
 ESPORTS
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS (PPT) QUE HA DE REGIR LA 
CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT CONCURS PÚBLIC PER PROCEDIMENT OBERT I URGENT, 
DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TÈCNICS MONITORS  DE L’ESPORTIUEIG  I  ESTIU 
ACTIU DE L’OA IMAF INCA.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE. És objecte del present plec la contractació, per procediment 
obert de la prestació del servei de monitors executors del programa esportiu Esportiueig I Estiu 
Actiu de l’OA IMAF de 2012.

2. REDACCIÓ I TITULARITAT DELS PROGRAMES. Es titular íntegrament dels programes i 
del servei l’OA IMAF INCA.

3. LLOC DE DESENVOLUPAMENT. En les instal·lacions esportives municipals:
- Poliesportiu Municipal Mateu Cañellas
- CP Miquel Duran i Sauria
- Altres instal·lacions públiques i/o privades amb permís d’ús

Puntualment, i per qüestions de programació, s’utilitzaran altres com per exemple: camp de futbol 
del CE Constància, Palau Municipal d’Esports, Piscines municipals d’Inca,...

4. FINALITAT DEL SERVEI. La finalitat principal es tracta d’oferir un ventall d’activitats 
esportives, educatives i sociabilitzadores, que posin l’accent en un model d’educació en el lleure 
basat en la participació, la solidaritat la creativitat i el respecte als altres i a l’entorn, fugint de 
l’activisme i l’entreteniment sense cap més contingut.

5. CONDICIONS ESPECIALS DELS LICITADORS. Pel caràcter singular i especial de a 
prestació del servei únicament podran concórrer les empreses/entitats que tenguin NIF/CIF i l’IAE i 
l’objecte social sigui per activitats esportives, socioculturals, juvenils o educatives. 

6. DIFUSIÓ. La difusió del programa anirà a càrrec de l’OA IMAF INCA. Per la seva banda, 
l’adjudicatari també coajudarà  amb la promoció i difusió de l’Esportiueig i de l’Estiu Actiu.

7. CONFIGURACIÓ DEL PROGRAMA L’esportiueig és un programa esportiu setmanal 
adreçat a nins i nines de 3 a 16 anys que es desenvolupa íntegrament durant els mesos d’estiu 
(juny, juliol,  agost i setembre). L’estiu  actiu  s’adreça a les persones adultes.  La configuració 
d'ambdós programes és a l’annex 1. 

8. DISTRIBUCIÓ, NOMBRE DE MONITORS, DEDICACIÓ HORÀRIA I TAULA SALARIAL . El 
nombre, la distribució i la dedicació horària del personal monitor serà el de l’  annex     2.  
Cal tenir present que la prestació dalt esmentada (annex 2) es podrà ampliar, a proposta de l’OA 
IMAF, i amb el vistiplau del contractista, sempre i quan l’OA IMAF disposi de la corresponent 
partida pressupostària. D’igual forma i manera, la prestació podrà reduir-se sigui per absentisme 
del personal monitor o bé per causes de baixa assistència d’usuaris climatològiques, 
estructurals,... En el primer cas, el d’ampliació de la prestació, es facturarà a part de la factura 
mensual ordinària, en concepte de prestació extraordinària; mentre que en el segon cas, el de 
reducció per baixa assistència d’usuaris, es descomptarà la quantitat corresponent de l’import total 
de la factura mensual ordinària. 
 
El salari mínim dels monitors i  tècnics esportius executors dels programes ESTIU ACTIU PER 
ADULTS I ESPORTIUEIG 2012 serà  el  ressenya a l’annex 3.

9. PROFESSIONALS DEL SERVEI; PERFIL DEL PERSONAL MONITOR. L’OA Imaf 
nomenarà un director/coordinador dels programes de la seva pròpia plantilla. Aquesta persona 
serà l’encarregada de dirigir a tot el personal executor del servei. Per la seva banda, l’empresa 
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 ESPORTS
adjudicatària nomenarà un responsable  el qual estarà contínuament relacionat amb el 
director/coordinador del projecte.
Monitor     d  ’  activitats:   El perfil mínim serà de monitor de qualsevol modalitat esportiva, tècnic 
esportiu (1r. 2n. o 3r nivell), estudiant/Llicenciat  d’EF i/o Ciències de l’activitat Física i Esportiva, 
Tècnic superior en Animació d’Activitats Físicoesportives, Tècnic en Conducció d’Activitats Físico-
esportives en el medi Natural i monitor de temps lliure.
Monitors     de     menjador:   hauran de ser monitors de temps lliure i haver superat el mòdul de 
manipulador d’aliments.
Monitor     responsable:   serà proposat per l’empresa contractista però elegit per l’OA IMAF d’entre 
tots els monitors d’activitats seleccionats.

En tots els casos caldrà el vitiplau de l’OA IMAF.

L’empresa contractista complirà el servei/horari bàsic mínim esmentat en el quadrant anterior 
juntament amb la programació dissenyada per l’OA Imaf. Malgrat això, l’OA Imaf Inca es reserva 
l’opció d’incrementar o bé reduir la prestació d’hores de personal monitor la qual cosa anirà lligada 
al nombre d’usuaris matriculats. 

10. VACANCES, CANVIS I BAIXES DE PERSONAL  El contractista distribuirà el seu personal 
adscrit a l’activitat de forma que no alteri el seu normal desenvolupament. Els canvis temporals i 
les baixes puntuals, que hauran de comptar amb el vistiplau de l’Imaf de l’Ajuntament d’Inca, 
seran substituïts immediatament per l’entitat contractista

11. EQUIPAMENT VESTUARI DE TOT EL PERSONAL EXECUTOR DEL PROJECTE. 
L’empresa adjudicatària proporcionarà la uniformitat als tècnics/monitors adscrits al programa 
Esportiueig. Amb la finalitat d’unificar la imatge de tot el personal es tindrà en compte el següent:

Vestuari:
- Camiseta del color a elegir entre l’Imaf i el licitador. 2 unitats per monitor/a 
- Calçons (tipus bermudes) del color a elegir entre l’Imaf i el licitador. 2 unitats per monitor/
- Banyador femení 1 unitats
El tipus de material d’aquestes s’intentarà, en la mesura del que sigui possible, que sigui 
transpirable i de fàcil eixugament.

Serigrafia     i     logotips:  
- Camiseta: inscripció de ESPORTIUEIG amb lletres majúscules de 6 cm d’alçada i 8 mm de gruix. 
A la part davantera superior esquerra el logotip de l’Imaf i a la part superior dreta el logotip de 
l’empresa contractista (optatiu).
- Calçons: a la cama dreta imatge de l’imaf i darrera damunt els malucs  la inscripció de 
ESPORTIUEIG amb lletres majúscules

12. TERMINI D’EXECUCIÓ. La durada d’aquest contracte es l’establerta a l’annex 1 i 2 (si 
escau) del plec de  prescripcions tècniques (PPT). Existeix la possibilitat de prorrogar una 
temporada més (estiu 2013) el present contracte, sempre que no hi hagi denúncia en tal sentit per 
part de l'OA IMAF i amb el termini de dos mesos a comptar des de la finalització del servei de la 
temporada d’estiu 2012. En conseqüència la vigència màxima del contracte, incloent la seva 
pròrroga, serà de dues (2) temporades, estiu 2012 i estiu 2013. En cap cas el contractista podrà 
denunciar la vigència del contracte, i haurà de sotmetre’s i acceptar la pròrroga si no hi ha denúncia 
de l’administració.

13. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTAT. El valor estimat del contracte inclosa la pròrroga, és 
de 116.260,40 €., IVA exclòs. 

concepte Esportiueig 2012 I 2013
Valor estimat del contracte 116.260,40 €
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 ESPORTS

14. PRESSUPOST ANUAL MÀXIM ESTIMAT.  El  valor estimat de pressupost màxim de 
licitació de la contractació mostra el següent desglossament:
    

Total
Esportiueig 2012 58.130,20 €

15. RÈGIM DE PAGAMENT. L’adjudicatari presentarà factures mensuals, per mesos vençuts, 
que recolliran les prestacions realitzades per tipologies. Per a la seva posterior tramitació caldrà que 
el coordinador/tècnic d’esports expressi la conformitat que s’ha prestat el servei de forma efectiva i 
adequada a les condicions del contracte. El pagament seguirà la tramitació habitual.

En el cas de no executar totes les hores marcades a l’annex, l’import es reduirà proporcionalment 
segons el valor unitari del preu/hora de referència.    

Als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la 
Seguretat Social es podrà exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal destinat a l’execució 
del contracte

16. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA.
− Restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 

social, de seguretat i salut en el treball, d’integració social de les persones amb discapacitat, 
d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de dades personals, i en matèria 
mediambiental.

− Presentarà setmanalment una liquidació desglossant les hores prestades pels monitors, els 
ingressos obtinguts i el numero d’usuaris. Mensualment es presentarà la corresponent 
certificació d’hores executades i es podrà exigir la presentació dels TC1 i TC2 del personal 
destinat a l’execució del contracte.

− Garantirà el compliment de la qualitat tècnica del treball, respectant i complint els processos 
de planificació, execució i avaluació mercats per L’OA Imaf. 

− Garantir permanentment la prestació del servei.

− Signarà el document de coordinació d’activitats empresarials de l’OA Imaf Inca

− Nomenarà un responsable que serà l’interlocutor amb L’OA IMAF de l’Ajuntament d’Inca, 
facilitant el seu telèfon de contacte disponible en qualsevol moment. Es compromet a 
participar en qualsevol reunió marcada per l’OA Imaf.

− Farà constar el logotip de L’OA IMAF de l’Ajuntament d’Inca en el vestuari del personal 
monitor.

− Contractarà les assegurances de RC, d’accidents i altres que s’exigeixin per normativa, 
lliurant una còpia a L’OA IMAF. Tot el personal prestador del servei deurà complir la legislació 
laboral.

− Proporcionarà la uniformitat als monitors que prestin el seu servei al programa, procurant-se 
la unificació de la imatge de tot el personal que desenvolupi la seva tasca en la mateixa 
instal·lació.
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− A requeriment de l’Ajuntament i a la finalització de cada setmana i de cada mes es 

compromet a presentar un llistat d’assistents (altes i baixes) així com la corresponent 
liquidació econòmica setmanal i mensual.

− A la finalització del programa presentarà si escau un llistat de propostes de millora.

− Mínimament es compromet a dur els següents registres:
• D’assistència diària dels alumnes
• D’incidències i d’accidents i la seva resolució adoptada
• D’altes i baixes
• Enquesta de satisfacció adreçada als pares/mares o tutors legals

− Es compromet a fer un bon ús de les instal·lacions cedides per a desenvolupar el programa.

17. OBLIGACIONS DE L’OA IMAF DE L’AJUNTAMENT D’INCA.  Les obligacions a remarcar 
serien:
- Disposarà de les instal·lacions per tal de desenvolupar correctament el programa.
- Publicitarà i difondrà l’activitat entre la població del municipi.
- Atès que el servei es destina a la població infantil normalitzada; es reserva la potestat 

d’autoritzar i/o denegar la inscripció d’usuaris d’integració social, a proposta del Departament 
municipal de Serveis Socials.

- Nomenarà, de la plantilla de l’Ajuntament, un Director-coordinador de l’activitat que durà a 
terme la direcció, seguiments, avaluacions i inspeccions. 

- Contractarà una pòlissa d’accidents que cobreixi als usuaris i a la direcció del programa.
- Contractarà una pòlissa de RC que cobreixi als usuaris, monitors i personal directiu.
- Abonarà mensualment l’import de la certificació, un cop informada favorablement pel servei 

tècnic de l’Imaf. 
- Abonarà el cost de les possibles ampliacions o treballs extraordinaris de prestació horària del 

personal monitor segons la ràtio/hora aprovada

18. OBLIGACIONS CONJUNTES ENTRE L’EMPRESA CONTRACTISTA I L’AJUNTAMENT. 
L’OA Imaf assumeix el procés i tramitació de les inscripcions així com de l’atenció als 
pares/mares. Per la seva banda, l’empresa contractista es compromet a fer assistir a tot el 
personal monitor a la reunió informativa amb els pares, prèvia a l’inici de l’activitat. Aquesta reunió 
serà convocada per l’OA IMAF.

19. PLANIFICACIÓ PREVENTIVA. L’adjudicatari, en un termini màxim de deu dies naturals a 
comptar des del següent al de la formalització del contracte i amb caràcter previ a l’inici dels 
treballs, restarà obligat a elaborar i trametre a l’OA IMAF INCA la planificació preventiva duta a 
terme, en base a la informació facilitada pel promotor.

Dita planificació implementarà les previsions contingudes a la normativa general de prevenció de 
riscos laborals i de seguretat i salut en el treball, relatives a l’avaluació dels riscos detectats i les 
mesures específiques a adoptar per eliminar o reduir i controlar els esmentats riscos. Així mateix, 
l’adjudicatari haurà d’acreditar, en el termini assenyalat al paràgraf anterior, el compliment del 
deure d’informació i formació als treballadors implicats en els treballs d’execució esmentats en 
relació a la planificació preventiva efectuada amb motiu de la concurrència empresarial.

Per tal de garantir durant l’execució del contracte l’aplicació coherent i responsable dels principis 
d’acció preventiva i dels mètodes de treball, així com el control de la interacció de les diferents 
activitats desenvolupades a les instal·lacions municipals i l’adequació entre els riscos existents i 
les mesures aplicades, s’estableixen els següents medis de coordinació:

- L’intercanvi d’informació i de comunicacions entre l’OA IMAF INCA i el contractista.

ORGANISME AUTÒNOM IMAF, dels Sabaters (Edifici Palau Municipal d'Esports), s/n, 07300 Inca  ·  tel. 971 50 42 16  ·  fax. 971 50 49 65   ·  imaf@incaciutat.com  ·  CIF. P-5702703-I 

4 



 ESPORTS
- La celebració de reunions periòdiques entre l’OA IMAF INCA i el contractista.
- Les reunions conjuntes dels comitès de seguretat i salut de l’OA IMAF INCA i del contractista o 

en el seu defecte, amb els delegats de prevenció.
- La impartició d’instruccions.
- L’establiment conjunt de mesures específiques de prevenció dels riscos existents en el centre 

de treball que puguin afectar els treballadors l’OA IMAF INCA i del contractista o de 
procediments o protocols d’actuació.

- La presència al centre de treball dels recursos preventius de l’OA IMAF INCA i del contractista.
- La designació d’una o més persones encarregades de la coordinació de les activitats 

preventives.

20. ANNEXOS.

Annex 1: configuració dels programes i serveis.
Annex 2: distribució i nombre de monitors per activitats i volum d’hores de prestació del servei de 
tècnics/monitors.
Annex 3: taula salarial
Annes 4: estudi econòmic 2012

Salvador Soberats Gamundí
Tècnic d’Esports

Inca, febrer de 2012
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 ANNEX 1.- CONFIGURACIÓ DEL PROGRAMA 

PROGRAMACIÓ     ESPORTIUEIG     2012:  

ESPORTIUEIG TOTAL 3/13
Pràctica de diferents jocs i esports  
Per a nins i nines de 3 a 13 anys
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.00 h
Guarderia: de 7.30 a 9.00 h i de 13.00 a 13.30 h
Menjador: de 13.30 a 14.30 h
Guarderia horabaixa: 15.30h a  17.30 h

Termini: del 25 de juny al 7de setembre
Torns: setmanal 

Preu: 35 €/ setmana

ESPORTIUEIG TOTAL 13/16
Pràctica de diferents jocs i esports  
Per a nins i nines de 13 a 16 anys
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13.00 h
Guarderia: de 7.30 a 9.00 h i de 13.00 a 13.30 h
Termini: del 2 de juliol al 27 de juliol
Torns: setmanal
Preu: 35 €/ setmana

TORNS
del 25/06 al 29/06 del 02/07 al 06/07 del 09/07 al 13/07

del 16/07 al 20/07 del 23/07 al 27/07 del 30/07 al 03/08

del 06/08 al 10/08 Del 13/08 al 17/08 del 20/08 al 24/08

del 27/08 al 31/08 del 03/09 al 07/09

SERVEIS COMPLEMENTARIS:
Servei de permanència dematí (inclosa en la quota)
Servei de menjador.
Assegurança col·lectiva d’accidents esportius

SERVEI ESTIU ACTIU PER ADULTS 2012:

ESTIU ACTIU PER ADULTS
Horari: dilluns i dimecres de 19.30 a 20.15 h o de 20.15 a 21.00 h
Termini: Del 4 de juny al 28 de setembre
Lloc: Poliesportiu municipal Mateu Cañellas
Preu: 12 €/ mes

SERVEI DE NETEJA

Durada del servei: del 25 de juny (inici) al 9 de setembre (finalització)
Categoria: operari de neteja
Mitjans personals: 1 operari/a de neteja.
Funció i tasques:  neteja d’espais ubicats en el Poliesportiu municipal Mateu Cañellas
Total d’hores de servei: 25 hores setmanals.
Horari de la neteja: 

De dilluns a divendres: 15.30 a 19.30 h 
Dissabtes: de 7.30 a 9 h i de 13.30 a 15 h 
Diumenges: de 7.30 a 9.30 h
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ANNEX 2.- DISTRIBUCIÓ I NOMBRE DE MONITORS PER ACTIVITATS I VOLUM D’HORES DE PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE TÈCNICS/MONITORS.

ESPORTIUEIG     2012  

TORN 1 DEL 25 AL 29 DE JUNY DE 2010

MONITORS
HORARI DE 
PRESTACIÓ HORES DIA TOTAL HORES

MONITOR 1 7.15 a 13.15 h 6 30
MONITOR 2 7.15 a 13.15 h 6 30
MONITOR 3 9.00 a 15.00 h 6 30
MONITOR 4 9.00 a 15.00 h 6 30
MONITOR 5 9.00 a 17.00 h 8 40
MONITOR 6 9.00 a 17.00 h 8 40
MONITOR 7 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 8 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 9 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 10 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
AJUDANT MONITOR 9.00 a 13.00 h 4 20
AJUDANT MONITOR 9.00 a 13.00 h 4 20
MONITOR RESPONSABLE 7.00 a 15.00 h 8 40
  74 370

Total prestació torn 1r 370 hores

TORN 2/3/4 I 5 DEL 2 AL 27 DE JULIOL

MONITORS
HORARI DE 
PRESTACIÓ HORES DIA

TOTAL HORES 
set

MONITOR 1 7.15 a 13.15 h 6 30
MONITOR 2 7.15 a 13.15 h 6 30
MONITOR 3 9.00 a 15.00 h 6 30
MONITOR 4 9.00 a 15.00 h 6 30
MONITOR 5 9.00 a 15.00 h 6 30
MONITOR 6 9.00 a 17.00 h 8 40
MONITOR 7 9.00 a 17.00 h 8 40
MONITOR 8 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 9 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 10 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 11 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 12 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 13 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 14 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 15 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 16 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 17 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 18 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
AJUDANT MONITOR 9.00 a 13.00 h 4 20
AJUDANT MONITOR 9.00 a 13.00 h 4 20
MONITOR RESPONSABLE 7.00 a 15.00 h 8 40
  111,5 557,5

x4 torns

Total prestació torn 2n, 3r, 4t, i 5è 2.230 hores
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TORN 6/7/8/9/10 i11  DEL 30 DE JULIOL 7 DE SETEMBRE 2012 

MONITORS
HORARI DE 
PRESTACIÓ HORES DIA TOTAL HORES

MONITOR 1 7.15 a 13.15 h 6 30
MONITOR 2 7.15 a 13.15 h 6 30
MONITOR 3 9.00 a 15.00 h 6 30
MONITOR 4 9.00 a 15.00 h 6 30
MONITOR 5 9.00 a 17.00 h 8 40
MONITOR 6 9.00 a 17.00 h 8 40
MONITOR 7 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 8 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 9 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
MONITOR 10 9.00 a 13.30 h 4,5 22,5
AJUDANT MONITOR 9.00 a 13.00 h 4 20
AJUDANT MONITOR 9.00 a 13.00 h 4 20
MONITOR RESPONSABLE 7.00 a 15.00 h 8 40

                                7
4 x 6 torns

Total prestació torn 7è, 8è, 9è 10è, 11è i 12è 2.220hores

TOTAL D’HORES DE PRESTACIÓ DE MONITORS 1r, 2n, 3r, 4t, 5è, 6è,7è, 8è, 9è 10è i 
11è  torn 4.820,00 h

SERVEI PRESTACIÓ DE MONITOR ESTIU ACTIU PER ADULTS  DEL 4 DE JUNY AL 28 
DE SETEMBRE DE 2012 ( DILLUNS I DIMECRES DE 19.30 h  20.15 h I DE 20.15 A 
21.00 h.). 66  SESSIONS
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ANNEX 3 TAULA SALARIAL
A. Servei monitors Esportiueig

El salari mínim del personal tècnic monitor esportiu executors dels programa ESPORTIUEG 2012, 
incloses les pagues extres ordinàries, serà:

DENOMINACIÓ HORARI HORES DIA HORES 
SETMANA

NÚM MONITORS REMUNERACIÓ BRUTA

 AUX. 
MONITOR 9.00 a 13.00 h 4 h 20 h 2 450,00 €

MONITOR 9.00 a 13.30 h 4,5 h 22,5 h 11 650,00 €

MONITOR 
7.15 a 13.15 h

6 h 30 h 5 800,00 €9.00 a 15.00 h

MONITOR 9.00 a 17.00 h 8 h 40 h 2 1.000,00 €

MONITOR 
RESPONSAB
LE 7.00 a 15.00 h 8 h 40 h 1 1.200,00 €

B. Servei monitor Estiu Actiu Adults
El salari mínim del personal tècnic esportiu executor del programa ESTIU ACTIU ADULTS, 
incloses les pagues extres ordinàries, serà de 12,50 € bruts per hora de feina o sessió.

DENOMINACIÓ DIES HORES DIA NÚM MONITORS REMUNERACIÓ BRUTA

MONITOR Dilluns i 
dimecres 19.30 a 21 h 1 12,50 €/hora

Durada contractació: del 4 de juny al 28 de setembre de 2012
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ANNEX 4 ESTUDI ECONÒMIC 2012 (pressupost)

Per realitzar el present estudi econòmic s’han tengut en compte els següent punts:

– La durada de la prestació dels serveis, segons s’assenyala en les condicions tècniques . 
– El termini de la prestació.
− El Convenio colectivo Estatal de instalaciones deportivas
− El cost de gestoria per la tramitació de nòmines, contractacions...
− El cost en concepte de prevenció de riscs i salut laboral.
− La liquidació de contractes amb els treballadors i les vacances abonades. 
− El cost de vestuari del personal i de material de protecció.
− L’aplicació del BI (15%). 
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Nòmines (sou +SS+ liquidacions i vacances) 40.645,00 € 1.875,00 € 1.188,00 €
1.500,00 € 250,00 € 250,00 €

De riscos i salut laboral (per llei) 2.000,00 € 120,00 € 120,00 €
1.500,00 €

Vestuari laboral 800,00 € 150,00 € 150,00 €
% Benefici industrial (BI 15%) 6.966,75 € 359,25 € 256,20 €
IVA (7%)
Total despeses 53.411,75 € 2.754,25 € 1.964,20 €
TOTAL PRESSUPOST CONTRACTACIÓ 58.130,20 €

El cost de gestoria

Treballs extraordinaris, baixes, susbtitucions,...
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