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Número de sessió: JGL/12/2020
Taradell, el dia 3 d’abril de 2020 a les 12:30 hores a la sala gran de la segona planta
de la Casa de la Vila, es reuneixen els membres de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Taradell, sota la presidència de l’Alcaldessa, Il·lustríssima Sra M.
Mercè Cabanas Solà, del grup polític municipal d’ERC-AM, amb assistència dels
Regidors següents: el Sr. Lluís Rodríguez Rufart, Joan Canó Pol, tots del grup polític
municipal de ERC-AM, a l’objecte de realitzar sessió extraordinària en primera
convocatòria.
Assisteix telemàticament per vídeo conferència el Secretari Interventor de la
Corporació, Sr. Josep Rovira Sadurní.
Han excusat la seva absència els regidors del grup municipal d’ERC-AM. Sra. Núria
Arau Crusellas i Sr.Toni Pérez Barquilla,.
Donat que existeix el quòrum legal de membres assistents perquè pugui començar la
sessió, es declara oberta per la presidència.
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 2020.03.14),
estableix en la seva disposició tercera, la suspensió dels terminis per a la tramitació
dels procediments de les entitats del sector públic.
En aquest sentit resta suspès el transcurs dels terminis per a la celebració de les
reunions ordinàries de l’Assemblea General, Junta de Govern i restants òrgans
col·legiats, previstos als articles 97, 98, 99, 100, 101 del Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya.
No obstant, es poden celebrar sessions extraordinàries necessàries per adoptar
acords relatius als motius de la declaració de l’estat d’alarma esmentat. Alhora i, i
tenint en compte que també hi ha d’altres expedients i actuacions que s’han de
resoldre, s’incorporen a aquesta sessió.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
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No correspon per tenir aquesta sessió el caràcter d’extraordinària.
2. RESOLUCIONS D’INSTÀNCIES PRESENTADES I ALTRES ACORDS.
2.1. DONAR COMPTE DE BUROFAX DE BANKIA EN RELACIÓ A L’OFERTA DE
LLOGUER SOCIAL. Exp. 405/20.
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Vist el burofax remès per l’entitat Bankia en data 26-3-20, registre d’entrada 1446, en
el qual s’informa de l’oferta de lloguer social que la mateixa ha efectuat a diverses
famílies de Taradell, en compliment de l’art. 5 de la Llei 24/15 de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Traslladar la comunicació esmentada als Serveis Socials de l’ajuntament.
Segon.-Notificar el present acord als Serveis Socials municipals.
2.2. RATIFICACIÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDESSA 80, 83, 84 I 87 DE
L’ALCALDESSA RELATIUS A L’ESTAT D’ALARMA ACORDAT EN MOTIU DEL
COVID 19. Exp. 405/20
Vistos els Decrets de l’alcaldessa següents:
Decret 80/20 de 12 de març.
Vist que el Govern de la Generalitat ha anunciat que s’ha passat a la fase d’alerta del
pla Procicat per malalties emergents en motiu dels casos del virus Covid 19 o
coronavirus.
Vist que l’alcaldessa, com a titular de les competències municipals de sanitat púbica i
protecció civil, ha de prendre les mesures necessàries per tal que, ajustant-se a les
determinacions i ordres de les administracions superiors, permetin posar fi i/o prevenir
l’emergència sanitària i el risc sanitari per a les persones de la localitat.
Que una de les recomanacions de les administracions superiors és que s’evitin les
aglomeracions de persones i, per tant, es limitin tant com sigui possible les activitats
que ho comporten.
Per als pròxims dies està prevista la celebració en aquest terme municipal de diverses
activitats esportives, culturals, socials etc., algunes de les quals a realitzar en
instal·lacions municipals i/o en les quals es preveu una assistència important de
participants.
Atès el que disposa l’article 21 m) de la Llei 7/1985 Reguladora de les Bases de Règim
Local.
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RESOLC
Primer.-Ordenar el tancament dels equipaments municipals que es relacionaran i
suspendre les activitats públiques que hi ha programades des del dia 13 de març de
2020 fins el dijous 26 de març de 2020. Aquests tancament i suspensió es podran
prorrogar pel termini que sigui necessari en funció de l’evolució de l’alerta sanitària
provocada pel virus Covid-19.
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Equipaments tancats:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pavelló municipal el Pujolò
Centre Cultural Costa i Font (Biblioteca, Sales comunes)
Espai d’Aigua i Salut-EAS
Escola de Música i d’Arts l’Arpa
Parc de les Olors
Entre obert El Puntal i servei d’informació juvenil.
Llar de Jubilats de Taradell
Mercat municipal del dimecres
Instal·lacions del Parc d’Esports
Camp de futbol de la Roureda-UD Taradell

Segon.- Demanar a la ciutadania que es mantingui informada pels canals oficials -en
aquest sentit Ràdio Taradell seguirà emetent i el web municipal s’anirà actualitzant
amb tota la informació-, i que s’evitin els rumors i difusió d’informacions no
contrastades. En situacions d’emergència la serenitat és més necessària que mai, per
la qual cosa agraïm la col·laboració de tothom evitant desplaçaments i contactes
innecessaris. Davant de qualsevol sospita es recomana trucar al 061 i seguir la
informació actualitzada al Departament de Salut.
Tercer.-Donar compte d’aquest Decret al Ple.
Decret 83/20 de 16 de març.
En motiu de la pandèmia del Covid-19 i durant els últims dies, s’ha ordenat l’aplicació
de diferents mesures i actuacions per part del Govern Central i del Govern de la
Generalitat de Catalunya, que precisen de la seva aplicació específica en l’àmbit de
les competències i organització municipal.
Per altra part, per Decret d’aquesta alcaldia núm. 80/2020, de 12 de març, ja es va
acordar el tancament de diversos espais i instal·lacions municipals i la suspensió de
les activitats que s’hi realitzen, i es va sol·licitar a la ciutadania la seva col·laboració i
que s’evitin els desplaçaments i contacte innecessaris.
Arrel de la situació actual i de la publicació del Real Decreto 463/2020, que va entrar
en vigor el dissabte 14 de març i pel qual es declara l’estat d’alarma, i dels
esdeveniments dels últims dies que fan necessari adoptar més mesures per lluitar
contra el Covid-19, és convenient establir-ne de destinades a protegir la salut dels
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empleats municipals i de les persones usuàries dels serveis municipals i alhora definir
els serveis bàsics que s’han de continuar prestant.
Que des del Consell de Joventut de Taradell, el Puntal Jove i d’aquest ajuntament,
s’ha decidit impulsar una xarxa de voluntaris per prestar ajuda a qualsevol ciutadà de
Taradell que ho necessiti.
Per tot l’anterior i prèvia la consulta efectuada amb els representants sindicals, serveis
tècnics i administratius municipals i altre personal d’aquest ajuntament.
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RESOLC
Primer.-Establir que l’atenció al públic a les oficines municipals no s’efectuarà de
forma presencial sinó telefònica i telemàtica, de dilluns a divendres de 9 a 14 h. i els
dilluns de les 16 a les 19 h.
En cas d’urgència i fora dels horaris referits, els ciutadans s’hauran d’adreçar
telefònica o telemàticament als vigilants locals, als serveis socials municipals o al
Centre d’Atenció Primària-CAP.
Segon.-Quan a la forma de prestació de les tasques per part del personal de
l’ajuntament, s’estableixen les directrius següents:
a. Acordar, com a directriu general, la mínima presència dels empleats municipals
en el seu lloc de treball, afavorint el confinament dels mateixos en els respectius
domicilis.
b. Prioritzar el teletreball per a tos els empleats municipals en la forma que ho
permeti el lloc de treball de cadascun.
c. En funció dels serveis que presten directament els empleats municipals, cada
grup de servei i d’acord amb els caps dels mateixos o, en el seu cas, amb
aquesta alcaldia, organitzarà l’assistència de cada empleat al seu lloc de treball
per torns i/o alternativament i en la forma que permeti donar el màxim
compliment a l’establert en els apartats anteriors.
d. Les netejadores no hauran de prestar els seus serveis mentre romanguin
tancats els espais i equipaments que cadascuna tingui adscrits o fins que es
requereixi per part de l’ajuntament. S’exceptuen les dependències de la Casa
Consistorial que es netejaran cada tres dies.
e. Els vigilants locals prestaran els seus serveis seguint l’horari i calendari vigent
actualment.
Tercer.-Impulsar una xarxa de voluntaris de Taradell per a la lluita contra el Còvid-19,
juntament amb El Puntal i El Consell de Joventut de Taradell, per donar suport i ajudar
a tots els veïns de Taradell que ho precisin pels efectes i com a conseqüència d’aquell.
Quart.-Les disposicions i acord d’aquest Decret restaran en vigor fins que es
modifiquin per aquesta alcaldia o per disposició normativa de caràcter superior.
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Decret 84/20 de 17 de març.
L’article 6 del Real Decreto 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19, estableix que cada
administració conservarà les competències que li atorga la legislació vigent en la
gestió ordinària dels seus serveis, per adoptar les mesures que estimi convenients en
el marc de les ordres directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma i
sense perjudici de l’establert en els articles 4 i 5 del mateix.
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Que aquest ajuntament disposa del servei de protecció civil que es presta a través de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Taradell.
Que en virtut de l’esmentada declaració de l’estat d’alarma i de la pandèmia del Covid19, es creu convenient activar el servei de protecció civil d’aquest ajuntament per tal
d’atendre les necessitats dels veïns i veïnes de Taradell en els àmbits de circulació,
atenció de necessitats bàsiques, transport, organització de dispositius i qualsevol altre
actuació que s’acordi amb la referida finalitat.
Per tot l’anterior,
RESOLC
Primer.-Ordenar l’activació del servei de protecció civil a través de l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de Taradell, que restarà sota les ordres directes del
regidor de governació d’aquest ajuntament Sr. Lluís Rodríguez Rufart.
Segon.-Notificar aquesta resolució a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Taradell.
Decret 87/20 de 31 de març.
El Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de març, que va entrar en vigor el mateix dia de la
seva publicació al BOE que va ésser el mateix 29 de març de 2020, entre d’altres
extrems, estableix la relació d’activitats i sectors que es consideren essencials i, en la
seva Disposició Addicional Primera, disposa que les entitats locals queden habilitades
per dictar les resolucions i instruccions necessàries per regular la prestació de serveis
dels empleats públics, amb l’objecte de mantenir el funcionament dels serveis públics
que es considerin essencials.
Que per Decret de l’alcaldessa núm. 83/2020, ja es va regular la forma en què es
prestarien els serveis municipals per part dels empleats municipals, si bé no es va fer
una relació de quines activitats es consideraven essencials.
Es convenient doncs, en virtut de la Disposició Addicional esmentada, relacionar els
serveis públics essencials d’aquest ajuntament i, a tal fi,
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RESOLC
Primer.-Declarar serveis essencial que presta l’Ajuntament de Taradell els següents:
Registre i oficina d’atenció al públic.
Seguretat, Vigilants Locals i Protecció Civil.
Recollida d’escombraries i neteja viària i d’instal·lacions i edificis municipals.
Secretaria-intervenció i contractació.
Serveis territorials i manteniment de la via pública, de les instal·lacions i edificis
municipals.
6. Subministrament d’aigua potable.
7. Serveis socials i d’atenció a les persones.
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1.
2.
3.
4.
5.

Segon.-Aquests serveis es prestaran en la forma establerta en el Decret de
l’alcaldessa 83/2020.
Per unanimitat s’acorda:
Ratificar íntegrament els Decrets de l’Alcaldessa núm. 80, 83, 84 i 87 de 2020.

2.3. SOL·LICITUD PER INSTAL·LAR UN TOILEKAN Exp. 321/2020.
Vista la instància presentada per la Sra. A.M.S., de data 24/02/2020, amb número de
registre d’entrada 1015/2020, en la qual sol·licita la col·locació d’un toilekan a la zona
verda al parterra que segueix a la carretera de Balenyà de Taradell, un lloc habitual
de passeig de gossos.
Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 31/03/2020, que exposa, d’una
banda, que fa poc s’han col·locat dues papereres al passeig del Tossal que s’utilitzen
sobretot per excrements de gossos i bosses de deixalles (mal ús), incrementant els
treballs de manteniment de la brigada municipal, i de l’altra, que ja que hi ha bancs a
la zona on es sol·licita el toilekan i seria recomanable instal·lar-hi una paperera. Si
resultés que aquesta paperera s’utilitzés molt per part dels propietaris dels gossos es
podria plantejar, en una segona fase, la instal·lació del toilekan.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Acordar instal·lar una paperera a la zona verda al parterra que segueix a la
carretera de Balenyà en una primera fase i, en funció de l’ús de la mateixa en el seu
dia en tot cas tornar-se a plantejar si correspon la instal·lació d’un toilekan.
Segon.- Notificar el present acord a la Sra. A.M.S.
2.4. SOL·LICITUD DE RETIRADA D’UN RÈTOL INFORMATIU. Exp. 369/2020.
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Vista la instància presentada per l’Associació de Veïns de Goitallops, de data
03/03/2020, amb número de registre d’entrada 1188/2020, en la qual sol·licita la
retirada d’un rètol situat a la cruïlla del carrer de l’Alou amb l’avinguda de Goitallops,
en el sentit de sortida del carrer de l’Alou cap al centre del poble.
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Vist l’informe de l’Arquitecte tècnic municipal de data 01/04/2020, del qual en resulta
que a la citada cruïlla hi ha dos rètols de “Residencial Goitallops – Restaurant” força
antics i amb les característiques pròpies de l’antiga senyalització indicativa situada a
les carreteres (són baixos, dificultant la visibilitat). Es proposa retirar el rètol en el
sentit de baixada de l’avinguda de Goitallops, i substituir el rètol de senyalització en el
sentit de pujada per un com els de tota la zona urbana del municipi, els quals també
senyalitzen el restaurant, antigament “Terra Endins” i, d’aquesta manera, unificar la
senyalització i eliminar el risc de no visibilitat.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Retirar el rètol en el sentit de baixada i substituir el rètol en el sentit de pujada
a la cruïlla del carrer de l’Alou amb l’avinguda de Goitallops, en la forma indicada a la
part expositiva d’aquest acord
Segon.- Notificar el present acord a l’Associació de Veïns de Goitallops, a la Sra.
M.S.R. i als serveis tècnics-brigada d’obres.

3. URBANISME
3.1. APROVACIÓ ATORGAMENT LLICÈNCIES D’OBRES
Vistes les sol·licituds de llicències d’obres i documents i/o projectes que s’hi adjunten
següents:
NÚM.
TITULAR
EXP.
357/2020 Xarcuteria
Muntal

428/2020 M.R.B.

430/2020 E.S.M.

FINCA

OBRA

c. Sant
Sebastià,
75

Substitució
peces
paviment
exterior
entrada
botiga
ctra.
Canviar
Balenyà, 26 teules
c. de Vic,
42, 1r 1a

Rehabilitació
instal·lació
elèctrica i
aigua

TIPUS IMPORT Fiança Placa
(€)
menor
43,44

menor

258,39

menor

89,10
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Vistos els informes favorables dels tècnics i del secretari municipal.
Es proposa l’adopció de l’acord següent:
Únic.- Atorgar les llicències d’obres relacionades a la part expositiva d’aquest acord i
aprovar les corresponents liquidacions de l’ICIO i Taxa per a l’atorgament de llicències
d’obres pels imports que hi consten, i amb les condicions assenyalades en els
informes dels tècnics municipals respecte a cada sol·licitud.
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Es sotmet a votació la proposta d’acord i s’aprova per unanimitat.
4.- APROVACIÓ DE LA 2A CERTIFICACIÓ DE L’OBRA ENDERROC DE L’EDIFICI
PLURIFAMILIAR SITUAT AL C. SANT SEBASTIÀ 41 (Can Serdà). Exp. e555/2019.
Vist que s’ha presentat la 2a Certificació d’obres de l’execució del projecte “Enderroc
de l’edifici plurifamiliar situat al c. Sant Sebastià 41 de Taradell”, de data 2 d’abril de
2020, i per un import 26.987,05 €, i signada pel director de les obres i per l’empresa
adjudicatària del contracte Transport i Excavacions J. Ricart SL.
Que per part de l’adjudicatària també s’ha presentat la factura corresponent, del
mateix import que la certificació, número 2020/141, de data 29 de febrer de 2020.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Aprovar la 2a certificació d’obra del contracte projecte “Enderroc de l’edifici
plurifamiliar situat al c. Sant Sebastià 41 de Taradell”, de data 2 d’abril de 2020, i per
un import 26.987,05€, i signada pel director de les obres i per l’empresa adjudicatària
del contracte, i aprovar la factura corresponent, del mateix import, número 2020/141,
de data 29 de febrer de 2020 emesa per l’adjudicatària Transport i Excavacions J.
Ricart SL.
Segon.-Notificar aquest acord a transports i Excavacions J. Ricart SL
5.- APROVACIÓ DE LA 3ª CERTIFICACIÓ DE L’OBRA “URBANITZACIÓ DEL
SECTOR FONT D’EN DÉU I CARRER DE TONA”. Exp. 739/2018.
Vist que s’ha presentat a les oficines municipals la 3ª Certificació de l’obra
“Urbanització del sector de la Font d’en Déu i del c. de Tona”, de data 27 de febrer de
2020, d’import 72.872,79€, i signada pel representant de l’ajuntament, la direcció
facultativa i l’empresa adjudicatària Curnal Invest SL.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Aprovar la 3ª Certificació de l’obra “Urbanització del sector de la Font d’en
Déu i del c. de Tona”, de data 27 de febrer de 2020, d’import 72.872,79€.
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Segon.- Notificar aquest acord a Curnal Invest, SL i al servei de la intervenció
municipal.

6.-SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE “EXECUCIÓ DEL PROJECTE “URBANITZACIÓ
DEL SECTOR FONT D’EN DÉU I C. DE TONA”. Exp. 739/2018.
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Vist que mitjançant Real Decret 463/2020, de 14 de març es va declarar l’estat
d’alarma per la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada pel Covid-19, el
qual ha estat prorrogat pel Real Decret 476/2020, de 27 de març.
Vist que el Real Decret-Llei 8/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del Covid-19, modificat pel Real Decret Llei 11/2020, de 31
de març, en el que s’estableix en el seu article 34.3 que:
En els contractes públics d’obres, vigents a l’entrada en vigor d’aquest real decret llei,
que celebrin les entitats del Sector Públic, sempre que aquests no haguessin perdut
la seva finalitat com a conseqüència de la situació creada pel Covid-19 o les mesures
adoptades per l’Estat, i quan aquesta situació generi la impossibilitat de continuar
l’execució del contracte, el contractista podrà sol·licitar la suspensió del mateix des de
que es produís la situació de fet que impedeix la seva prestació i fins que la mateixa
es pugui tornar a reprendre. A aquests efectes s’entendrà que es pot tornar a iniciar
quan, havent cessat les circumstàncies o mesures que la vinguessin impedint, l’òrgan
de contractació notifiqués al contractista la fi de la suspensió.
Aquest mateix article 34.3 estableix que la suspensió només procedirà quan l’òrgan
de contractació, a instància del contractista i en el termini de 5 dies naturals hagués
apreciat la impossibilitat d’executar el contracte com a conseqüència de la situació
generada pel Covid-19 i per les mesures adoptades per l’Estat.
Vist que en data 31 de març de 2020, la mercantil CURNAL INVEST, SL, ha presentat
una instància sol·licitant la suspensió de l’execució de les obres amb efectes des del
passat 23 de març de 2020, data en que van quedar aturades les mateixes davant la
impossibilitat de poder donar compliment a les mesures de seguretat i salut requerides
per treballar, tals com mantenir una distància superior a 1,5 metres, o disposar de
mascaretes i hidrogels.
Vist que amb anterioritat a la sol·licitud presentada per l’empresa contractista, la
direcció facultativa de l’obra va lliurar, en data 23 de març de 2020, l’acta de
paralització de les obres, per la que informa sobre l’estat actual de les mateixes i
corrobora la impossibilitat de poder seguir executant-les ja que no es pot garantir la
seguretat i salut dels treballadors en motiu del Covid-19, informa favorablement sobre
la seva suspensió.
Vist que no es tracta d’un contracte d’obra declarat d’emergència, per atendre les
necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel
Govern o pels diferents departaments per fer front al Covid-19, en el sentit de l’art. 5
del Decret Llei 7/2020 de 17 de març .
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Per l’anterior, i per unanimitat s’acorda:
Primer.- La suspensió del contracte “Execució del projecte Urbanització del Sector
Font d’en Déu i c. Tona”. Exp. 739/2020, amb efectes des del 23 de març 2020 i fins
que s’aixequi la vigència de l’estat d’alarma.
Segon.- Notificar aquest acord a la companyia CURNAL INVEST, SL

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

7.- APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES I PAGAMENTS
Vista la relació de factures núm. 2020-0007 corresponent a factures rebudes, i que
han estat validades pel tècnic corresponent, per import líquid de 96.843,01 euros,
corresponent a diverses despeses corrents i/o inversions realitzades per l’Ajuntament
de Taradell.
Vist l’informe emès per Secretaria-Intervenció, en el qual hi consta la relació de
subministres i serveis que és necessari licitar atès que en el còmput anual
sobrepassen els límits de la contractació menor, els de serveis de durada superior a
un any o subministraments recurrents.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.- Justificar la celebració dels contractes menors que es desprenen de la relació
de factures núm. 2020-0007 ateses les necessitats de l’Ajuntament de Taradell,
quedant acreditat que les contractacions menors de subministraments/serveis/obres
mitjançant un contracte menor són la forma més idònia i eficient de dur a terme les
finalitats de la mateixa.
Segon.- Aprovar la relació de factures núm. 2020-0007 per un import líquid de
96.843,01 euros, corresponent a despeses corrents i/o inversions realitzades per
l’Ajuntament de Taradell, reconeixent l’obligació de pagament.
Tercer.- Ordenar els pagaments de les despeses corresponents a la relació de
factures referenciada.
8.- APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES MENORS
Vist que s’ha de procedir a realitzar les obres, contractar els serveis o
subministraments que es relacionen, els quals es refereixen a actuacions puntuals, no
recurrents, de termini inferior a 1 any i d’import corresponent a contractes menors.
Per unanimitat s’acorda:
Primer.-Adjudicar els contractes que es relacionen a les empreses, per les actuacions
i pels imports següents:
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RC
1283

Exp.

Empresa

Contracte

eJardineria Sayós Mas, Poda d’arbres de
425/2020 SL
carrers del municipi.

diferents

Import €
(iva inclòs)
3.012,90€

Segon.-Notificar aquest acord a les empreses relacionades.

Document signat electrònicament. La seva autenticitat es pot consultar a la seu electrònica a través del codi de verificació electrònica (CVE).

I no havent-hi més assumptes a tractar, l’Alcaldessa aixeca la sessió quan són les
13:00 hores; de la qual jo el secretari estenc aquesta acta i en dono fe.
Ma Mercè Cabanas Solà
Alcaldessa de Taradell

Signatura: Mercè Cabanas
Solà - Alcaldessa
Data: 09/04/2020 14:05:20

Josep Rovira Sadurní
Secretari-interventor

Signatura: Josep Rovira
Sadurní - SecretariInterventor
Data: 09/04/2020 12:05:15
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