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1. INTRODUCCIÓ 

 

La Fundació Privada Integra Pirineus és una entitat arrelada a la comarca 

de l’Alt Urgell, creada l’any 2011 i inscrita al Registre de Fundacions Privades de 

la Generalitat de Catalunya amb el número 2691. 

Integra Pirineus té per objecte contribuir a la inserció social i laboral de 

persones en situació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les 

persones amb discapacitat psíquica i/o malaltia mental. 

Per tal d’aconseguir la “inserció social i laboral de persones en situació de 

risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb discapacitat 

psíquica i/o malaltia mental” la Fundació Privada Integra Pirineus va crear 

dos societats:  

1. CET – Centre Especial de Treball ‐ INTEGRA PIRINEUS L’ALT URGELL, 

SLU. Octubre 2011: Té per objectiu de realitzar un treball productiu, 

participant regularment de les operacions de mercat, amb la finalitat 

d’assegurar una ocupació remunerada i la prestació de serveis d’ajustament 

personal i social que necessitin els treballadors amb discapacitat 

reconeguda i com a mitjà. 

 

2. EMPRESA D’INSERCIÓ ‐ E.I. INTEGRA PIRINEUS S.L.U. Setembre 

2015: Té per objectiu la integració sòcio‐laboral de persones en situació o 

greu risc d’exclusió social. 

Formen part del patronat de la Fundació les següents persones i entitats: 

 Consell Comarcal de l’Alt Urgell 

 Ajuntament de La Seu d’Urgell 

 Cooperativa Cadí 

 Ramon Termens – President de TAURUS Group 

 Associació Alba. 
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2.  ACTIVITATS REALITZADES: 

 

Les activitats que s’han dut a terme durant aquest 2018 a Integra Pirineus Alt 

Urgell es basen en 4 àmbits d’actuació: 

a. Jardineria 

b. Manipulats 

c. Vigilància d’exposicions 

d. Forestal 

 

a. Jardineria: 

S’ha creat una colla de jardineria que està prestant serveis a diferents 

particulars de la comarca, així com un contracte de manteniment de parcs i 

jardins amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell durant 6 mesos que ha permès 

donar feina a 4 persones. 

 

b. Manipulats: 

Una de les persones contractades pel Centre Especial de Treball ha destinat 

mitja jornada durant diverses setmanes a muntar caixes de perfums, de 

l’empresa de la comarca “Be You Fragances”, així com a etiquetar terrines 

de gelats de l’empresa “Gratacools”. 

 

c. Vigilància d’exposicions: 

Durant 7 mesos, un dels treballadors del CET ha estat vigilant exposicions 

culturals durant 20 hores a la setmana. 
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d. Forestal 

INTEGRA PIRINEUS està liderant un projecte pioner en les energies 

renovables al voltant de la BIOMASSA, una iniciativa empresarial que 

promou el desenvolupament sostenible en tres àmbits:  

 Mediambiental -ús energètic de la biomassa-.  

 Local -gestió forestal sostenible i prevenció d’incendis forestals-. 

 Social -recuperació d’una activitat professional amb persones amb 

risc d’exclusió social-. 

 

Integra Pirineus duu a terme tot el procés per a l’obtenció de la biomassa 

del bosc a la llar: 

1. Aprofitament Forestal Sostenible de la Muntanya d’Alinyà: 

Integra Pirineus extreu la fusta de menor qualitat de la Muntanya 

d’Alinyà per tal de garantir un creixement saludable del bosc, així com la 

conservació i millora de la biodiversitat de l’ecosistema. 

2. Transport de la fusta al terreny d’assecat d’Alinyà: Integra 

pirineus transporta la fusta, un cop desbrancada i desemboscada, a 

un terreny propi per tal que s’assequi. 

3. Trituració de la fusta amb estelladora:  Integra pirineus tritura la 

fusta amb una estelladora quan es troba en el punt òptim d’assecament 

i s’emmagatzema al cobert. 

4. Emmagatzematge amb assecatge natural i reducció de la humitat. 

Control de qualitat: Integra Pirineus té un cobert propi per 

emmagatzemar l’estella. El cobert, construït l’any 2014, té una 

capacitat de 800 m
3  

i està situat en el lloc idoni per tal que es 

donin les condicions climatològiques perfectes per mantenir l’estella 

en el grau òptim d’humitat (sempre inferior al 30 %) . El projecte de 

construcció, amb fusta, contemplava els paràmetres necessaris per tal 

que provoqués en menor impacte possible al territori. 

5. Distribució i subministrament amb contenidor pneumàtic: Integra 

Pirineus fa el subministrament d’estella a les calderes del territori 
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amb un contenidor pneumàtic. El contenidor pneumàtic, amb una 

capacitat de 27 m
3  

és un dels pocs que hi ha a Catalunya i ens permet 

subministrar l’estella a les calderes d’una manera neta, ràpida i eficient. 

Actualment estem subministrant estella a totes les calderes d’estella de 

la comarca i alguna del Principat d’Andorra i del Pallars. 
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3. CARACTERÍSTIQUES DEL COL·LECTIU ATÈS: 

 

Durant el 2018 han treballat al CET Integra Pirineus 8 persones amb 

discapacitat.  

 Tots ells són homes. Les tasques principals són al sector forestal, el qual 

requereix de gran aptitud física, condicionant sovint l’accés a moltes 

persones, en especial les dones. 

 El perfil d’edat és molt heterogeni, des de 20 anys del treballador més 

jove a 58 del més gran, això fa que l’experiència laboral prèvia també 

sigui molt diversa, treballadors en què ha sigut la primera feina a d’altres 

que tenen varies experiències però no especialitzada. 

 Tots els treballadors excepte un són persones amb discapacitat 

d’especial dificultat. 3 persones amb discapacitat psíquica, 3 persones 

amb malaltia mental, 1 amb discapacitat física major de 65% i 1 persona 

amb discapacitat sensorial menor del 65%. 

 La majoria són residents de La Seu d’Urgell, excepte dos treballadors, 

que són residents un a Pont de Bar i l’altre a l’Alsina d’Alinyà. 

 El nivell formatiu és generalment d’estudis primaris, tret d’un 

treballador que continua la seva formació cursant cicle formatiu de grau 

superior. 

 L’accés al CET ha sigut per dues vies:  

o D’una banda 3 persones eren treballadores de l’Empresa d’Inserció 

Integra Pirineus, al ser persones amb discapacitat i que actualment 

es considera que  no poden accedir al mercat de treball ordinari, el 

CET s’ha plantejat per a ells com una opció laboral amb major 

garantia de continuïtat. 

o Les altres 5 persones han accedit al CET a partir d’una oferta de 

feina. Derivades generalment dels serveis socials bàsics de la 

comarca. 
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 Excepte les persones provinents de treballar a l’Empresa d’Inserció 

d’Integra Pirineus, totes elles venien d’una situació o d’atur de llarga 

durada o de contractació laboral a través de programes d’ocupació 

gestionats per l’administració local. 

 Molts dels treballadors, a més de la discapacitat tenen afegida una 

situació de risc d’exclusió social, per motius diversos (manca de suport 

familiar, viure en zones rurals aïllades, etc.). 

 El temps de treball al CET ha sigut bàsicament condicionat al sector al 

que es dedica cada treballador:  

o El sector d’activitat principal del CET és el forestal, aquesta 

activitat tot i tenir fluctuacions de productivitat, es desenvolupa 

durant tot l’any, és per això que els 4  peons forestals han estat 

treballant amb contracte indefinit o amb contracte temporal fins a 

final d’any, pendents de conversió a indefinit. Val a dir que un 

d’aquest treballadors va causar baixa al CET per situació 

d’incapacitat parcial en la professió habitual. 

o L’altre sector d’activitat és la jardineria, la qual ha estat vinculada 

als serveis de jardineria contractats per l’Ajuntament de La Seu 

d’Urgell pel període ja definit de 6 mesos, fet que ens ha 

condicionat la contractació dels treballadors. Van ser contractades 

3 persones, una d’elles va causar baixa laboral suggerida durant el 

període de prova, suggerida pel treballador, per manca d’ajust amb 

el tipus d’activitat. 

o Un altre treballador ha estat treballant com a vigilant 

d’exposició. Aquest contracte, també vinculat a un servei 

contractat per l’Ajuntament de La Seu d’Urgell ha estat per període 

determinat. Al finalitzar, Integra Pirineus ha procurat mantenir 

aquest treballador actiu, oferint-li feina a través de l’Empresa 

d’Inserció.   

 



 

8 

La voluntat de l’empresa és vetllar per disposar de feines que permetin la 

continuïtat de la contractació dels treballadors. 

 

El lloc de treball desenvolupat per 7 dels treballadors ha estat de peons, ja 

sigui forestals, de jardineria o vigilància. Un treballador ha realitzat  de cap de 

colla de jardineria, coordinant la tasca de 2 peons. D’aquesta manera el CET 

procura promoure la promoció interna dels seus treballadors. 
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4. METODOLOGIA DE TREBALL 

 

La metodologia d’intervenció per acompanyar el procés d’inserció dels 

treballadors del CET d’Integra Pirineus es basa en el desenvolupament d’un 

itinerari d’inserció sociolaboral individualitzat. Aquest ha de permetre 

millorar l’ocupabilitat a través de la identificació i el desenvolupament de 

competències, amb la finalitat de construir el projecte laboral del treballador. 

Aquest projecte, enfocat en la satisfacció del treballador i qualitat de de 

l’ocupació, pot anar orientat al manteniment del lloc de treball al CET o, en la 

mesura del possible, a assolir la inserció laboral al mercat de treball ordinari.  

El procés d’inserció es desenvolupa en diferents fases:  

A. Fase selecció: 

o Definició del lloc de treball: anàlisi del lloc de treball.  

o Difusió de l’oferta de treball als serveis derivants (SOC, serveis 

socials bàsics, entitats d’orientació laboral) 

o Entrevista de selecció, coordinació amb els serveis derivants i 

valoració dels perfils dels candidats 

o Elecció del candidat 

B. Fase d’acollida/incorporació: 

L’objectiu és facilitar a la persona el suport necessari per a l’èxit de la 

inserció. 

o Presentació i coneixement de l'empresa, del lloc de treball i dels 

professionals de referència.  

o Realització del curs de prevenció de riscs laborals. 

o A través d’entrevistes individuals, desenvolupament de qüestionaris 

i/o escales de valoració específiques, coordinació amb els 

professionals del servei derivant i coordinació amb el monitor es 

realitza la valoració per competències. Posteriorment es determina 

l’ajustament al lloc de treball i les necessitats de suport que requereix 

cada treballador/a.  



 

10 

o S’estableix el pla de treball consensuat amb la persona 

treballadora.  

o Formació en el lloc de treball: inclou l’aprenentatge de 

competències tècniques (p. Ex. ús de la maquinària, 

tècniques de treball, seguiment de les pautes de prevenció de 

riscs laborals, etc.), la persona encarregada d’aquesta formació 

és el monitor. També comprèn l’adquisició o millora d’hàbits o 

competències transversals (p.ex. compromís, treball en 

equip, autonomia, iniciativa, etc.), aquests els potencien tan el 

monitor com la tècnica d’inserció. 

 

C. Fase de progressió i manteniment del lloc de treball:  

Acompanyament continuat, per assegurar la satisfacció del treballador i el 

nivell de productivitat òptim. 

o Continua la formació en el lloc de treball. 

o Acompanyament i seguiment a través de monitoratge del 

treballador al lloc de treball i de tutories individualitzades. 

o Adequació del  lloc de treball en funció de les habilitats del 

treballador/a. 

o Seguiment i avaluació continua per determinar si es varia el suport. 

Es valora el desenvolupament de les competències en el lloc de 

treball per tal d’abordar-les amb el treballador i determinar els 

suports necessaris. Veure Annex 1. Fitxa avaluació del treballador  

o Avaluació de la satisfacció de la persona treballadora. Veure Annex 

2. Escala satisfacció laboral 

o En cas d’haver-n’hi, gestió d’incidències i crisi. Suport puntual per 

tal d’ajudar a resoldre-les.  

D. Fase de transició:  

Per als treballadors que siguin valorats positivament per accedir i 

mantenir un lloc de treball a l’empresa ordinària es preveu aquesta fase. 
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Des del gener de 2018, en que vam torna a posar en funcionament el 

CET, no hi ha hagut cap treballador candidat d’aquesta fase. 

o Prospecció empresarial per detectar ofertes de feina i presentar el 

candidat. 

o Assessorament i suport en les tècniques de recerca de feina 

o Seguiment post-inserció tan amb la persona treballadora com 

amb l’empresa si és possible, durant el temps que es consideri 

necessari. 

 

El treball en xarxa amb els professionals implicats es realitza durant totes les 

fases. Formem part de l’equip de treball  de professionals i entitats que treballen 

amb i per persones amb discapacitat i/o malaltia mental al territori de l’Alt 

Urgell. Aquest equip es configura a través d’una Taula de Capacitats 

diverses:  

Membres de la Taula de Capacitats diverses Funcions Taula 
- Fundació Sant Hospital 
- Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell. 
- Fundació Privada Integra Pirineus 
- Fundació Privada Claror. Centre Ocupacional, Llar 

residència i Club esportiu de persones amb 
discapacitat intel·lectual. 

- Centre de Salut Mental d’Adults Alt Urgell 
- Centre Salut Mental infància i Joves. Sant Joan de 

Déu. Terres de Lleida 
- Associació ASPID 
- Caritas La Seu d’Urgell 
- Intress. Club social el Picot i Servei Prelaboral per 

a persones amb malaltia mental. 
- Equip d’Asessorament Piscopedagògic de l’Alt 

Urgell. 
- Punt Omnia 
- Sedis AIRAM 
- Escoles i IES: Escola La Valira, Escola Mn. Albert 

Vives, Escola Pau Claris, Escola La Salle, IES Joan 
Brudieu IES La Valira 

- Treball en xarxa  
- Creació d’un espai de 

participació per debatre 
qüestions i generar 
propostes d’acció que 
afavoreixin la inclusió de les 
persones amb discapacitat 

- Promoció de la cooperació 
entre entitats i serveis de 
diversitat funcional. 

 

Quan un treballador del CET rep seguiment per part d’una altre entitat ens 

coordinem amb aquesta sempre que sigui convenient, com per exemple, les 

èpoques de transició entre serveis, per abordar incidències, etc. 
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També formem part de la Taula d’agents sòcio-laborals de l’Alt Urgell.  

Membres de la Taula d’agents laborals Funcions Taula 

- Oficina de Treball de La Seu d’Urgell.  
- Promoció econòmica del CCAU 
- Promoció econòmica de l’Ajuntament de La Seu 

d’Urgell 
- Gerent GAL Alt Urgell – Cerdanya 
- Agent d’immigració del Consorci d’Atenció a les 

Persones 
- Agent d’Igualtat del Consell Comarcal de l’Alt 

Urgell 
- Fundació Integra Pirineus 
- ASPID 
- Càrites 
- Punt Òmnia Ajuntament de la Seu d’Urgell 
- CETAP- Telecentre 
- Servei de Treball-  Oficina Jove de l’Alt Urgell 
- Associació d’hostaleria de l’Alt Urgell (AHAU)  
- Associació d’empresaris de l’Alt Urgell (AEAU) 
- Coordinadors dels Cicles formatius del territori 

- Treball en xarxa i 
aprofitament dels recursos 
ocupacionals. 

- Creació d’un espai de 
participació per debatre 
qüestions i generar 
propostes d’acció que 
afavoreixin la formació i 
ocupació dels ciutadans del 
territori. 

- Promoció de la cooperació 
entre entitats i serveis 
formatius i laborals. 

 

Ens coordinem amb els serveis d’intermediació laboral quan disposem d’una 

oferta de treball per tal que en puguin fer difusió i derivació de persones 

candidates. Alhora que ens informen i faciliten l’accés a la seva borsa d’ofertes 

de treball en cas que un treballador del CET sigui candidat de treballar a 

l’empresa ordinària. En aquesta línia, l’Oficina de Treball ens envia 

setmanalment el recull d’ofertes de feina. 

 

En quant a la Metodologia de treball amb la família des del CET Integra 

Pirineus fem partícips del procés d’inserció a la família del treballador sempre 

que aquest ho determini, ja sigui perquè assisteix acompanyat o perquè 

s’evidenciï certa dependència d’aquesta en la presa de decisions i/o necessitat 

de supervisió. Així doncs s’inclourien totes aquelles accions amb la família 

com entrevistes per recollir informació, oferir assessorament i orientació, 

pautes de suport, pautes de supervisió en algun aspecte, etc. No s’inclou 

a la família quan el treballador/a mostra independència.  
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5. OBJECTIUS I INDICADORS PER 2018: 

 

Objectiu genèric: 

 

Vetllar per la integració sociolaboral del major nombre possible de 

persones amb discapacitat . 

a. Treballar en itineraris personalitzats d’inserció dels treballadors amb 

discapacitat.. Aconseguit ! 

b. Donar la oportunitat a noves incorporacions de personal al CET. 

Aconseguit ! 

 

Objectiu específics: 

 

A) Posar en funcionament una línia de treball en l’àmbit de la jardineria. 

Aconseguit ! 

A.1. Formar un equip de professionals en l’àmbit de la de jardineria. 

Aconseguit ! 

A.2. Posar en funcionament la línia de negoci buscant treballs específics 

de jardineria per tal de vetllar per la seva viabilitat econòmica. 

Aconseguit ! 

 

B) Explorar altres de línies de negoci per tal de poder donar la oportunitat 

d’inserció a més perfils de treballadors (sobretot dones i joves). 

Aconseguit! Cal continuar treballant per tal d’inserir més dones. 

B.1.Estudiar la viabilitat econòmica d’altres línies de negoci, susceptibles 

de generar ocupació per a persones amb discapacitat, principalment 

dones i joves que són els perfils que tenen menys visibilitat a Integra 

Pirineus per la tipologia del treball forestal. En curs, treballant-hi! 
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C) Continuar executant treballs forestals d’una manera sostenible i 

respectuosa amb el mediambient. Aconseguit ! 

C.1. Actuacions silvícoles encaminades a la re valorització del medi 

natural en un entorn rural de muntanya. Aconseguit! 

C.2. Adequació i construcció d’infraestructures relacionades amb el medi 

rural Aconseguit! 

C.3. Obtenció d’aprofitaments fustanyers i distribució de la biomassa 

forestal Aconseguit! 

Obtenir la certificació FSC per la gestió i explotació forestal sostenible. En 

curs, treballant-hi! 

C.4. Oferir estella i fusta de primera qualitat als nostres clients 

Aconseguit ! 

C.5. Oferir un servei i atenció òptima als nostres clients. Aconseguit ! 

 

Indicadors: 

Nombre de treballadors: 8 

Tipus de discapacitat: 3 intel·lectual, 3 malaltia mental, 1 física motora (+65%) 
i 1 sensorial (+33%) 

Tipus de contractes: 2 indefinits i 6 temporals 

Percentatge de les jornades laborals: .5 jornades complertes i 3 de parcials 

Hores de formació tecnicoprofessional i en competències transversals.  2 hores 
en prevenció de riscos laborals, 2 en curs primers auxilis i un d’ells 110 hores 
de formació pràctica en jardineria 

% absentisme: un dels treballadors va estar de baixa laboral 115 dies acabant 
aquesta situació amb una Incapacitat Permanent Total. Un altres dels 
treballadors ha estat 3 dies de baixa. 

Grau de satisfacció dels treballadors: segons l’enquesta de satisfacció que se’ls 
hi ha fet, el grau de satisfacció ha estat de 3,4 sobre 4. 

Nombre de contractacions laborals a l’empresa ordinària. Una, tot i que no s’hagi 
intervingut per part del CET. 
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6. RECURSOS HUMANS I MATERIALS 

 

Pel que fa als recursos humans de l’USAP, Integra Pirineus Alt Urgell, compta 

amb: 

A. Terapeuta ocupacional 

B. Monitor de producció 

C. Altres professionals 

 

A. Terapeuta ocupacional 

És la professional que realitza la coordinació del servei i la funció de tècnica 

d’inserció laboral dels treballadors del CET. Té una dedicació del 50% de la 

jornada.  

Les funcions que desenvolupa són:  

- Valoració funcional (valoració habilitats, capacitats i entorn). 

- Orientació psicosocial i orientació sociolaboral. 

- Elaboració i seguiment del pla de treball. 

- Anàlisi i proposta de pautes d’intervenció. 

- Oferiment d’estratègies d’aprenentatge i tècniques de modificació 

conducta 

- Anàlisi del lloc de treball. 

- Adaptació del i al lloc de treball. 

- Intervenció en en incidències i conflictes. 

- Elaboració d’informes i recollir indicadors relacionats amb els serveis 

prestats 

- Coordinació i seguiment amb els agents implicats (agents laborals, 

serveis sanitaris, serveis socials, etc.) 

- Intervenció amb les famílies. 
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- Detecció de necessitats formatives i ocupacionals del col·lectiu, 

coordinació de la formació dels treballadors. 

- Control i supervisió d’absències. 

- Seguiment de la seguretat i higiene en el treball. 

- Difusió de forma activa  els serveis oferts i les activitats promogudes pel 

CET.  

 

B. Monitor de producció 

És el professional que coordina l’equip de treballadors amb discapacitat, ofereix 

suport al treballador i procura el màxim rendiment i satsifacció d’aquest. És 

l’encarregat del manteniment de les eines i maquinària. Té una dedicació del 

100% de la jornada.  

Les funcions que desenvolupa són: 

- Aplicació i seguiment del programa de treball de cada treballador. 

- Organització de les activitats productives, adaptant-les a cada 

treballador. 

- Formació al lloc de treball de les tècniques específiques. 

- Supervisió de les tasques. 

- Observació del treballador i el seu entorn laboral. 

- Control de la seguretat i higiene en el treball. 

- Control d’assistència. 

- Detecció de les demandes implícites i explícites dels treballadors.  

- Intervenció en un primer nivell de contenció davant d’incidències. 

- Coordinació amb la resta de l’equip. 
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C. Altres professionals: 

La fundació Integra Pirineus compta amb diverses persones tècniques que 

ofereixen suport al CET: 

- Directora de la Fundació Integra Pirineus: responsable d’Integra Pirineus 

i la seva representació. Les seves funcions són impulsar, coordinar i dirigir 

l’activitat conjunta dels diversos àmbits de la fundació, el CET i de 

l’Empresa d’Inserció d’ Integra Pirineus. 

- Técnic de producció: enginyer forestal, s’encarrega de la gestió forestal 

i de l’organització i logística de tot el departament de producció del CET i 

de l’Empresa d’Inserció. 

- Administrativa/Comptable: s’encarrega de la gestió comercial, 

financera, comptable i fiscal de tots els àmbits d’integra Pirineus. 

Supervisa la gestió de tesoreria i l’estudi de viabilitat dels projectes 

d’inversió i organitza la gestió administrativa del personal.  
 

Pel que fa als recursos materials del CET, Integra Pirineus Alt Urgell, 

compta amb: 

- Vehicle tipus Pick-up 
- Tallabardisses 
- Desbrossadora 
- Bufadora 
- Motosserra petita 
- Tisores de podar pneumàtiques 
- Dos acumuladors de bateria de motxilla 
- Dos carregadors 
- Tres Xapos  
- Tres Pales 
- Tres escombres metàl·liques 
- Pala ampla 
- Carretó 
- Equips de Protecció Individuals 
- Vestuari de treball 
- Màquina de segar (no elèctrica) 
- Taula i cadires 
- Magatzem 

- Despatx i material d’oficina 
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7. ANÀLISIS GENERAL DEL CET. 

 

Com a aspecte positius podem destacar que: 

o Oferim la possibilitat a les persones amb discapacitat, d’especials 

dificultats, de la nostra comarca de treballar en un CET i presta’ls-hi els 

Serveis d’ajustament personal i social per tal de millorar la seva 

ocupabilitat. 

o Estem fortament arrelats al nostre territori i hem teixit sinergies que ens 

faciliten molt el treball en xarxa. 

o Obrir una nova línia de treball en jardineria. 

 

Com a especificitat destacaríem que són l’únic Centre Especial de Treball de la 

nostra comarca. 

 

I pel que fa als aspectes en els quals seguir treballant destacaríem: 

o Que les feines son estacionals, ja que depenen de la climatologia. 

o Pel que fa al sector forestal és un sector que requereix d’unes grans 

condicions físiques i formació i ens costa molt trobar dones que 

compleixin amb aquests requisits. 

o Dificultat dels treballadors amb discapacitat d’accedir al mercat ordinari, 

ja que el fet que les empreses siguin petites al nostre territori, fa que 

requereixin de personal força polivalent i no tant personal especialitzat 

en una tasca concreta.  

 

 

 

 

La Seu d’Urgell, febrer de 2019 
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8. ANNEXOS 

Annex 1: 

Annex 2: 


