
D’acord amb el següent desglossament:
b.1) Despeses de vehicles:
Despreses dels vehicles

Cost unitari mensual

Cost total anual

RENTING VEHICLES
BENZINA
REPARACIONS
APARCAMENT
PEATGES
NETEJA INTEGRAL VEHICLES
VARIS
DESPLAÇAMENT A ALTRES CC.A I/O
PAÏSSOS

4.068,22 €
6.184,67 €
77,25 €
128,75 €
2.339,33 €
541,19 €
103,00 €
1.699,50 €

48.818,59 €
74.216,00 €
927,00 €
1.545,00 €
28.072,00 €
6.494,23 €
1.236,00 €
20.394,00 €

TOTAL

15.141,90 €

181.702,82 €
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En relació als desplaçament a altres comunitats autònomes i altres països, s’han previst un
màxim de sis trasllats anuals a altres comunitats autònomes i tres trasllats anuals a altres
països.
La partida de varis correspon a altres petites despeses imprevistes que es puguin donar en el
servei.
b.2) Despeses d’usuaris i dietes del personal:
Despreses d’usuaris

Cost unitari mensual

Cost total anual

DIETES DEL PERSONAL
ÀPATS LUDOTECA
MATERIAL EDUCATIU
MATERIAL OFICINA
FARMÀCIA
PRODUCTES D’HIGIENE
ROBA USUARIS LUDOTECA

167,69 €
1.287,07 €
508,99 €
375,17 €
206,00 €
103,18 €
557,92 €

2.012,28 €
15.444,85 €
6.107,90 €
4.502,00 €
2.472,00 €
1.238,20 €
6.695,00 €

TOTAL

3.206,02 €

38.472,23 €

Les despeses de dietes dels professionals engloben tant les que es generen en el dia a dia del
servei, com les derivades de trasllats a altres comunitats autònomes i a altres països.
Pels àpats de la ludoteca, d’acord amb l’experiència prèvia del servei, s’ha establert una
ocupació màxima de disset usuaris.
El material educatiu correspon a material per tallers i activitats i material lúdic del servei de
ludoteca. Així mateix, el material d’oficina també és per aquest concepte.
La despesa de farmàcia inclou productes per cobrir primers auxilis dels usuaris que es trobin a
la ludoteca o per tractaments, en cas d’exclusió de la Seguretat Social. Els productes d’higiene
són els que la ludoteca destina als seus usuaris i als seus professionals.
Per a la roba s’ha estimat que hi hagi en tot moment deu kits de roba disponibles, que consten
de jaqueta (tardor-hivern), xandall, samarreta, roba interior i sabatilles esportives. S’han
calculat cinquanta kits d’hivern i cinquanta kits d’estiu.
b.3) Despeses d’immobilitzat i subministraments
Despeses d’immobilitzat i
subministraments

MOBILIARI LUDOTECA
COMUNICACIONS: MÓBILS
TOTAL

Cost unitari mensual

Cost total anual

214,58 €
530,28 €
744,86 €

2.575,00 €
6.363,35 €
8.938,35 €

La despesa corresponent al mobiliari de ludoteca correspon a la substitució del mobiliari
existent per la dotació de nou material.
També s’ha previst una despesa de subministrament pel rebut telefònic, necessari per
coordinar la comunicació entre el servei de trasllat i el de ludoteca.
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c) Despeses de gestió
Respecte del cost de gestió, s’han tingut en compte les despeses financeres i els serveis
externs, com són els jurídics, laborals, la formació del personal, la prevenció de riscos laborals i
vigilància de la salut. Aquests costos suposen el 4,72 % del cost del servei, el que suposa una
despesa de 65.341,54 €.

Aquests càlculs són a efectes d’establir el pressupost del contracte, sense que les empreses
hagin de confeccionar les seves ofertes pels mateixos imports i distribució. En tot cas l’oferta ha
de respectar el pressupost màxim i les condicions salarials dels treballadors de conformitat amb
el conveni col·lectiu sectorial aplicable.

2. Desglossament del preu
Determinades les despeses de personal (1.061.771,24€), de funcionament (229.113,40 €) i de
gestió (93.319,05 €), el cost global del servei objecte d’aquest contracte serà de 1.384.203,69
€.
3. Termini d’execució
De l’1 de gener de 2020, o des de l’endemà de la data de signatura del contracte, si fos
posterior, fins el 31 de desembre de 2020.

4. Càlcul del Valor estimat del contracte (VEC)
El pressupost desglossat del contracte és el següent:
IMPORT SORTIDA
CONTRACTE

IMPORT SORTIDA
(IVA EXCLÒS)

IVA

IMPORT IVA

1.522.624,06 €

1.384.203,69 €

10%

138.420,37 €

El valor estimat del contracte és de 7.197.859,19 €,sense IVA, que comprèn:
L’import del contracte inicial: 1.384.203,69 €, sense IVA
L’import màxim de les pròrrogues previstes: 5.536.814,76 €, sense IVA, referit a 4 anys.
L’import màxim de les modificacions previstes: 276.840,74 €.

Rosa Maria Pérez Girbent
Subdirectora General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
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