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A. PODER ADJUDICADOR
Administració contractant
Òrgan de contractació
Àrea/Unitat encarregada del seguiment i
execució del contracte (art. 62 LCSP)
Data resolució inici expedient de contractació
Adreces electròniques perfil del contractant
(Inserit en la Plataforma de Serveis de
Contractació Pública de la Generalitat de
Catalunya)
Petició informació complementària, dubtes,
preguntes

Ajuntament Calonge i Sant Antoni
Junta de Govern Local
Unitat de Dinamització Comunitària i
Unitat de Promoció Econòmica
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfi
l/calongeisantantoni
A la mateixa adreça anterior, apartat
“tauler d’anuncis” i dins d’aquest “dubtes i
preguntes”

B. OBJECTE DEL CONTRACTE
B.1. Objecte del contracte:
Constitueix l’objecte de la present contractació, la prestació del servei de coordinació i
supervisió i el subministrament de decoracions de les activitats Cavalcada de Reis i Doremifa’n
flors de Calonge, organitzades per l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni. Les dues activitats
tenen dos eixos principals:
-

El primer és la tasca de coordinació atès que ambdues es desenvolupen a partir de la
participació de voluntariat i el teixit associatiu.
El segon eix és que ambdues activitats requereixen aptituds artístiques per al seu
desenvolupament, atès que impliquen el disseny de decoracions i ornaments (en
carrers i carrosses), el disseny de vestuari i complements en el cas de la cavalcada de
reis.

Justificació de la necessitat de la contractació.
A.- Naturalesa i extensió de les necessitats:
Tant la cavalcada de Reis, com el Doremifa’n flors són activitats culturals i lúdiques que
organitza la Unitat de Dinamització Comunitària de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, i es
venen celebrant anualment en diferents dates.
La cavalcada de reis, té un caràcter tradicional i es ve realitzant des de fa dècades a Calonge i
Sant Antoni amb la participació de voluntariat que cal coordinar i supervisar per tal d’assegurar
la seva correcta execució. També cal supervisar, revisar i renovar el vestuari i les decoracions
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anualment, atès que es poden malmetre.
L’activitat Doremifa’n flors requereix també una coordinació en la seva execució, el que és
objecte de la present licitació.
Per aquest motiu es fa necessària la contractació d’un servei de de coordinació i supervisió de
dites activitats, en tant que són tasques no poden ésser realitzades pel personal propi de
l’Ajuntament.
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Es considera que l’objecte del contracte és adient per satisfer les necessitats de servei per
aquestes activitats en concret, ja que preveuen la contractació d’un servei de coordinació i
supervisió d’aquestes activitats, sense el qual és inviable la realització de les activitats
indicades.
Les raons per les quals no es pot fer amb els mitjans propis en cas de contractes de
serveis d’aquest Ajuntament són:



Manca de mitjans humans especialitzats
Manca de mitjans tècnics/materials especialitzats

Justificació: Tant la cavalcada de reis de Calonge com el Doremifa’n flors requereixen unes
aptituds artístiques per al seu desenvolupament, atès que cal dissenyar i executar decoracions
i guarniments d’espais públics en el cas del Doremifa’n flors i de carrosses, en el cas de la
cavalcada de reis. Aquestes dues activitats també requereixen d’habilitat, aptituds socials i
coneixement de les dinàmiques locals a l’hora de captar i organitzar el voluntariat que hi
participa. Tant una activitat com l’altra es volen potenciar i millorar i per fer-ho cal que se
n’assumeixi la coordinació amb mitjans humans especialitzats dels quals l’Ajuntament de
Calonge i Sant Antoni no disposa.
Plec de prescripcions tècniques (PPT)
B.2. Lots
Nombre de lots:
Objecte del Lot 1
Objecte del Lot 2
Lots als que es pot licitar
Nombre màxim
de lots que pot
resultar adjudicatària una empresa
B.3. CODI CPV

SI
SI
2
Cavalcada de reis de Calonge
Doremifa’n flors
A tots
2
92000000-1 Serveis d’esbarjo, culturals i esportius
(Annex IV de la LCSP)

C. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
Forma de tramitació
Anticipada
Procediment d’adjudicació
Tramitació electrònica
Expedient plurianual

Ordinària
Sí
Obert simplificat abreujat
Sí
Sí
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B.- Idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-les:
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D. DADES ECONÒMIQUES
D.1. Sistema per a la determinació del Tant alçat.
preu
Es determinen
següents:

els

preus

màxims

anuals

a) Lot 1: 3.500,00 € + IVA
b) Lot 2: 3.500,00 € + IVA
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El preu del contracte es justifica en base als preus que ha pagat l’Ajuntament de Calonge i
Sant Antoni en edicions anteriors d’aquestes activitats o similars tant per aquest servei com per
al subministrament.
D.2. Valor estimat del contracte (VEC)

30.800,00 € (Annex 1 càlcul del VEC)
Lot 1: 15.400,00 €
Lot 2: 15.400,00 €

DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC TOTAL
ANY
VE prestació
VE eventuals VE eventuals TOTAL
pròrrogues
modificacions
2020
7.000,00 €
2.800,00 €
2021
7.000,00 €
2022
7.000,00 €
2023
7.000,00 €
14.000,00 €
14.000,00 €
2.800,00 €
30.800,00 €
DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC
LOT 1 CAVALCADA REIS CALONGE
ANY
VE prestació
VE eventuals VE eventuals TOTAL
pròrrogues
modificacions
2020
3.500,00 €
1.400,00 €
2021
3.500,00 €
2022
3.500,00 €
2023
3.500,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €
1.400,00 €
15.400,00 €
DISTRIBUCIÓ ANUALITATS VEC
LOT 2 DOREMIFA’N FLORS
ANY
VE prestació
VE eventuals VE eventuals TOTAL
pròrrogues
modificacions
2020
3.500,00 €
1.400,00 €
2021
3.500,00 €
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Justificació del preu del contracte:
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2022
2023
TOTAL

7.000,00 €

3.500,00 €
3.500,00 €
7.000,00 €

D.3. PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

1.400,00 €

15.400,00 €

16.940,00 desglossat en 2 lots:
Lot 1: 8.470,00 €
Lot 2: 8.470,00 €
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DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT TOTAL DEL CONTRACTE
Any
Partida
Import net
%IVA
Import IVA
2020
61.3341.22609 7.000,00 €
21
1.470,00 €
2021
61.3341.22609 7.000,00 €
21
1.470,00 €
Import
14.000,00 €
2.940,00 €
total

Import total
8.470,00 €
8.470,00 €
16.940,00 €

DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS LOT 1 CAVALCADA REIS CALONGE
Any
Partida
Import net
%IVA
Import IVA Import total
2020
61.3341.22609 3.500,00 €
21
735,00 €
4.235,00 €
2021
61.3341.22609 3.500,00 €
21
735,00 €
4.235,00 €
Import
7.000,00 €
1.470,00 €
8.470,00 €
total
DISTRIBUCIÓ FINANÇAMENT PER ANUALITATS LOT 2 DOREMIFA’N FLORS
Any
Partida
Import net
%IVA
Import IVA Import total
2020
61.3341.22609 3.500,00 €
21
735,00 €
4.235,00 €
2021
61.3341.22609 3.500,00 €
21
525,00 €
4.235,00 €
Import
7.000,00 €
1.470,00 €
8.470,00 €
total

D.4. Preus unitaris licitació: No procedeix.
D.5.
Partida
pressupostària Lot 1: 61.3341.22609 (ACTIVITATS CULTURALS)
primera o única anualitat:
Lot 2: 61.3341.22609 (ACTIVITATS CULTURALS)
D.6. Forma de pagament: La facturació es realitzarà un cop finalitzades les activitats objecte
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El desglossament dels costos de cada Lot consta
incorporat com Annex I.
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d’aquest servei.
D.7. Pagaments a compte per No
operacions preparatòries
E. TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE SERVEIS
Durada del contracte

Lot 1: La durada del contracte és de dos
anualitats i comprendrà entre la data de
l’acceptació pel contractista de la resolució
d’adjudicació, i el 10 de gener de 2021.

30/10/2019 Regidor d'Ensenyament, Cultura
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La prestació efectiva dels serveis es durà a terme
respecte a la primera anualitat, des de
l’acceptació fins el 10 de gener de 2020 i la
segona anualitat, des de l’1 d’octubre de 2020 al
10 de gener de 2021.
Lot 2: La durada del contracte és de dos
anualitats i comprendrà entre la data de
l’acceptació pel contractista de la resolució
d’adjudicació, i el 31 de maig del 2021.
La prestació efectiva dels serveis es durà a terme
des del 2 de gener al 31 de maig de 2020 i del 2
de gener al 31 de maig de 2021.

Josep Abellí Cruañas

La durada del contracte es determina a partir del plantejament actual de les activitats a realitzar
de conformitat amb el PPT. Es preveu que en termini establert per a la durada del contracte no
s’hagin de produir canvis significatius en aquests plantejaments.
No obstant, com que són activitats sotmeses a una evolució constant, pot donar-se el cas que,
passats aquests dos anys, es requereixin canvis importants en les activitats i que calgui
replantejar-les. Allargar innecessàriament la durada del contracte podria frenar aquest
replanteig.
Per aquest motiu la durada del contracte es considera ajustada tant per les necessitats del
servei com per a la possible programació i anticipació a canvis que calgui incorporar en el
mateix.
F. VARIANTS
Admissió de variants

No

G. EXPOSICIÓ DE L’EXPEDIENT, PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ I DE LA FORMALITZACIÓ
DEL CONTRACTE
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Justificació de la durada del contracte:
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Exposició expedient
Publicitat de la licitació
Publicitat de la formalització
contracte

Perfil de contractant
Perfil del contractant
del Perfil del contractant

H. HABILITACIÓ EMPRESARIAL O PROFESSIONAL ESPECIAL
Habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per dur a terme
l’activitat o prestació que constitueixi l’objecte del contracte:
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No s’escau.
I.CONFIDENCIALITAT
Dades confidencials a que tindrà accés el licitador o l’adjudicatari, a banda de les personal,
i que són confidencials:
-Les dades confidencials dels voluntaris.

J. SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES SERVEIS
S’eximeix l’acreditació de la solvència SI
en tractar-se d’un contracte de valor
estimat igual o inferior a 35.000€?
En cas negatiu, s’exigeix al contractista la següent solvència econòmica i financera i la
següent solvència tècnica o professional:
J.1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera:
Xifra del volum anual de negocis referit a l’any de major negoci dels tres últims conclosos, ha
de ser d’import igual o superior a l’import del lot a que es presenti.

30/10/2019 CAP DE DINAMITZACIÓ
COMUNITÀRIA

J.2. Criteris de selecció relatius a la solvència tècnica o professional:
Haver realitzat en el conjunt dels 3 últims exercicis un mínim de dos contractes del mateix
tipus o naturalesa al que correspon el lot al que es presenti del contracte. La suma d’aquests
imports serà de, com a mínim, el 50% d’una anualitat del lot que es presenti.
Per a empreses de nova creació (menys de 5 anys), disposar de material i equip tècnic
necessari per a l’execució dels treballs d’acord amb allò descrit en el PPT.
Exigència de que en l’oferta figurin els noms i la qualificació professional del personal
responsable de l’execució:
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Justificació de la solvència i/o classificació:
Els criteris de selecció relatius a la solvència econòmica es consideren suficients per
acreditar que els licitadors tenen un volum de negoci mínim anual derivat de la seva activitat
professional.
Els criteris de selecció relatius a la solvència tècnica es consideren adequats per garantir que
els licitadors han prestat serveis de naturalesa similar, en l’àmbit públic o privat, que acrediten
el seu coneixement tècnic del servei objecte de licitació.
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Compromís d’adscripció de mitjans personals o materials per a l’execució del
contracte:
No s’escau.
K. GARANTIES
Provisional
Definitiva
Complementària

No
No. De conformitat amb l’establert a l’article 159.6
f) de la LCSP. Al tractar-se d’un procediment
obert simplificat abreujat.
No

L. PROGRAMA DE TREBALL
Programa de treball
Moment de presentació

SI. Un programa per a cada Lot que es presenti
amb el contingut que indica l’apartat 4.4 del
PPT.
Aquest programa de treball es presentarà per
l’adjudicatari en un termini màxim de 5 dies a
comptar des de la data de la signatura de
l’acceptació de la resolució d’adjudicació.

M. CESSIÓ I SUBCONTRACTACIÓ
Cessió

SI. Si s’utilitza cal fer-ho amb les limitacions
previstes a l’article 214 de la LCSP.
Subcontractació
SI. Si s’utilitza cal fer-ho amb les limitacions
previstes a l’article 215 de la LCSP.
Tasques que obligatòriament s’hauran Totes les de coordinació, supervisió dels serveis
de fer per l’adjudicatari
i gestió i organització del voluntariat, respecte
dels 2 lots objecte de la licitació.
Justificació:
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Per a empreses de nova creació s’ha estimat adient que el licitador disposi del material tècnic
per a l’execució dels treballs als efectes de poder valorar amb quins mitjans comptarà per a
l’execució del servei.
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Atès que part dels criteris de valoració fan referència a l’experiència del personal acreditada,
es considera que la coordinació i direcció dels treballs és molt important la persona o equip
en qui s’adjudiqui i es creu que una subcontractació podria alterar-les.
Obligació del licitador a indicar en la Si
seva oferta la part del contracte
prevista a subcontractar, indicant
import i nom o perfil professional dels
subcontractistes
Pagaments directe als subcontractstes No
per part de l’Ajuntament
Percentatge de subcontractació a No
favor de Centres Especials de Treball
i/o empreses d’inserció
N. REVISIÓ DE PREUS
Revisió de preus

No

O. RESPONSABLE MUNICIPAL DEL CONTRACTE I COORDINADOR DE SEGURETAT I
SALUT, SERVEIS
Nom i càrrec

Lot 1 i 2: Mònica Boira,
Dinamització Comunitària

Cap

Unitat
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P. TERMINI DE GARANTIA SERVEIS
Termini de garantia

No s’escau. Ja que es tracta d’una prestació que
s’esgota amb l’extinció contractual, sense que
les tasques estiguin sotmeses a una garantia
temporal.

Q.1. Obligacions essencials a més de les que es deriven de la normativa d’aplicació.



L’incompliment dels principis ètics que figuren en el PCAP. La seva violació serà
considerada infracció molt greu i podrà comportar la resolució del contracte
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte i el
seu incompliment si te caràcter de molt greu, podrà donar lloc a la resolució del
contracte

L’incompliment d’aquestes condicions es tipificarà com a infracció molt greu.
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Q. OBLIGACIONS CONTRACTUALS
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Q.2. Condicions especials d’execució:


En les propostes decoratives presentades, caldrà que la majoria de materials utilitzats
per l’adjudicatari siguin reciclats.

Aquesta condició serà verificada pel responsable del contracte, durant l’execució del servei.
L’incompliment d’aquesta condició podrà ser objecte de penalització com a falta molt greu.

30/10/2019 Regidor d'Ensenyament, Cultura
i Festes

Justificació de les condicions especials d’execució:
Segons estableix l’art. 202 de la Llei 9/2017 on s’indiquen diferents condicions especials
d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre ordre, s’ha
considerat adient establir una mesura especial mediambiental ja que l’execució del contracte
genera residus de materials importants, i la utilització d’aquests materials reciclats protegeix
el medi ambient.
R. PÒLISSES
R.1. Pòlissa Responsabilitat
individual per a cada Lot:
R.2. Altres pòlisses

civil Mínim de cobertura: 50.000 € per sinistre.
Aquest import fa referència a cadascun dels Lots
que el licitador resulti adjudicatari.
--
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Els criteris de valoració d’apreciació automàtica, i la ponderació que se’ls hi atribueix són les
següents:
Comuns per a cada un dels Lots:
1) Oferta econòmica fins a un màxim de 48 punts:
S’atorgaran 48 punts a l’empresa que presenti l’oferta més econòmica respecte el preu de
licitació, sempre i quan compleixi els requisits mínims indicats al PPT. La resta d’ofertes
rebran una puntuació proporcional d’acord amb la baixa oferta, d’acord amb la fórmula
següent:

Vi = (Bi/Bmax) X 48
On:
Vi = Puntuació o valoració atorgada a cada oferta
Bi = Baixa corresponent a cada oferta a valorar
Bmax = Baixa màxima de entre les presentades en la licitació
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2) Adscriure al contracte una persona amb experiència acreditada d’haver estat
professor/monitor de cursos de manualitats, restauració, pintura i/o
activitats similars, encara que siguin de caràcter no reglat. (Fins a 52 punts)
S’atorgaran 52 punts a aquell licitador que es comprometi a adscriure al contracte la persona
que obtingui un nombre més elevat de mesos d’experiència com a professor/monitor de
cursos de manualitats, restauració, pintura i/o activitats similars. A la resta se’ls aplicarà la
següent fórmula:
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Es valorarà l’experiència en serveis realitzats en els darrers 5 anys, amb una durada mínima
de 3 mesos.
(Per la correcta valoració dels serveis proposats, s’haurà d’adjuntar amb la oferta, els
corresponents certificats acreditatius emesos per l’entitat pública o privada on s’hagin
realitzat els serveis i on es faci referència a les dades concretes d’execució.)
Puntuació dels criteris de valoració
automàtica

100 PUNTS

Criteris de valoració subjecte a judici de valor i la ponderació que se’ls hi atribueix són
les següents:
No se n’estableixen.
Puntuació de la totalitat de criteris

100 PUNTS

Justificació dels criteris de valoració:
Els criteris de valoració establerts són els que es consideren adequats per garantir que la
prestació del servei es farà de forma adequada, i amb criteris de qualitat. Es tracta d’un
contracte on no només compta el preu de les intervencions que efectuïn els adjudicataris, si
no que resulten del tot rellevants les condicions personals de la persona que s’adscrigui a
l’execució del servei, quasi artístiques, de manera que l’experiència prèvia d’haver estat
professor/monitor en cursos de manualitats, restauració, pintures... afecta significativament a
l’execució i qualitat del contracte.
Justificació de les formules triades per a la valoració dels diferents criteris:
S’han escollit aquestes fórmules perquè reparteixen els punts de forma clara, proporcional i
sense desviacions.
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Vi = (Bi/Bmax) X 52
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T. BAIXES PRESSUMPTAMENT ANORMALS O DESPROPORCIONADES
Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals o
desproporcionades sense tenir en compte els criteris sotmesos a un judici de valor:
a. Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa l’oferta que compleixi
els dos criteris següents:
1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació.

30/10/2019 Regidor d'Ensenyament, Cultura
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2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior al 90% de la puntuació d’aquests criteris establerta en el plec de
clàusules administratives particulars.
b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següents:
1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica (suma de de les
puntuacions de les ofertes econòmiques corresponents al subministrament i al servei de
manteniment) sigui superior en més d’un 20% a la de l’altra oferta.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu sigui superior en més d’un 20% a la puntuació més baixa.

Josep Abellí Cruañas

1. Que la puntuació que li correspongui en l’oferta econòmica (suma de de les
puntuacions de les ofertes econòmiques corresponents al subministrament i al servei de
manteniment) sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions
de totes les ofertes econòmiques presentades.
2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del
preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmètica de les puntuacions de les ofertes i
la desviació mitjana d’aquestes puntuacions.
Per calcular la desviació mitjana de les puntuacions s’obtindrà, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferència entre la seva puntuació i la mitjana aritmètica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviació mitjana de les puntuacions és igual a la
mitjana aritmètica d’aquests valors absoluts.
Justificació:
Aquesta metodologia deriva de l’article 85 del RD 1098/2001 aplicat, matemàticament, quan
hi ha diferents criteris de valoració, de manera que es determini l’oferta desproporcionada
atenent tant al criteri cost com a qualsevol altre que es valori matemàticament.
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c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa l’oferta que
compleixi els dos criteris següent:
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U.2. CAUSES DE RESOLUCIÓ DERIVADES DE LES RECOLLIDES LEGALMENT.
L’incompliment de les obligacions contractuals essencials/especials següents:
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L’incompliment dels principis ètics que figuren en el PCAP. La seva violació serà
considerada infracció molt greu i podrà comportar la resolució del contracte
El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la
qual, en tots els seus termes, tindrà el caràcter d’obligació essencial del contracte i el
seu incompliment si te caràcter de molt greu, podrà donar lloc a la resolució del
contracte

V. MODIFICACIONS CONVENIADES DEL CONTRACTE
Modificacions
contracte

conveniades

del Sí que es preveuen.

La causa prevista i precisa de modificació del contracte, les condicions, l’abast i
increment màxim/a de l’import de la modificació, és/són les següents:
Comunes per a cadascun dels Lots:
Les modificacions es preveuen en el supòsit que es volgués ampliar el programa d’activitats
amb una proposta presentada per l’Ajuntament en qualsevol dels àmbits descrits que
comportés una millora clara en la qualitat del servei, i sempre amb l’autorització del
responsable del contracte. L’import màxim de la modificació suposa un 20% del PBL
corresponent a cada Lot.
L’import màxim de les modificacions 20 %
correspondrà al següent 20 % del
pressupost base de licitació
W. ACTA D’INICI
Necessitat d’acta d’inici per
prestació contractada

iniciar la No

X. ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S’EXIGEIXI EN EL SOBRE ÚNIC O PER A L’ADJUDICACIÓ
DEL CONTRACTE
X.1. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores al sobre:
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X.2. Altra documentació per a l’adjudicació del contracte:
Pòlissa i últim rebut de pagament de les assegurances exigides per a cada lot que se n’hagi
resultat adjudicatari.

Y.CONTACTE AMB MENORS SERVEIS
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Les
activitats
del
servei/subministrament
objecte
de No
licitació impliquen contracte habitual
amb menors
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ANNEX CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (LOT 1)

L’estimació de les retribucions salarials s’ha efectuat prenent en consideració el conveni col·lectiu
del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2011 a 2016 (codi de
conveni núm. 79002950120)

Josep Abellí Cruañas

Càlcul del preu pel servei LOT 1:
Concepte
Total
Retribucions salarials
Director de programes i
Projectes Grup II
(salari anual 22.334,11/1.695
hores segons Conveni)

Hores estimades

123

Preu unitari

13,18 €

Seguretat Social (30%)
Adquisició del material

Total costos directes

_

1.621,14 €
486,34 €

909,76 €

909,76 €

3.017,24 €

Despeses generals d’estructura (10%)
Benefici industrial (6%)

301,72 €
181,03 €

Total costos indirectes

482,76 €

Preu del servei (exclòs IVA)

3.500,00 €
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Àmbit funcional 1.b) Director de programes i projectes.
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ANNEX CÀLCUL DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (LOT 2)
L’estimació de les retribucions salarials s’ha efectuat prenent en consideració el conveni col·lectiu
del sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya per als anys 2011 a 2016 (codi de
conveni núm. 79002950120)
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Concepte
Total
Retribucions salarials
Director de programes i
Projectes Grup II
(salari anual 22.334,11/1.695
hores segons Conveni)

Hores estimades

100

Preu unitari

13,18 €

Seguretat Social (30%)
Adquisició del material

Total costos directes

_

1.621,14 €
486,34 €

909,76 €

909,76 €

3.017,24 €

Despeses generals d’estructura (10%)
Benefici industrial (6%)

301,72 €
181,03 €

Total costos indirectes

482,76 €

Preu del servei (exclòs IVA)

3.500,00 €
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Àmbit funcional 1.b) Director de programes i projectes.

L’autenticitat d’aquest document es pot comprovar mitjançant el codi segur de validació consultant aquesta plana web / La autenticidad de este documento se puede
comprobar mediante el código seguro de validación consultando esta página web
Codi Segur de Validació

e49602c07a044c8a91e9faaed2e5054a001

Url de validació

https://seu.calonge.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp

