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0. MEMÒRIA 2014. PRESENTACIÓ

Aquest Consell Rector és el darrer de la present legislatura, és per tant un Consell en què, a
més a més de presentar-s’hi la memòria corresponent a l’exercici 2014, ens ha de fer recordar
tot el que ha passat a l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador en els darrers quatre anys.
L’impacte en la ciutadania, i per tant en la ciutat, es mesura en la valoració dels canvis que
s’han generat i que ha estat, des de tots els punt de vista, rellevants. Aquesta valoració es
reflexa en aquest document en el qual s’hi presenta les dades d’acompliment.
Aquest impacte supera l’àmbit propi generat per l’aplicació de les polítiques actives
ocupacionals, com pot ser la gestió d’actuacions en infraestructures físiques. L’Arborètum n’és
un exemple i la gestió de la Web de la Unitat de Divulgació Científica, n’és un altre.
Un altre tema a destacar, és que l’IMO ha liderat el Consorci Públic Xarxa Local de Promoció
Econòmica, Formació i Ocupació de Catalunya que agrupa un total de 12 municipis que donen
servei a un milió i escaig de ciutadans. Aquest Consorci, amb motiu de l’aplicació de la Llei de
Sostenibilitat i Racionalització de l’Administració Local, s’ha vist obligat a dissoldre’s. Tot i això,
no es perdrà el seu esperit i els seus objectius que continuaran vigents amb la signatura d’un
conveni per part de totes les entitats que en formaven part.
Estem en un procés electoral que pot suposar un canvi en la representació ciutadana a
l’Ajuntament, per tant, i per acabar, tan sols voldria agrair la vostra participació en els consells,
participació que sempre ha estat amb ànim d’ajudar i col·laborar en la bona gestió de l’Institut
Municipal d’Ocupació Salvador Seguí.
Desitjo que, si formeu part del nou Consell de l’IMO, que ho continueu fent amb el mateix
interès.

Rafael Peris Martí
Regidor d’Ocupació
President del Consell Rector de l’IMO
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1. RECURSOS HUMANS
1.1 Catàleg llocs de treball
La relació de llocs de treball corresponent a l’exercici 2014 no ha estat modificada respecte a
l’any anterior.
1.2 Oferta pública d’ocupació
Al llarg dels dos exercicis, solament s’han dut a terme els oportuns processos selectius per
cobrir temporalment els llocs de treball relacionats amb els diferents programes/accions
cofinançats/des per altres organismes o administracions.
En la taula que s’inclou més endavant és detallen els processos selectius que com a resultes
dels programes desenvolupats han estan necessaris, com a exemple del ventall d’actuacions
que l’IMO desenvolupa paral·lelament a les que incideixen directament en els ciutadans. En
total s’han dut a terme 49 processos selectius.
2. QUALITAT
S’ha continuat aplicant el sistema de gestió de la Qualitat UNE-EN ISO 9001: 2000, en totes les
accions. Es continua amb la revisió dels processos com a eina bàsica per la millora el que ha
suposat la implementació de 14 noves idees de millora. aquest any hem renovat un cop altre el
certificat de qualitat un cop superada l’auditoria de certificació aliena per part de l’entitat
certificadora.
3. PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS
S’han desenvolupat totes les actuacions previstes en els plans d’actuació. En aquest sentit és
de destacar el fet que a tot el personal de nova contractació: experts, alumnes, etc, se’ls fa
entrega de la descripció dels riscos del seu lloc de treball i que reben una formació i els EPIS
necessaris.
4. ALTRES ACTUACIONS D’ESPECIAL INTERÈS
4.1 Arborètum-Jardí Botànic Pius Pont i Quer
És continuen duent a terme les tasques de manteniment d’acord amb el conveni signat amb el
PCITAL, i cal fer esment al fet de que s’han dut a terme obres de cobriment de la zona
d’entrada, la instal·lació del torn per regular l’entrada dels visitants i el sistema informàtic de
control de l’entrada de visitants com de l’emissió de carnets.
La gestió inclou rebre i orientar a 6.644 visitants, atendre a 107 grups dels que 32 ha suposat
fer visites guiades de les que 30 s’han vist acompanyades per personal de l’IMO.
4.2 Centre Especial de Treball Salvador Seguí
Les actuals tasques de manteniment de zones enjardinades de la ciutat de Lleida fan viable
l’assoliment del seu principal objectiu, que és el de garantir un lloc de treball digne per als seus
treballadors i treballadores i inserir-los socialment en la comunitat. En aquest sentit cal
destacar que per raons de una nova zona com ha estat el manteniment de la pista d’atletisme
situada a les Bases d’Alpicat ens hem vist obligats a reorganitzar el son conjunt de les àrees.
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Com a novetat cal indicar que s’ha dut a terme un procés de mobilitat interna que ha permès
que dos treballadors del CET és puguin incorporar a desenvolupar tasques de recepció i
suporta al Arboretum, Jardí Botànic Pius Font i quer.
4.3 IES Les Basses
El curs 2013-14 i 2014-2015 l’Escola de Jardineria les Basses continua la seva activitat
normalment en la seva nova ubicació de Ciutat Jardí, c/ Til·ler, 1, en la que es continuen duent
a terme tasques d’ enjardinament de la parcel.la.
4.4 WEB Unitat de divulgació científica
WEB que fomenta la col·laboració, participació, consulta i sensibilització de la ciutat de Lleida
per als aspectes de difusió, estratègies d’implantació de la recerca i innovació científiques i
implantació de noves tecnologies.
Les accions que es desenvolupen són les següents:
• Analitzar, valorar i informar de les polítiques programades i executades per al
desenvolupament, la implantació de la recerca, la innovació científica i el
desenvolupament de la societat de la informació a Lleida.
• Col·laborar en aquells projectes nacionals i internacionals de l’àmbit de la recerca, la
innovació científica i de la societat de la informació en què participin institucions i
centres de la ciutat de Lleida.
• Formular suggeriments i propostes d’estudi en matèries relacionades amb la recerca,
la innovació científica i la societat de la informació.
• Contribuir a millorar el coneixement i la innovació científica en la ciutat de Lleida,
especialment entre les seves empreses, centres d’ensenyament i formació.
• Col·laborar i donar suport tècnic a l’Ajuntament de Lleida i al seu equip tècnic en el
desenvolupament de les funcions que li són pròpies
5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS
Agència de Col·locació
Com entitat col·laboradora dels serveis públics d'ocupació per realitzar activitats
d'indeterminació laboral que tinguin com a finalitat proporcionar a les persones treballadores
una ocupació adequada a les seves característiques i facilitar a les empreses, les persones
treballadores més apropiades als seus requeriments i necessitats.
Acollida/Informació
Primer contacte que tenen les persones amb l'IMO. Recollida inicial de dades, identificació
d'interessos i derivació als diferents programes.
Servei Intermediació Laboral
És un servei que té per objectiu, la gestió d'ofertes i demandes de treball. A més a més també
té el d' afavorir i minimitzar el trànsit d’un treball a un altre per part del treballador i atendre
les necessitats de caràcter laboral de les empreses.
Espai Atenea
Zona d'accés lliure als punts de recerca telemàtica de feina.
Arborètum
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Espai dedicat a difondre el coneixement sobre el món vegetal i també a sensibilitzar els
ciutadans sobre el valor de la biodiversitat i el paper fonamental que juga per a la Humanitat,
posant èmfasi en la necessitat de conservació de l’entorn natural davant de les amenaces
creixents. En aquest jardí botànic, el referent especial són els arbres, per això s'hi presenten
quatre biomes arboris, dels més importants del planeta: boscos boreals, boscos caducifolis,
boscos esclerofil·les i selves temperades. Dins de cadascun d’aquests biomes s’han reconstruit
fins a 16 ambients boscosos molt representatius.
Viver FP-EMPRÈN
El Viver de la Formació Professional s’inaugurà al febrer de 2011 com un lloc físic per crear una
comunitat de coneixement i activitat econòmica generadora d’ocupació. Està adreçat a
l’alumnat de formació professional, els quals hi poden presentar, trobar i desenvolupar idees
de negoci per a transformar-les en projectes empresarials, viables i sostenibles. El viver
disposa d’una superfície útil interior d’aproximadament 500 m2. La zona de Viver disposa de 9
espais per a futurs emprenedors.
EJE
Dins del Programa per la Foment de la Cultura Emprenedora i en el marc de les accions per al
Foment de la Cultura Emprenedora en el sistema educatiu asturià, Valnalón va crear el
projecte EJE (Empresa Joven Europea) el curs 1999-2000 el qual està dirigit als alumnes de 3r i
4t d'ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior. En el projecte es proposa
l'alumnat de crear i de gestionar la seva pròpia mini empresa. La forma jurídica que s'ha creat
és la de la societat cooperativa. La cooperativa que es crea a l'aula podrà establir relacions
comercials amb mini empreses d'altres comunitats autònomes amb l'objectiu de comprar i
vendre productes entre elles. Al final del curs s'organitza un mercat local on els alumnes posen
a la venda els productes que han comprat a les altres cooperatives.
Unitat de divulgació científica
“El Consell Assessor de la Ciència i el Consell Assessor per a la Societat de la Informació de
Lleida són òrgans de col·laboració, participació, consulta i sensibilització de la ciutat de Lleida
per als aspectes de difusió, estratègies d’implantació de la recerca i innovació científiques i
implantació de noves tecnologies en el seu àmbit territorial. Estan impulsats per la Paeria, al
servei del conjunt de la ciutadania i tenen caràcter estricte d’òrgan consultiu.
Catalunya Emprèn
Programa integral de foment de l’emprenedoria de la Direcció General d’Economia Social i
Cooperativa i Treball Autònom emmarcat al programa Catalunya Emprèn. Les accions estan
adreçades a persones en situació d’atur o ocupades. En el primer cas hauran d’estar inscrites
com a demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya.
Lanzaderas de Empleo
Programa d'innovació social. Conveni de col·laboració entre l'IMO i la Fundació Santa Maria la
Real. Eina pel foment de l’ocupació que dotarà els participants d’habilitats i competències per
realitzar una recerca activa de feina i desenvolupar els seus propis projectes d’emprenedoria.
AODL-GlobaLleida
Programa de suport i desenvolupament local que inclou el programa de suport i
acompanyament a la planificació estratègica i el programa d'agents d'ocupació i
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desenvolupament local (AODL) amb al corresponent convocatòria de pròrroga 2014.
Actuacions: dinamitzar i fer difusió de la plataforma digital d'ocupació; impulsar la creació
d'una unitat operativa d'ocupació d'àmbit provincial; organitzar jornades per detectar i retenir
talent.
Consell Municipal de la FP i l'Ocupació
El Consell Municipal de la Formació Professional i de l'Ocupació és un òrgan de participació
sectorial, promogut per l’Ajuntament de Lleida d’acord amb els articles 62 i 63 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i règim local
de Catalunya. La seva missió és la de liderar la innovació i la promoció de la formació
professional per tal de millorar l’ocupabilitat de les persones i de les empreses.
Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i Ocupació de Catalunya Xarxa Local és un
consorci que aglutina tretze entitats locals i agents socials de Catalunya, dels quals els següents
dotze formen part d'aquest projecte: Ajuntament de Cambrils, Granollers Mercat, Ajuntament
de Lleida, Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, EMFO de Mollet del Vallès, IMFE Mas
Carandell de Reus, Patronat Municipal d'Ocupació de Ripollet, IMPES de Rubí, Ajuntament de
Sant Adrià de Besòs, Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda i Ajuntament de Tarragona.
La Xarxa amb el Talent
Programa d'Innovació per a l'ocupació, en l'àmbit de la detecció, retenció i atracció de talent.
Objectiu: Qualificar joves amb talent del territori Xarxa i promoure la mobilitat territorial com
a vies per a millorar les seves possibilitats d'inserció laboral. Aquest projecte està adreçat a
260 jove universitaris o amb formació professional de grau superior al projecte, dels que es
preveu que 208 participaran en activitats en empreses, i a més, de 50 s'espera aconseguir la
seva inserció laboral.
Campanya Agrària
La ciutat de Lleida rep cada any, a l'estiu, un gran nombre de persones que segueixen les
diferents campanyes de la fruita. Tota campanya té dues vessants respecte les
administracions, per una banda, hi ha la qüestió laboral, i per l’altra, la vessant social, la qual
implica de manera important la nostra ciutat, doncs és el punt d'arribada de moltes persones
que cerquen feina al camp. És a aquest segon aspecte al que s’adreça aquesta actuació.
Aula Mentor
Cursos on-line amb un sistema constant de tutoria telemàtica a través del correu electrònic,
que permet seguir els cursos a través d'Internet, amb llibertat horària i des del propi domicili.
Per a l'alumnat que ho necessiti, l'IMO disposa d'una Aula MENTOR, que compta amb
ordinadors amb connexió a internet, personal de suport per facilitar l'aprenentatge, àrea de
treball i zona de recursos de material i consulta.
Centre Especial de Treball
El CET té per objectiu la integració laboral de persones amb algun tipus de discapacitat. Els
seus treballadors i treballadores tenen una discapacitat del 33% o superior. Realitzen tasques
de manteniment de les zones enjardinades municipals.
Col·laboració social Ajuntament

7

MEMÒRIA 2014 INSTITUT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ

La col·laboració social és una de les mesures de foment de l’ocupació contemplades al Reial
decret 1445/1982, de 25 de juny. Aquest programa fa possible que les administracions
públiques puguin disposar, de forma temporal, de persones en situació d’atur i perceptores de
prestacions per desocupació per a la realització d'obres i serveis d'interès general. Les
persones seleccionades que participin en els programes de col·laboració social tenen dret a
percebre amb càrrec alServicio Público de Empleo Estatal la prestació per desocupació. El
compromís de les administracions públiques sol·licitants és complementar aquesta prestació
d’acord amb el que s’estableix normativament.
IDECA'T
L'idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet. L'IMO
és una entitat de registre idCAT. Les Entitats de Registre idCAT són entitats ubicades a diverses
administracions públiques, encarregades de comprovar la veracitat de les dades introduïdes a
la sol·licitud del certificat.
Pla OQP'T
Programa promogut per l’Ajuntament de Lleida que posa a disposició de les persones joves un
seguit d’actuacions amb la finalitat de generar oportunitats laborals, donar suport a
l’emprenedoria i potenciar la col·locació de les persones joves de la ciutat.
REORIENTA'T
Actuació que s'inclou dins de l'estratègia local integrada d'activació i promoció de l'ocupació a
Lleida durant l'any 2014. L'objectiu és augmentar l'ocupabilitat de les persones participants
mitjançant un procés proactiu d'orientació professional i la identificació i valoració de les
necessitats socials no cobertes. Adreçats a persones treballadores entre 35 i 55 anys que en el
termini de dos anys hagin treballat com a mínim 6 mesos i com a màxim hagin estat a l'atur de
manera continuada 12 mesos amb fills a càrrec.
Formació a la demanda
Accions formatives adreçades a persones treballadores en actiu. Aquests accions es
desenvolupen d'acord amb la demanda d'empreses o entitats públiques.
Orientació laboral a Serveis Socials
Sessions d'orientació laboral individualitzades amb usuaris derivats de serveis socials de
diferents zones de Lleida.
Departament de Qualitat IMO
Certificació que acredita que l'IMO aplica el sistema de gestió de la Qualitat UNE-EN ISO
9001:2000
Treball als Barris
Treballar en les barris de la Mariola, Centre Històric i Portal de Santa Magdalena-Noguerola
per a millorar les condicions d'accés al mercat de treball de tots els seus veïns.
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Casa Oficis
És un programa de formació treball subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) i el
Fons Social Europeu (FSE) que té per objectiu millorar l'ocupabilitat de joves en situació d'atur.
El col·lectiu al qual s'adreça és persones aturades entre 16 i 24 anys inscrites com a
demandants d’ocupació no ocupats (DONO) al Servei Públic d’ocupació, amb un nivell mínim
de qualificació assolit (ESO, batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà o similar.
SEFED
L’objectiu d’aquest programa és el de formar persones aturades en el camp de l'administració i
la gestió d'empreses. S'hi reprodueixen situacions reals mitjançant la simulació d'empreses
com a metodologia d'aprenentatge. Per aconseguir-ho, el centre adopta la forma i la
distribució d'una oficina administrativa, en la qual es reprodueixen els circuits, les relacions i el
moviment de documents administratius habituals a través d'una xarxa internacional de 6000
empreses fictícies.
CEE Les Basses-Escola Municipal de Jardineria
L’Escola de Jardineria de l’Ajuntament de Lleida és un centre en el que s’imparteix Educació
Secundària Obligatòria adaptada de l’especialitat de jardineria i, un Programa de Formació i
Inserciól (PFI) adaptat d’auxiliar de vivers i jardins. S’adreça a joves amb discapacitat. Es va
crear a l’any 1988, en aquests més de 25 anys, s’han format nombrosos alumnes i s’ha adquirit
una important experiència pedagògica.
Reincorpora
Projecte integral que combina la formació i la orientació laboral. El procés formatiu conjuga la
formació en oficis i les actuacions de servei a la societat, fomentant competències, habilitats i
valors, al mateix temps que promou la participació social i el compromís cívic. El col·lectiu al
que s'adreça són persones que han estat privades de llibertat prèviament seleccionades pel
Centre d'Iniciatives per a la Reinserció de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte està
subvencionat per l'Obra Social "La Caixa" i es desenvolupa conjuntament amb l'entitat social
Prosec.
Formació ocupacional d'oferta FOAP
Accions formatives adreçades prioritàriament a persones treballadores en situació d'atur.
L'objectiu és millorar la capacitació professional d'aquestes persones i afavorir-ne la inserció
laboral.
PQPI
Programa dirigit a l'alumnat que no ha obtingut el graduat en ESO. L'objectiu és el de
proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al ón laboral o la
continuïtat d'un itinerari formatiu.
Joves per l'Ocupació
Programa innovador de suport a l'experiència pràctica de les persones joves de 16 a 25 anys
desocupades que combina accions d'orientació, tutorització i seguiment individualitzat,
formació i adquisició d'experiència professional en empreses que facilita la seva inserció
laboral en les empreses i fomenta el seu retorn al sistema educatiu.
Treball i Formació PANP
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El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) amb el Programa Treball i Formació pretén afavorir la
inserció laboral i millorar l'ocupabilitat de les persones aturades, prioritàriament a partir de 30
anys, que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació.
Treball i Formació PRMI
Subvencions per a la realització del programa Treball i Formació adreçat a persones en situació
d'atur beneficiàries de la renda mínima d'inserció.
Espais de Recerca de Feina
Actuacions ocupacionals que tenen per objectiu millorar i accelerar la incorporació de les
persones demandants d’ocupació al món laboral mitjançant la cerca activa de feina per
Internet, optimitzant l’ús de canals, recursos i eines. Adaptant les candidatures dels usuaris a
les ofertes del mercat de treball adequades al seu perfil professional.
Fem Ocupació per a Joves
Actuacions ocupacionals per afavorir la inserció laboral de les persones joves i atendre les
necessitats reals de les empreses
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6. CONTRACTACIÓ DIRECTA
Contractació
UsuarisPreinscrits
3104.Tècnic/a orientació joves. TB 2014
13
3105.Agent acollida lingüística. TB 2014
8
2983.Selecció Auxiliar de manteniment
9
2977.Selecció Suport a la inserció laboral
13
2978.Selecció Servei atenció equipaments culturals
8
2979.Selecció La segona oportunitat (L2O)
7
2980.Selecció Pla Iglú
11
2981.Selecció Dinamitzador/a juvenil
4
2982.Selecció Tècnic/a suport Drets Civils
5
2984.Selecció Jardineria Arborètum-CET
31
2985.Selecció Agents Cívics/ques
34
2986.Selecció Manteniment via pública
24
2987.Selecció Coordinació i prospecció d'empreses
6
2973. Selecció prospector/a programa Mesures Actives RMI
19
2973. Selecció tècnics programa Mesures Actives RMI
19
2967.Reorienta't .Jardiner, Brigada
4
2965.Reorienta't. Informadors/es Serveis socials
7
2966.Reorienta't.Assistents/tes domiciliaries
4
2958. Reorienta't. Ajudant auxiliar administratiu (urbanisme)
2
2945.Reorienta't. Vigilant de mercats
3
2946.Reorienta't. Jardiner Arborétum
6
2947.Reorienta't.Subaltern IMO
7
2948.Reorienta't. Peo obra pública
4
2950.Reorienta't.Informador/a educació
2
2949.Reorienta't. Ajudant d'arxiu
4
2912.Selecció Treball i Formació (PRMI) 2014
100
2902. Reorienta't. Operari cementiri
3
2903. Reorienta't. Agent cívic
10
2904. Reorienta't. Informador/a serveis socials
2
2905. Reorienta't. Operari conductor
1
2906. Reorienta't. Administratiu/va Alcaldia
5
2907. Reorienta't. Vigilant de mercats
5
2908. Reorienta't. Operari via pública
5
2909. Reorienta't. Auxiliar canera
7
2910. Reorienta't. Administratiu/va economia
5
2911. Reorienta't. Subaltern
8
2894. Agent civics . Treball als barris 2013. Programa d'experienciacio lab16
2895. Aux. mant - Jardiners . Treball als barris 2013. Programa d'experien
15
2835.Selecció professor/a comerç
1
2829.Selecció expert en restauració de fusta
1
2828. Selecció professor/a educació ambiental
2
2775. Professor/a de jardineria per a escola especial
3
2776. Auxiliar Educador/a; Monitor/a jardineria d'escola de Jardineria
7
2766.Selecció professor/a de matemàtiques. JPO
6
TOTAL
456

UsuarisAlta
1
0
2
6
2
2
3
1
1
11
10
8
1
0
1
4
5
2
2
2
2
3
2
2
2
20
2
6
1
1
1
2
3
3
3
4
6
5
1
1
0
0
2
0
136
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7. INDICADORS D’ACOMPLIMENT DE L’IMO
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Programes singulars
Agènci a de Col ·l oca ci o/SIL
Acol l i da /Informa ci ó
Agènci a de Col ·l oca ci ó Col ·l abora dora
Es pa i Atenea
ARBORETUM
Vi ver FP-EMPRÈN
EJE

2.014
Accions
Formació

Persones Accions
Ateses
Orientació Hores

Hores

Persones Accions
Ateses
Inserció Laboral
Hores
1
5.194
1

1

420

80

21
172

Unitat de divulgació científica
Ca ta l unya Emprén
3
11
La nzadera s d'Empl eo
AODL-Gl oba Ll ei da
Ca mpa nya Agrà ri a
Aul a Mentor
26
3.025
Programes propis
Cons el l Muni ci pa l de l a FP i l 'Ocupa ci ó
Xa rxa Loca l de Promoci ó Econòmi ca, Forma ci ó i Ocupa ci ó de Ca ta l unya
Centre Es peci a l de Treba l l
Col ·l abora ci ó s oci a l Ajunta ment
1
5
IDECA'T
Pl a OQP'T
REORIENTA'T
Forma ci ó a l a demanda
11
743
Programes SOC
Trebal l a l s Ba rri s
7
365
Ta l l er d'Ocupa ci ó
Ca s a Ofi ci s
3
5.040
Programes formació
Propis
SEFED
4
3.560
CEE Les Ba s s es -Es col a Muni ci pa l de Ja rdi neri a
4
2.966
PQPI
2
2.000
Rei ncorpora
1
340
SOC
Forma ci ó ocupaci ona l d'oferta FOAP
6
2.160
Joves per l 'Ocupa ci ó
6
1.850
Trebal l i Forma ci ó PANP
4
360
Trebal l i Forma ci ó PRMI
2
30
Programes Orientació laboral
Propis
SOC
Es pa i s de Recerca de Fei na
1
1.560
Fem Ocupa ci ó per a Joves
56
8.600
Totals
138
33.035

173

24
1

48
260

23

1

10

Persones
Ateses Inserides Contractació Atenció
5.194
396
5.194
4.138
40
3
40
400
1
6.644
8
0
21
0
172
0
0
173
6
23
1
12
12

Pres s upos t
Al i é
Propi
10.600,00 €

111.125,94 €
28.156,00 €

14.700,00 €

36.406,72 €

31

5.392,00 €

5

52.376,42 €
3.000,00 €
678.848,92 €
11.025,96 €

1

5

5

1

1

2
1

5

5

50

50

50
5

50
5
53

335.000,00 €

5

153

8

50
158

350.000,00 €
18.551,47 €

33

4

1.940

1.124

3

400

11

518

23

1.124

514.742,81 €

43.119,50 €

41

3

180

41

3

180

41

13

10

41

375.281,70 €

5.141,08 €

4

100

60

24

4

115.647,08 €
491.059,96 €

47.359,92 €

1

60

16

1
1

68
130

34
13

5
5

1

60
39
34
17

102
106
55
15

6
1
1
1

60
126
165
45

90
106
55
15

6
1
1
2

60
126
275
75

90
106
55
15

61
46
10
2

6
18
62
17

102
106
55
15

145.180,50 €
425.925,00 €
449.332,17 €
119.829,60 €

164
82
1.364

1
1
49

3.232
1.900
8.121

121
82
1.738

1
1
27

350
700
7.649

121
82
5.857

55
82
1.289

2
10
235

285
82
19.093

61
60
39
34
17

Aporta ci ó Pa eri a a nual
2.324.946,00 €

23.000,00 €

3.503,91 €
8.911,66 €
2.479,20 €

62.000,00 €
15.345,12 €
282.000,00 €
2.350,87 €
3.377.705,54 € 1.409.687,97 €
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