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ESTUDI DE COSTOS PER AL CÀLCUL DEL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ DEL
CONTRACTE DEDEL SERVEI D'IMPARTICIÓ DE tallers formatius sobre orientació
laboral i recerca de feina als alumnes de secundària.
Antecedents
L’objecte de la contractació és la prestació del servei d’impartició de tallers
formatius sobre orientació laboral i recerca de feina als alumnes de batxillerat i
cicles formatius.
Es pretén que els alumnes reflexionin sobre els seu objectiu professional i les
propostes del mercat laboral actual, així com que identifiquin les seves
competències claus, coneguin els aspectes a tenir en compte en un procés de
selecció i disposen d’eines en la recerca de feina.
Entre les prestacions que s’hauran de cobrir es troben les següents:
-Oferir un servei d’impartició de tallers formatius sobre orientació laboral i recerca
de feina als alumnes de batxillerat i cicles formatius.
-Lliurament al Servei Local d’Ocupació de la memòria amb la valoració dels tallers
realitzats.
Fonaments jurídics i tècnics
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).
Pel càlcul de costos de la prestació compte la resolució de 14 de 2017, de la
Dirección General de Empleo, per la que es registre i publica el VIII Conveni
col·lectiu d’ensenyament i formació no reglada (codi del conveni núm.
99008825011994).
Resolució 7 d’octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo., per la qual es
registren i publiquen les taules salarials per el 2019 i 2020 del citat conveni.
13/02/2020

Esta previst que la durada del contracte s’estableix dins del curs escolar de
secundaria.
La categoria professional, segons s’extreu del plec de clàusules tècniques, és de
professor/a titular. El salari segons taules salarials corresponent a aquesta
categoria professional és la següent:

Professor titular

Salari
SS
TOTAL
14.781,09 4.877,76 19.658,85

La jornada establerta és de 1.446,00 €.
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Per tant el cost/hora és de 10,22 €,tenint en compte el cost amb la seguretat social
inclosa aquest és de 13,60 €.
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Les sessions formatives seran com a màxim de 42 hores. Es considera que la
preparació d’1 hora de sessió formativa i orientació laboral implica 2 hores de
preparació. S’estableixen 5 hores destinades a la coordinació amb el responsable
del servei de l’Ajuntament.

Sessions formatives
Coordinació
Preparació formació
TOTAL

42
5
84
131

L’empresa adjudicatària serà la responsable de l’assegurança de responsabilitat i els
recursos didàctics.
S’ha calcular les despeses indirectes i generals d’estructura com el 26% del total de
despeses directes tenint en compte les dades facilitades per el responsable del
contracte.
El benefici industrial s’ha considerat del 10% segons l’estructura del sector.
Conclusió
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1.1.El pressupost net (sense IVA), es desglossa de la següent manera:

Costos directes

2.580,99€

Salarials

1.339,09

72,15%

Seguretat Social

441,90

Altres directes. Assegurança responsabilitat

300,00

Recursos didàctics

500,00

Costos indirectes

671,06€

Despeses indirectes i generals d’estructura

671,06

Benefici

325,20€

9.09%

Total

3.577,25€

100,00%

18,76%

L’estimació dels costos salarials s’ha calculat prenent com a referència el Conveni col·lectiu abans
esmentat. Aquesta indicació no prejutja el conveni que hi sigui d’aplicació.

1.2.Els preus unitaris són els següents:
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a. 85,17 €/hora
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