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AGRUPACIO                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 333. Igualtat, qualitat i integració laboral 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 2.Establir un nou sistema de relacions laborals modern i adaptat a la realitat del país, així com impulsar la igualtat d'oportunitats,

la qualitat en el treball i la integració d'aquelles persones amb especials dificultats 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
L'EPA publicada el 2n t. 2016 situa el nombre d'aturats en 603.600 persones a Catalunya, 56.400 persones menys que el trimestre anterior (-8,5%), i 
122.600 menys que fa un any (-16,9%). Pel que fa a la creació d'ocupació hi ha 54.000 ocupats més que el trimestre anterior (+1,7%) i 106.300 més 
que fa un any (+3,5%). En aquest trimestre hi ha 2.644.300 ocupats assalariats, 33.200 més que el trimestre anterior (1,3%). La taxa d'atur s'ha situat 
en el 15,9%, representa -1,5 punts menys que el trimestre anterior, i 3,2 punts menys que fa un any. Des de 2009 no es produïa una taxa d'atur 
equivalent o inferior. Pel que fa als índex d'incidència de sinistralitat laboral, que els darrers anys decreixen, varen anar experimentant un estancament 
i en aquest darrer exercici, una inversió i repunt de la sinistralitat. Tot i observar una milloria del context actual, és necessari apostar per un nou model 
productiu propi que defineixi un mercat de treball competitiu i socialment avançat. Les bases del nou marc de relacions laborals català ha de garantir 
els drets de les persones treballadores però també el creixement i la competitivitat de les seves empreses. Per aquest motiu és cabdal el diàleg i la 
concertació social mitjançant el Consell de Relacions Laborals (en endavant, Consell) perquè el Govern de la Generalitat de Catalunya i les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya puguin encetar la construcció d'aquest nou marc de relacions laborals. 

Població objectiu: 
Persones treballadores ocupades i teixit empresarial català. Col·lectius vulnerables amb especials dificultats d'inserció laboral: persones amb 
discapacitat o malaltia mental, persones perceptores de la renda mínima d'inserció (RMI), joves amb dificultats especials o altres col·lectius vulnerables 
en situació de risc d'exclusió social. 

Descripció detallada de la necessitat: 

La situació del mercat de treball encara es ressent de la crisi econòmica, tot i observar una milloria trimestre a trimestre, tenim una forta desocupació i 
condicions laborals precàries. Les actuals estructures horàries perjudiquen la formació permanent, la cura de la família i de la llar, la salut, el talent, la 
productivitat o, fins i tot, el consum. Catalunya, juntament amb altres països mediterranis, és un dels països de la Unió Europea que més hores treballa 
i que menys produeix. Aquestes xifres del mercat de treball han de ser abordades per l'Administració amb polítiques concretes d'igualtat d'oportunitats, 
de responsabilitat social empresarial, de millora de les condicions laborals, de reducció de les conflictivitat laboral, de polítiques d'ocupació als 
col·lectius amb especials dificultats, i sempre vetllant pel compliment de la legalitat i el foment del diàleg social. 
Apostar per una ocupació de qualitat i permanent passa per disposar, també, de competències plenes en matèria laboral i recursos suficients per fer-hi 
front, per aquest motiu és important el foment del diàleg i la concertació social en el marc del Consell perquè Catalunya disposi de les bases d'un nou 
model de relacions laborals on la negociació col·lectiva sigui el principal instrument de millora de la competitivitat i les condicions laborals. El 
recentment acordat Acord Interprofessional de Catalunya 2015-2017 subscrit per les principals organitzacions sindicals i empresarials de Catalunya, 
considera aquests dos elements, diàleg i concertació, com els eixos prioritaris. És necessari continuar avançant perquè, en aquest nou escenari 
econòmic, s'impulsi la creació d'ocupació amb la màxima intensitat i qualitat possible. L'RMI i, en el seu moment, la renda garantida de ciutadania té 
com a objectiu prestar suport adequat a totes les persones o famílies per atendre les seves necessitats bàsiques i afavorir, si és possible, la inserció o 
reinserció sociolaboral. La renda mínima d'inserció ha tingut una evolució a l'alça des d'octubre de 2013, que va assolir el retrocés més important a 
causa de la crisi. En aquell moment hi havia 22.598 famílies que se'n beneficiaven, i just abans de les restriccions pressupostàries de 2011 aquesta 
xifra era de 33.722 (abril 2011)), que donaven cobertura a gairebé 82.500 persones. La demanda de noves prestacions, va anar caient notablement 
arran del pla de xoc implementat el 2011, però ha tornat a créixer des dels primers de mesos de 2013 fins el 2014. El 2015, en canvi, es produeix una 
lleugera tendència a la baixa, amb una caiguda de prop de 8,5% de la demanda (la màxima demanda històrica fou de 19.781 l'any 2010. Per revertir 
aquesta situació cal establir mesures que facilitin l'accés i la permanència a la prestació de l'RMI i adaptar els recursos a la realitat actual. A més, des 
del 2014 es tornen a posar en funcionament actuacions d'inserció sociolaboral per a aquest col·lectiu per facilitar el retorn al mercat laboral mitjançant 
itineraris d'inserció i altres recursos. Els centres especials de treball i les empreses d'inserció han patit especialment els efectes de la crisi, ja que 
predominantment desenvolupen activitats en sectors de baix valor afegit, molt afectats per la deslocalització. Aquesta situació sembla que està 
canviant i s'observa un lleu creixement del sector, especialment tenint en consideració les moltes dificultats per accedir a línies de finançament en 
condicions favorables que encara pateixen aquestes entitats. 

Marc regulador del programa:
L31/1995, de prevenció de riscos laborals. LO 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes. RDL 5/2000, Text refós de la llei d'infraccions i 
sancions en l'ordre social. RD 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament dels procediments d'acomiadament col·lectiu i de suspensió 
de contractes i reducció de jornada. L3/2012, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. L10/1997, de la RMI, modificada per la L7/2011 i 
la L5/2012. Normativa dels centres especials de treball. L23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i SS. L27/2002, sobre 
mesures legislatives per regular les empreses d'inserció laboral i Decret 277/2003 de funcionament i competència del Registre administratiu 
d'empreses inserció de Catalunya. 
Missió 
Impulsar la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral i la qualitat en el treball, tant les condicions de treball com les de seguretat i salut laboral així com 
facilitar la inserció sociolaboral dels col·lectius amb més dificultats, tot promocionant la participació institucional i el diàleg social amb la Generalitat i les 
organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, la concertació social en matèria laboral i l'aplicació de la normativa laboral i 
promovent una nova cultura de l'organització del temps de treball per tal de millorar les condicions laborals del conjunt de treballadores i treballadors 
de Catalunya. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Potenciar les accions de conciliació, mediació i arbitratge per reduir la conflictivitat laboral, afavorir la desjudicialització dels conflictes laborals i 
impulsar les mesures integradores de flexibilitat interna a les empreses (OE2.1) 
 1. Reorientar les funcions del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) d'acord amb el nou marc normatiu derivat de la reforma laboral. 
· Impulsar la Responsabilitat Social Empresarial en el conjunt de les empreses i el desenvolupament de la igualtat d'oportunitats en el treball, afavorint 
la implantació de processos que permetin atraure, potenciar i retenir el talent de totes les persones (OE2.2) 
 1. Promoure accions en el marc de la responsabilitat social per tal de difondre els objectius i fer visibles els resultats que es vagin assolint. 
· Impulsar la reducció de la sinistralitat laboral i la millora de les condicions de treball, especialment en el cas de les petites i mitjanes empreses i 
adequar l'actual estructura dels dispositius tècnics (OE2.3) 

1. Desenvolupar el 50% del Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, elaborat i aprovat en el marc de la Comissió de 
Seguretat i Salut del Consell de Relacions Laborals. 

2. Assessorar i formar les empreses a través de recursos en línia i presencials en matèria d'igualtat, qualitat, condicions de treball i seguretat i 
salut laboral. 

 3. Mantenir l'actuació de la Inspecció de Treball en quant a la vigilància i control de la seguretat i salut laboral als centres de treball. 
 4. Assessorar, formar i acompanyar les empreses en la implementació de mesures de gestió i d'organització del temps de treball.

5. Assolir fins a 4.000 contractes indefinits per intervenció de la Inspecció de Treball en el marc de la lluita contra el frau en la contractació 
temporal. 

 6. Impulsar l'activitat inspectora en matèria de treball no declarat amb 3.500 actuacions. 
· Desenvolupar polítiques d'ocupació que donin resposta a les necessitats socials i econòmiques d'aquells col·lectius amb especials dificultats, 
impulsant el desenvolupament i consolidació de les empreses de mercat protegit de treball (OE2.4) 
 1. Consolidar i incrementar el nombre d'empreses d'inserció perquè augmenti la inserció laboral del col·lectiu amb el qual treballen.

2. Continuar amb la consolidació de les mesures d'inserció laboral per persones destinatàries de la renda mínima d'inserció perquè puguin 
assolir un millor grau d'ocupabilitat així com incrementar en 500 el nombre d'actuacions. 

 3. Continuar fomentant la inserció i trànsit a l'empresa ordinària de persones en risc d'exclusió mitjançant les empreses d'inserció. 
4. Mantenir el nombre de llocs de treball als centres especials de treball i incrementar els llocs dels que es troben en procés d'inserció a les 

empreses d'inserció a Catalunya. 
 5. Promoure el model català de treball protegit. 
 6. Consolidar i millorar la inserció laboral de les persones amb discapacitat amb la contractació de 15.400 treballadors mitjançant els CET. 

7. Garantir que les famílies que tenen dret a percebre la renda mínima d'inserció ho segueixin fent de manera eficaç i eficient a l'espera de 
l'entrada en vigor de la nova llei de la renda garantida de ciutadania. 

· Potenciar el marc català de relacions laborals a través del Consell de Relacions Laborals. (OE2.5) 
1. Promoure la negociació de convenis col·lectius d'àmbit autonòmic per donar resposta a la realitat socioeconòmica catalana en el marc del 

Consell de Relacions Laborals. 
2. Fomentar i facilitar la participació dels agents socials en el disseny i la posada en pràctica de les polítiques laborals per mitjà del diàleg i la 

concertació social entre els agents socials i la Generalitat en el marc del Consell de Relacions Laborals. 
 3. Donar suport a la millora dels continguts i l'estructura de la negociació col·lectiva a Catalunya per mitjà del Consell de Relacions Laborals. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de dictàmens emesos per a la determinació del 
conveni aplicable, assessorament i consulta per part del CRL 

Nombre OE2.5 406,00 530,00 550,00 600,00

2. Nombre de sessions de treball en el marc del CRL amb les 
org. empresarials i sindicals més representatives de Catalunya 

Nombre OE2.5 142,00 155,00 130,00 130,00

3. Nombre d'empreses que participen en actuacions i projectes 
per millorar l'organització i gestió del temps de treball 

Nombre OE2.3 120,00 91,00 50,00 100,00

4. Nombre d'actuacions en matèria de treball no declarat Nombre OE2.3 8.139,00 6.137,00 5.800,00 3.500,00

5. Mitjana anual d'expedients vigents de la RMI Nombre OE2.4 26.096,00 28.542,00 31.000,00 31.000,00

6. Nombre de persones treballadores amb discapacitat 
contractades a Centres Especials de Treball 

Nombre OE2.4 13.504,00 13.814,00 15.300,00 15.400,00

7. Nombre de persones treballadores en procés d'inserció a les 
empreses d'inserció de Catalunya 

Nombre OE2.4 1.203,00 996,00 1.303,00 1.700,00

8. Nombre d'actuacions d'inserció laboral adreçades a les 
persones destinatàries de l'RMI 

Nombre OE2.4 4.685,00 5.523,00 6.000,00 6.500,00

9. Persones que han participat en Serveis integrals d'orientació, 
assessorament i suport a la inserció (SIOAS) 

Nombre OE2.4  1.658,00 1.658,00

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.353.077,79
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 326.091.191,78
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 327.444.269,57

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 333. Igualtat, qualitat i integració laboral 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE15. DG Econ Social, Tercer Sector, Coop Aut. Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
· Desenvolupar polítiques d'ocupació que donin resposta a les necessitats socials i econòmiques d'aquells col·lectius amb especials dificultats, 
impulsant el desenvolupament i consolidació de les empreses de mercat protegit de treball (OE2.4) 
 1. Consolidar i incrementar el nombre d'empreses d'inserció perquè augmenti la inserció laboral del col·lectiu amb el qual treballen.

2. Continuar amb la consolidació de les mesures d'inserció laboral per persones destinatàries de la renda mínima d'inserció perquè puguin 
assolir un millor grau d'ocupabilitat així com incrementar en 100 el nombre d'actuacions. 

 3. Continuar fomentant la inserció i trànsit a l'empresa ordinària de persones en risc d'exclusió mitjançant les empreses d'inserció. 
4. Mantenir el nombre de llocs de treball als centres especials de treball i incrementar els llocs dels que es troben en procés d'inserció a les 

empreses d'inserció a Catalunya. 
 5. Promoure el model català de treball protegit. 
 6. Consolidar i millorar la inserció laboral de les persones amb discapacitat amb la contractació de 15.300 treballadors mitjançant els CET. 

7. Garantir que les famílies que tenen dret a percebre la renda mínima d'inserció ho segueixin fent de manera eficaç i eficient a l'espera de 
l'entrada en vigor de la nova llei de la renda garantida de ciutadania. 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Actuacions per revisar el compliment de la quota de reserva 
del 2% d'inserció de persones discapacitades 

Nombre OE2.3 688,00 579,00 580,00 500,00

     

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Accions de formació transversal i suport als serveis d'inserció laboral per als col·lectius vulnerables. 
2. Promoció de la contractació a l'empresa ordinària dels l dels col·lectius amb dificultats. 
3. Subvencions SIOAS: Itineraris d'inserció per a persones amb discapacitat a l'empresa ordinària. 
4. Suport a la contractació de col·lectius en risc d'exclusió social i al funcionament de les empreses d'inserció. 
5. Programes de mesures actives d'inserció per a les persones destinatàries de la prestació de la renda mínima d'inserció (MARMI). 
6. Prestacions Renda Mínima d'Inserció (RMI). 
7. Projecte joves Renda Mínima d'Inserció (RMI). 
8. Programa d'ajuts per a la contractació de persones destinatàries de la Renda mínima d'inserció i projectes d'autoocupació. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 101.000,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 319.411.506,99
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 319.512.506,99

Llocs de treball pressupostats del gestor 0
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AGRUPACIO                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial 

Pla de Govern:  2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones 
Pla Departamental: 3.Promoure polítiques d'impuls de l'economia social i cooperativa així com de foment de l'autoocupació i l'emprenedoria. 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
Els desafiaments actuals (atur, l'exclusió, la desigualtat, la pobresa, etc.) han portat a reconsiderar els models de negoci preponderants. Ni els mercats 
ni l'estat cobreixen les necessitats de la societat. En l'actual context econòmic cal promoure fórmules empresarials amb gran potencial per a la creació i 
manteniment d'ocupació, sostenible al llarg del temps i amb un retorn social positiu. Un model d'aquest replantejament és l'empresa social, integrada 
dins l'economia social i el tercer sector, que representa una fórmula empresarial amb gran potencial per transformar les relacions econòmiques i la 
distribució de la riquesa. 
Així mateix, representa un model empresarial arrelat al territori que es distingeix per la creació d'ocupació estable i de qualitat, en un escenari d'una 
taxa d'atur juvenil preocupant. 
Altrament, l'autoempresa també es configura com un motor de creació d'ocupació i riquesa arrelat al territori. El Parlament de Catalunya, davant les 
enormes necessitats socials que es fan patents a la societat, ha aprovat la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d'emergència 
social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una resposta institucional, establint-hi un Pla de Xoc Social. 

Població objectiu: 
El programa beneficia tota la societat i en especial els agents econòmics (empreses, treballadors autònoms, cooperatives i societats laborals, tercer 
sector i joves acollits al programa de Garantia Juvenil. 

Descripció detallada de la necessitat: 

El foment de les empreses d'economia social, del tercer sector i del treball autònom esdevé una activitat cabdal per a la recuperació econòmica i del 
teixit productiu i social. Cal dur a terme actuacions que incideixin en els principals dèficits que arrossega aquest model econòmic i empresarial: la 
manca de posicionament a nivell social entre els actors econòmics, la manca de visibilització i el desconeixement d'aquest; també cal treballar per 
corregir la reduïda dimensió de les empreses cooperatives i del sector; les necessitats en matèria de gestió empresarial; i les dificultats d'accés al 
finançament, incentivar mecanismes de col·laboració entre autònoms. També cal promoure una extensió dels valors de l'economia social i tercer sector 
a d'altres fórmules empresarials i afavorir la continuïtat empresarial sota fórmules d'economia social i d'autoempresa. En termes d'ocupació, cal reduir 
el nivells d'atur del col·lectiu de joves. A Catalunya, a desembre de 2015 hi havia registrades 4.196 cooperatives i 5.023 societats laborals. Pel que fa 
als autònoms, al desembre de 2015 hi havia 543.816 persones afiliades al RETA, de les quals 319.554 eren autònomes persones físiques (no 
integrades en societats mercantils o d'altres formes societàries). 

Marc regulador del programa:
Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d'emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d'una 
resposta institucional Llei 12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives de Catalunya Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom. 

Missió 
Promoure el treball autònom facilitant l'emprenedoria tot impulsant un canvi de model de relació entre les empreses i l'administració que faciliti l'activitat 
econòmica i dipositi la confiança en les persones i actors econòmics; promoure la creació i consolidació d'empreses d'economia social i del tercer 
sector, el suport a la intercooperació així com la creació d'ocupació de qualitat desenvolupant accions de suport i sensibilització que millorin les actituds 
de la societat vers el model d'economia social, cooperativa i del Tercer Sector per tal de millorar la competitivitat de l'economia catalana. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Impulsar la creació, creixement i consolidació de cooperatives, societats laborals i de l'economia social en general. (OE3.1)

1. Incrementar la visualització i la valoració social de les empreses d'economia social potenciant els valors del treball, l'esforç col·lectiu, la 
responsabilitat.

 2. Implementar la tramitació telemàtica en el Registre de Cooperatives i en el Registre de Societats Laborals. 
3. Mantenir en un 10% el percentatge de noves cooperatives i societats laborals constituïdes durant el 2017 respecte a les constituïdes l'any 

2016. 
4. Incrementar el nombre d'empreses cooperatives i societats laborals a les quals es dóna suport per a la creació, el creixement i consolidació 

mitjançant 974 accions d'ajut. 
· Impulsar la creació, creixement i consolidació del treball autònom. (OE3.2) 

1. Mantenir el coneixement i la realitat del treball autònom amb les visites al nou espai web de la Direcció General d'Economia Social, el Tercer 
Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa. 

 2. Mantenir el nombre d'entitats especialitzades en assessorament i suport al treball autònom en procés de consolidació i reinvenció. 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Percentatge de cooperatives i societats laborals constituïdes 
respecte de les constituïdes l'any anterior 

% OE3.1 -19,00 -3,00 10,00 10,00

2. Accions d'ajuda a la creació, el creixement i consolidació del 
teixit empresarial cooperatiu 

Nombre OE3.1 361,00 300,00 974,00 1.325,00

3. Nombre d'entitats de suport al Treball Autònom Nombre OE3.2 14,00 16,00 17,00 17,00

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 119.777,75
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 20.294.201,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 20.413.978,75

Llocs de treball pressupostats del programa 0
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AGRUPACIÓ                                : Treball, Afers Socials i Famílies 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 661. Emprenedoria i foment empresarial 
GESTOR DE PROGRAMA          : BE15. DG Econ Social, Tercer Sector, Coop Aut. Subsector: GC 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 
2014 2015 2016 2017 
Real Real Previst Previst 

1. Nombre de visites a l'espai web de Treball Autònom Nombre OE3.2 3.540,00 8.973,00 4.000,00 10.000,00

2. Percentatge d'implementació de la tramitació telemàtica en el 
Registre de Cooperatives i el de Societats Laborals 

% OE3.1  33,00 33,00

     

     

     

     

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Creació d'una xarxa territorial de promoció cooperativa. 
2. Fons d'avals financers per a emprenedors i treballadors autònoms. 
3. Línies de finançament per a les empreses d'Economia Social (ICF,Avalis). 
4. Suport a Cooperatives: Capital cooperatives, incorporació de socis i ateneus cooperatius. 
5. Actuacions de suport al Tercer Sector. 
6. Donar continuïtat al Programa aracoop. 
7. Projecte FESCOOP: formació en emprenedoria cooperativa al món educatiu. 
8. Potenciació del Consell Superior de la Cooperació i del Consell Assessor de l'Aracoop. 
9. Col·laboració amb ACCIÓ per a internacionalitzar i millorar la gestió empresarial de les empreses d'ec. social, i tercer sector.

10. Tramitació telemàtica en el Registre General de Cooperatives de Catalunya i en el Registre de Societats Laborals. 
11. Programa Consolida't. 
12. Desenvolupament de les mesures relatives al Pla de garantia juvenil. 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 

1 Remuneracions del personal 0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 119.777,75
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 20.294.201,00
6 Inversions reals 0,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 0,00
9 Variació de passius financers 0,00

Total despeses 20.413.978,75

Llocs de treball pressupostats del gestor 0


