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Incidències
A les 21.48 h s’atura el ple. Es convoca sessió extraordinària el dia 2 de novembre de
2020 per tal de tractar els assumptes pendents.
La sessió es dóna per finalitzada per l’Alcalde en aplicació del principi d’unitat d’acte
previst a l’article 54 del ROM i atenent a la situació d’estat d’alarma decretada per
l’Estat mitjançant RD 926/2020, de 25 d’octubre, i la prohibició de circulació i
desplaçaments per la via pública entre les 22.00 i les 6.00 h, segons la resolució
SLT/2620/2020 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en el marc de
la gestió de la pandèmia causada pel Covid-19.
Ordre del dia
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de setembre de 2020
2. Donar compte de resolucions judicials i administratives
3. Donar compte d'una resolució de delegació d'atribucions en un regidor
4. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances de preus públics, prestacions
patrimonials públiques de caràcter no tributari i de preus privats per 2021
5. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a 2021
6. Aprovació del canvi de la qualificació jurídica de la nau adscrita al servei de recollida
de residus
7. Aprovació del Codi Ètic del Síndic/a Personer/a
8. Aprovació de l'adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona
9. Aprovació d'una proposta per donar opció a les famílies per demanar la jornada
contínua en els centres educatius
10. Aprovació d'una proposta per garantir la conciliació de les famílies amb menors en
edat escolar en circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència sanitària de
la covid-19
11. Aprovació d'una proposta en relació a l'ocupació d'habitatges
12. Aprovació d'una proposta per reclamar ajudes al Govern de la Generalitat a fons
perdut pels sectors de la restauració i del comerç municipals
13. Aprovació d'una proposta per a una sanitat 100% pública, igual per a tothom, ni
concertada ni diners públics a la privada
14. Aprovació d'una proposta per a la constitució d'una comissió informativa especial
15. Aprovació d'una proposta sobre les armes biològiques i químiques i de suport a la
convenció sobre la seva prohibició
16. Aprovació d'una proposta sobre la sentència que absol un regidor de l'Ajuntament i
un dirigent polític de la nostra ciutat
17. Mocions d'urgència
18. Precs i Preguntes
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 28 de setembre de 2020
El Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat l’acta de la sessió ordinària de 28 de
setembre de 2020.
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2. Donar compte de resolucions judicials i administratives
Vistes les resolucions judicials i administratives que han suscitat interès general.
Es proposa que el Ple de l'Ajuntament
ACORDI
1. Donar-se per assabentat de la Sentència número 168/2020, de 6 d’octubre, del Jutjat
Penal número 2 de Granollers, emesa en el procediment abreujat número 191/2019,
interposada per la Fiscalia de l’Àrea de Granollers.
2. Donar-se per assabentat de la Sentència número 128/2020, de 8 de maig, del Jutjat
Contenciós Administratiu número 17 de Barcelona, emesa en el recurs contenciós
administratiu número 43/2019, interposat per l’Associació Cultural Al-Huda.
3. Donar-se per assabentat de la Interlocutòria de 10 de febrer de 2020 del Jutjat
Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, emesa en el recurs contenciós
administratiu número 415/2008, interposat per Eurocarath, SL.
4. Donar-se per assabentat de la Interlocutòria d’1 d’abril de 2019 del Jutjat
Contenciós Administratiu número 14 de Barcelona, emesa en el recurs contenciós
administratiu número 248/2018, interposat per l’Associació Cultural Al-Huda.
5. Donar-se per assabentat del Decret d’arxiu de 15 de novembre de 2016, de la
Fiscalia Provincial d’Urbanisme de Barcelona, emesa en els diligències
d’investigació penal número 432/2016, per denúncia interposada pel senyor Albert
Biescas Xic.
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
3. Donar compte d'una resolució de delegació d'atribucions en un regidor
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia, de 6 d’octubre de 2020 (registrat en el llibre
de resolucions amb el número 202001002449) que diu:
“Vist el Decret de l’Alcaldia de 13 de novembre de 2019 de delegació de competències
en regidores i regidors de la Corporació.
Atès l’article 56.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el qual estableix que l’Alcaldia pot
delegar l’exercici de les seves atribucions.
Atès l’article 5 i següents de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern.
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Atesos els articles 12, 13.2, 14, 19, 20 i 36 al 41 del Reglament orgànic municipal.
HE RESOLT
1. Efectuar a favor del regidor Juan José Baños González, no membre de la Junta de
Govern Local, a més de les que ja té delegades, una delegació especial en l’àmbit de
Protecció Civil, que inclou la facultat de direcció política dels serveis inclosos en
aquest àmbit, però no la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afectin terceres persones.
2. Modificar el punt primer de l’apartat primer del Decret de l’Alcaldia 13 de
novembre de 2019, de delegació de competències en regidors i regidores, afegint a
l’Àrea de Governança, Economia i Serveis Territorials, dins l'Àmbit d' Economia i
de Serveis Generals, la regidoria de Protecció Civil.
3. Publicar aquesta resolució en el butlletí oficial de la província i difondre-la, d’acord
amb el principi de transparència, per mitjà de la seva publicació actualitzada i
permanent en el Portal de Transparència de l’Ajuntament.
4. Comunicar aquesta resolució als regidors afectats i als responsables dels diferents
serveis municipals, per al seu coneixement i efectes, entenent-se acceptada la
delegació de competències de forma tàcita, si dins del termini dels tres dies següents
a la seva notificació no es manifesta en contra o se’n fa ús de la mateixa.
5. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que se celebri.”
Resultat: El Ple es dóna per assabentat.
4. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances de preus públics,
prestacions patrimonials públiques de caràcter no tributari i de preus privats per a
2021
Atesa la necessitat de modificar diferents ordenances reguladores de preus públics, per
l’exercici 2021, per tal d’incorporar millores de gestió i/o augment de tarifes d’acord
amb l’increment dels costos dels serveis, així com, si escau, l’adequació de la normativa
vigent.
Atès que els requisits per exigir aquestes prestacions patrimonials públiques de caràcter
no tributari son que s´exigeixen de manera coactiva, els serveis o activitats prestats son
de competència municipal i responen a fins d´interès general, però es presten per
l´Ajuntament de manera directa mitjançant personificació privada o a través de gestió
indirecta.
Codi de verificació: 585e7930-b93b-41c8-8305-ac688c7d82dc
Aquest document és una còpia fidel del que consta en els arxius electrònics de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i queda autoritzat per la seva
signatura electrònica. En aplicació de l’article 27.3.c de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, les còpies impreses que se’n facin tenen la consideració de
còpia autèntica, atès que el codi segur de verificació que inclou permet comprovar-ne l’autenticitat, validesa i integritat a la seu electrònica de
l’Ajuntament (https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/csv).
Plaça Major, 1 – 08100 – Telèfon 93 571 95 00 – Fax 93 571 95 04
www.molletvalles.cat – ajuntament@molletvalles.cat

Vistos la memòria de la regidora d’Economia i hisenda, l´informe de programació
econòmica i pressupostària i l’informe d’Intervenció.
Atès allò que es preveu a l’article 47.1. del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i l’article
162.2 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances de prestacions
patrimonials públiques no tributàries que es relacionen a continuació:
•

Ordenança núm. 5.2. Serveis funeraris i nou cementiri

2. Aprovar provisionalment les modificacions de les Ordenances de preus privats
que es relacionen a continuació:
•

Ordenança núm. 6.1. Prestació dels serveis esportius de Ca n´Arimon

3. Aprovar inicialment el text refós que incorpora les modificacions anteriors.
4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
aprovats inicialment, així com el text complet de les Ordenances de preus
públics modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el període d´informació pública i audiència als interessats, es podran
presentar les reclamacions i suggeriments que s´estimin oportuns. Transcorregut
aquest període sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats
restaran definitivament aprovats.
5. Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances de
preus públics, Ordenances de prestacions patrimonials públiques no tributàries i
Ordenances de preus privats per a l’exercici de 2021 així com el text refós
aprovat, seran objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
6. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia
1 de gener de 2021.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
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Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, M.J Muñoz, N. Muñoz,
Ortiz, Paradas, Pérez, i Torrecilla. Total: 13
Voten no: Escribano, Espinosa, Moya i Sancho. Total: 4
S'abstenen: Amaya, Garrido, Guillén, López, Padilla, Planellas, Sostres i Vilaret Total:8
Resultat: Aprovat per majoria
5. Aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals per a 2021
El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per
a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
La situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19 ha suposat afectacions
en la situació econòmica-laboral d’algunes famílies i empreses de la ciutat i durant
l’exercici 2020 s’ha aprovat modificacions, algunes de les quals es volen mantenir i
altres es volen modificar.
La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta
necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la doble funció de
servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora
comunicació informativa amb els ciutadans.
Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i
l’article 12 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que
les Entitats locals adaptin l’aplicació de la normativa tributària general al règim
d’organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la
proposta d’aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s’escaiguin, una
Ordenança General, redactada a l’empara de l’article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals
municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades
anteriorment.
Atès que els requisits per exigir les prestacions patrimonials públiques de caràcter no
tributari que s´exigeixen de manera coactiva, els serveis o activitats prestats son de
competència municipal i responen a fins d´interès general, però es presten per
l´Ajuntament de manera directa mitjançant personificació privada o a través de gestió
indirecta.
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Vistos els informes tècnic econòmics a què es refereix l’article 25 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals, en els quals es posa de manifest el valor de
mercat de la utilitat derivada de la utilització privativa o aprofitament especial del
domini públic local en cadascú dels supòsits que originen la imposició de taxes o la
modificació de les seves tarifes.
Vistos la Memòria de la Regidora d´Economia, l´informe de programació econòmica i
pressupostària i l´informe d´intervenció.

Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança General de Gestió, Inspecció
i Recaptació dels ingressos de dret públic municipals que haurà de regir per a
l’exercici 2021 i següents, així com el seu text refós.
2. Aprovar provisionalment les modificacions, detallades als annexos, de les ordenances
fiscals, corresponents als impostos i taxes que es relacionen a continuació:
• Ordenança fiscal núm. 1.1.1. Impost sobre béns immobles
• Ordenança fiscal núm. 1.1.2. Impost d’Activitats Econòmiques
• Ordenança fiscal núm. 1.1.3. Impost sobre vehicles de Tracció mecànica
• Ordenança fiscal núm. 1.2.1. Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres.
• Ordenança fiscal núm. 2.4. Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats
defectuosament o abusivament a la via pública
• Ordenança fiscal núm. 2.8. Taxa per recollida de residus municipals
3. Aprovar el text refós que incorpora les modificacions anteriors.
4. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords
provisionals, així com el text complet de les Ordenances fiscals aprovades de nou o
modificades durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.

Durant el període d’exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
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reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
5. Els acords definitius en matèria d’aprovació i modificació d’Ordenances fiscals per a
l’exercici de 2021, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el
Butlletí Oficial de la Província.
6. Establir com a data inicial per a la vigència de les referides modificacions el dia 1 de
gener de 2021.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, M.J Muñoz, N. Muñoz,
Ortiz, Paradas, Pérez, i Torrecilla. Total: 13
Voten no: Escribano, Espinosa, Moya i Sancho. Total: 4
S'abstenen: Amaya, Garrido, Guillén, López, Padilla, Planellas, Sostres i Vilaret Total:8
Resultat: Aprovat per majoria
6. Aprovació del canvi de la qualificació jurídica de la nau adscrita al servei de
recollida de residus
Aquest Ajuntament és propietari del terreny situat al carrer Rec de Dalt, núm. 4, i la nau
existent, i al carrer FW Sertüner, núm. 5, amb la seva nau, que formen part d’una sola
finca registral 34.249 de Mollet del Vallès i referència cadastral
5599015DF3959N0001AJ , i que figuren inscrits a l’inventari municipal de béns fitxes
1069 i 1077 amb els números 226 i 232 respectivament, per títol d’adjudicació en el
projecte de reparcel·lació de la UA 30 Merck, i qualificada de zona de serveis privats.
Mitjançant acord de Ple amb la rectificació de l’inventari municipal del 2017, es va
modificar la qualificació jurídica de la porció del terreny i de la nau del Carrer Rec de
Dalt, núm. 4, per incorporar-la com a bé demanial de servei públic, en estar aquesta
porció de terreny i la nau adscrita al contracte del servei municipal de recollida de
residus i neteja viària.
La porció del carrer FW Sertüner, núm. 5, amb la seva nau va mantenir la seva
qualificació jurídica de bé del patrimoni municipal del sòl, en tractar-se de terrenys
d’aprofitament urbanístic obtinguts per cessió obligatòria i gratuïta, mitjançant el
projecte de reparcel·lació de la UA núm. 30 Merck, els quals, parcialment, estan
arrendats a la Compañía Reusense de Automoviles la Hispania SA per contracte
formalitzat el 2 de febrer de 2007 i un termini de 15 anys.
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El nou contracte de recollida de residus i neteja viària, iniciat per la renúncia de l’actual
contractista a la pròrroga prevista en el contracte, s’ha previst per una anualitat amb la
possibilitat d’una pròrroga i està plantejat com un contracte continuista del vigent amb
l’objectiu de poder preparar un altre contracte que incorpori les innovacions que han de
permetre fer un salt qualitatiu pel que fa a la recollida selectiva i el control de flotes
d’acord amb les directives europees i nacionals de tractament dels residus urbans.
En tractar-se d’un contracte de serveis de curta durada, no és viable incloure dins les
seves obligacions la reversió dels béns pendents d’amortització al nou contractista,
motiu per el qual, el nou plec proposa que el contractista formalitzi un contracte
d’arrendament amb el titular de la nau, amb la possibilitat que l’Ajuntament arrendi part
de les instal·lacions a una altra empresa, sempre que la disponibilitat de l’espai permeti
desenvolupar totes les activitats.
Vist que en no quedar adscrit al contracte de neteja de manera que sigui el contractista
qui n’assumeixi la amortització mitjançant el preu del servei, aquest bé ha de retornar a
incorporar-se al patrimoni municipal del sòl i de l’habitatge, per tal que l’Ajuntament o
l’entitat depenent o vinculada que gestiona el patrimoni municipal del sòl i l’habitatge
pugui arrendar aquestes instal·lacions, tal i com es preveu en els plecs del nou contracte,
atès que els bens de demanials no poden ser arrendats.
Atès l’informe del lletrat de Serveis Jurídics del dia 20 d’octubre de 2020.
De conformitat amb l’article 114.2 m) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya així com
els l’art 20 i 26 del Reglament de patrimoni dels ens locals.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Alterar la qualificació jurídica del terreny i la nau existent al carrer Rec de Dalt,
núm. 4, de 3.381 m2, grafiat en el plànol annexa, desafectant-lo del domini i servei
públic, que figura inscrit a l’inventari municipal de béns amb el número 226 i
incorporant-lo al patrimoni municipal del sòl i l’habitatge.
2. Sotmetre l’expedient a informació pública durant el termini de 15 dies per tal que
s’hi puguin presentar al·legacions, tot fent constar que en el supòsit que no se’n
formulessin el canvi de qualificació, tindrà plena eficàcia sense necessitat d’un
ulterior acord.
Resultat: Aprovat per unanimitat
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7. Aprovació del Codi Ètic del Síndic/a Personer/a
El/la síndic/a personer/a de Mollet del Vallès, com a defensor/a dels drets i les llibertats
públiques de la ciutadania, és una institució independent, imparcial, oberta i transparent
cap a la ciutadania i l’Administració. El síndic/a, en l’exercici de les seves funcions, ha
de donar compliment a les obligacions inherents al càrrec que ostenta i actuar d’acord
amb els principis de l’ètica, la bona conducta i les bones pràctiques.
El Ple municipal, en sessió del dia 30 de maig de 2016, va aprovar el Codi ètic i de bon
govern de l’Ajuntament de Mollet del Vallès i els seus ens instrumentals.
Aquest Codi Ètic s'inspira, bàsicament, en les directrius marcades per l'aprovació de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
El síndic/a és una institució ètica i socialment responsable i respectuosa amb la
ciutadania que se li adreça buscant empara, i condemna qualsevol forma de corrupció,
manifestant el seu ferm compromís amb el compliment de la legalitat sense cap
tolerància envers qualsevol acte contrari al seu Codi Ètic.
Les regles que s’inclouen en aquest Codi es fonamenten en els principis i els valors ètics
de la sindicatura i esdevenen, a partir de la seva aprovació, una norma que ha de
respectar i complir el/la síndic/a i totes les persones que treballen al seu servei.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Aprovar el Codi ètic, de bona conducta i bones pràctiques del/de la síndic/a
personer/a de Mollet del Vallès.
2. Publicar el text íntegre al portal de transparència de l’Ajuntament de Mollet del
Vallès i fer la seva difusió entre totes les persones que formen part d’aquesta
institució i la ciutadania en general.
Resultat: Aprovat per unanimitat
8. Aprovació de l'adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de
Barcelona
L’àmbit de l’alimentació ha esdevingut un dels àmbits més rellevants a les agendes
internacionals durant la darrera dècada. Diverses agendes internacionals incorporen
compromisos envers un sistema alimentari més just, sostenible i saludable. En són
exemples: els Objectius Agenda Desenvolupament Sostenible 2030 de les Nacions
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Unides, la Nova Agenda Urbana, el Decenni de les Nacions Unides d’Acció sobre la
Nutrició (2016-2025), la Carta Europea de Governança Territorial i Alimentària (2011),
la Carta per una sobirania alimentària des dels nostres municipis (2014), el Pacte dels
Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia (2015), el Pacte de Polítiques Alimentàries
Urbanes de Milà (2015) i l’Estratègia d’impuls de la política alimentària de Barcelona
(2016-2019).
L’Ajuntament de Mollet fa anys que treballa en l’impuls de polítiques alimentaries des
de l’àmbit local amb l’objectiu de promoure hàbits saludables i d’assolir un sistema
alimentari sostenible des del punt de vista medi ambiental. La feina duta per
l’Ajuntament de Mollet durant els projectes Diet for a Green Planet (2014-2016) i AgriUrban (2016-2018) ha permès que Mollet fos de les primeres ciutats d’Espanya en
aprovar una política alimentària en sessió de Ple municipal (març 2015), innovar en la
contractació pública de menjadors de col·lectivitat i desenvolupar una estratègia
integrada d’alimentació i salut (Agri-Urban) a mig i llarg termini.
L’Any 2017 l’Associació del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona inicia un procés
de participació i co-creació per elaborar el que avui coneixem com a Carta Alimentària
de la Regió Metropolitana de Barcelona. Per tal de dur a terme aquest procés amb
l’objectiu de dissenyar una estratègia que ens permeti assolir un sistema alimentari més
just, net, sostenible i saludable, va convidar al voltant de 100 entitats del territori.
L’Ajuntament de Mollet del Vallès i el Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural
de Gallecs han format part del grup d’entitats que ha participat en el procés de cocreació de la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona. El Consorci
del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, va ésser seleccionat per la bona feina
que s’hi ha dut a terme protegint l’espai agrari i apostant per un sistema agroecològic
que aposta per una agricultura arrelada al territori, inclusiva, respectuosa amb el medi
ambient, que produeix aliments d’alta qualitat i que ocupa a gent del territori.
L’Ajuntament de Mollet, hi participa per la trajectòria dels darrers anys en el
desenvolupament de polítiques alimentàries innovadores des de l’àmbit local.
Els municipis poden participar de la Carta d’Alimentació de la Regió Metropolitana de
Barcelona adherint-se i participant de l’espai de coordinació que se’n derivarà, elaborant
una Estratègia Alimentària Municipal i Desenvolupant projectes alineats amb la CARM
i el Pacte de Milà.
La Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona (CARM), és un text que
ha de servir per, en primer lloc, coordinar estratègies i polítiques alimentàries en clau de
regió metropolitana, en segon lloc, facilitar la transició cap a un model de major
sobirania alimentària i enfortir la resiliència d’un sistema alimentari més just, segur,
sostenible i saludable, sobre la base de criteris socials, ecològics i de proximitat i, en
tercer lloc, integrar la mirada metropolitana en les polítiques alimentàries en general.
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Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Adherir-se a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona (CARM)
i participar de forma activa en el grup de treball d la CARM per tal de presentar
projectes i iniciatives dutes a terme a Mollet que contribueixin a la transició del
sistema alimentari metropolità.
2. Instar a seguir treballant a nivell local per tal de desplegar l’estratègia Agri-Urban
sobre alimentació i salut amb l’objectiu que Mollet tingui un sistema alimentari més
just, sostenible i saludable.
3. Informar al conjunt de la ciutadania, entitats de la ciutat i als membres del Consell
de la Ciutat, del compromís d’adhesió a la Carta Alimentària de la Regió
Metropolitana de Barcelona.
Resultat: Aprovat per unanimitat
9. Aprovació d'una proposta per donar opció a les famílies per demanar la jornada
contínua en els centres educatius
Fa temps que les diferents plataformes compostes per famílies d'alumnes demanen que
en aquells centres on la majoria ho sol·liciti puguin aplicar un horari lectiu de 9h a 14h
i, a continuació, menjador de 14.00 a 16.30, ajustant-se així a la realitat laboral, social i
de conciliació per a aquelles famílies que així ho requereixin o necessitin aquesta opció.
Amb aquesta proposta s'aconsegueix que el centre educatiu no hagi de tancar abans sinó
que es faci una nova distribució de la jornada continuant com és habitual, amb activitats
opcionals a la tarda.
D'aquesta manera s'evitaria la interrupció de la jornada lectiva que suposa l'horari de
menjador i es reduirien a la meitat el nombre d'entrades i sortides en el centre, evitant al
seu torn el nombre d'aglomeracions a les portes dels centres escolars.
La pandèmia de la COVID-19 ha fet que ara siguin moltes famílies les que sol·liciten
aquesta opció pel fet que hi ha molts més progenitors que opten pel teletreball o bé pel
fet que consideren que aquesta opció redueix les possibilitats de contagi.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
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1. Sol·licitar al Departament d’Ensenyament i al seu Conseller, que estableixin els
mecanismes normatius necessaris per a la lliure elecció per part de les famílies i
l'autonomia del centre a l'hora d'optar per la jornada contínua.
2. Donar trasllat a les diferents plataformes de famílies que impulsen la jornada
contínua en el nostre municipi.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Garrido i Guillén Total: 2
Voten no: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho
Sostres i Vilaret. Total: 10
S'abstenen: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, M.J Muñoz, N. Muñoz,
Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 13
Resultat: Rebutjat
10. Aprovació d'una proposta per garantir la conciliació de les famílies amb
menors en edat escolar en circumstàncies excepcionals relacionades amb
l'emergència sanitària de la covid-19
Ens trobem davant el curs escolar més atípic a causa de la pandèmia generada pel
COVID-19, i amb la quantitat incerteses generades i la necessitat de donar resposta als
progenitors davant la situació que els menors que s'han hagut de confinar a casa per
realitzar la quarantena pel fet que s'ha produït un possible contagi de COVID-19 en la
seva classe.
No hi ha dubte que un dels efectes més directes de la pandèmia per COVID-19 en
l'organització de les llars amb menors en edat escolar és l'evidència que la conciliació
laboral i familiar és un repte difícil de complir, un problema especialment greu davant el
risc de possibles confinaments.
És fonamental que les Administracions trobin solucions, ajudes i mesures que no
impliquin una reducció salarial per facilitar la cura dels fills, fomentant el teletreball i la
flexibilitat de les jornades laborals, coordinant-se per garantir la conciliació familiar i
laboral en aquest context d'emergència sanitària del COVID-19.
Per això, des de l'ajuntament de Mollet del Vallès, com la primera administració que
vetlla per la conciliació en temps de pandèmia generada pel COVID-19, ha de vetllar
perquè els pares puguin disposar d'un tècnic/professional a la disposició de pares de
nens d'escoles infantils municipals que acreditin tenir un treball presencial i no tinguin
alternativa per a cuidar al menor quan aquest faci quarantena pel tancament del centre o
per un cas positiu en el seu grup bombolla. Aquesta situació en la qual es trobaran molts
progenitors, generant-los estrès i poques alternatives per a treballar i cuidar dels seus
fills mentre es tanca una aula o grup bombolla durant el període de quarantena.
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Aquesta mesura donarà prioritat als nens els pares dels quals no puguin teletreballar i
necessitin un acompanyament a domicili mentre duri la seva quarantena. En el cas que
es tanqui un grup o una escola infantil i s'enviï als nens als seus domicilis com a
protocol de precaució a l'espera dels resultats de les seves proves, els Serveis Socials
valoraran quins nens poden estar en situació de necessitar el suport del programa.
Afegeixen, a més, que les escoles infantils ja poden enviar l'avís als Serveis Socials si es
tanca un grup.
Així mateix, el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents
extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, recollia en els
seus articles 5 i 6 una sèrie de disposicions dirigides a facilitar la conciliació entre la
vida laboral i familiar de les persones treballadores amb necessitats de cura derivades de
circumstàncies relacionades amb l'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19,
establint el caràcter preferent del teletreball durant la vigència de l'emergència sanitària,
sempre que la conversió a aquesta modalitat de treball fos tècnica i raonablement
possible i si l'esforç d'adaptació necessari resultés proporcionat.
El Pla MECUIDA contemplava el dret de les persones treballadores amb necessitats de
conciliació per a la cura dels seus fills, per circumstàncies excepcionals relacionades
amb l'emergència sanitària del COVID-19 a l'adaptació i/o a la reducció de la jornada de
treball, podent aconseguir fins al 100% de la jornada en supòsits justificats.
Entre aquestes circumstàncies excepcionals de conciliació, s'inclou el fet que el fill es
trobi en aïllament epidemiològic o preventiu per COVID-19, o quan hagin de romandre
en el domicili a conseqüència del tancament de centres educatius decretat per les
autoritats competents, o quan estiguessin a càrrec d'una tercera persona que no pugui
continuar fent-se càrrec d'ells per causes justificades relacionades amb la COVID-19.
Aquestes mesures han de ser mantingudes i més tenint en comptes els nous rebrots de
COVID-19, que cada dia es vénen produint amb més freqüència i que poden arribar a
modificar de manera significativa l'activitat escolar. En aquest cas, aquestes mesures
deixarien d'estar vigents precisament en el context en el qual resulten més necessàries,
amb els perjudicis que això comporta.
Les limitacions del context actual fan necessari articular mesures excepcionals
oportunes, mentre persisteixi l'emergència sanitària del COVID-19 i que permetin oferir
una alternativa a les persones treballadores que no poden teletreballar i que no impliquin
una reducció salarial o bé que compensin aquesta reducció quan la mateixa resulti
ineludible.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
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1. Instar la Generalitat de Catalunya a fomentar, i a oferir els mecanismes i els mitjans
necessaris, juntament amb els recursos tècnics i econòmics perquè els treballadors i
treballadores puguin accedir al teletreball.
2. Instar el Govern de la Generalitat a augmentar la inversió en l'educació de 0-3, per
garantir la total gratuïtat i universalització de l'educació pública.
3. Impulsar un acord de les forces socials en el qual es fomenti l’horari flexible, la
jornada intensiva, el treball per torns, la formació o activitats de voluntariat en
horari laboral i la possibilitat d’abandonar el lloc de treball davant una emergència
familiar o el teletreball.
4. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la coordinació dels Departaments de
Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Polítiques Digitals i
Administració Pública, amb l'objectiu que es respectin tots els drets de conciliació,
de dret al descans i prevenció de riscos laborals en l'àmbit del teletreball amb la
col·laboració del Ministeri de Treball d'Espanya.
5. Instar el Govern d'Espanya a estendre de manera indefinida la vigència del caràcter
preferent del teletreball i del dret a l'adaptació i/o reducció de la jornada de treball
del Pla MECUIDA, en els termes previstos en els articles 5 i 6 del Reial decret llei
8/2020, de 17 de març, de manera que els treballadors puguin acollir-s’hi cada
vegada que concorrin circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència
sanitària de la COVID-19.
6. Instar el Govern d'Espanya a establir una prestació econòmica extraordinària per a
totes les persones treballadores a les quals no els sigui possible teletreballar,
s'acullin a la reducció de jornada especial del Pla MECUIDA per a la cura dels seus
fills o d'altres familiars dependents a càrrec, inclusivament en el cas que hagin de
romandre en el domicili pel tancament del centre educatiu, centre social o altres
anàlegs decretats per les autoritats sanitàries per risc de contagi de COVID-19,
durant el temps en què estiguin pendents de resultats d'una PCR i, si fossin negatius,
durant el temps en què es mantingui tancat el centre, de manera que es garanteixi
que totes les persones treballadores puguin conciliar en aquestes circumstàncies
excepcionals sense haver de renunciar al seu salari o les seves vacances.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Garrido, Guillén, M.J
Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Paradas, Pérez i Torrecilla. Total: 15
Voten no: ningú
S'abstenen: Amaya, Escribano, Espinosa, López, Moya, Padilla, Planellas, Sancho
Sostres i Vilaret. Total: 10
Resultat: Aprovat per majoria
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11. Aprovació d'una proposta en relació a l'ocupació d'habitatges
En les darreres setmanes hem viscut situacions de màxima tensió al voltant de la
problemàtica de les ocupacions d’habitatges. Fets que s’han anat repetint en diferents
ocasions i en diferents municipis generant una campanya mediàtica d’alarma amb les
ocupacions que no correspon amb la dimensió real del problema.
El tema de les ocupacions requereix atenció i una acurada i complexa, per entendre el
context i per evitar la criminalització de persones en situació de vulnerabilitat i barrejar
injustament la seva situació amb conductes mafioses o delictives contra les que cal
actuar amb tota contundència.
Cal seguir reclamant i proposant mesures per a solucionar aquesta situació irregular.
L’alt preu de l’habitatge (sobretot a les zones metropolitanes), i en concret la bombolla
del preu del lloguer, la precarietat laboral i la crisi econòmica del 2008, agreujada avui
per la crisi econòmica derivada per la COVID-19, fan del tot inviable que famílies que
han perdut el seu habitatge puguin tornar a una situació de normalitat habitacional.
Podem afirmar que no tenim un problema normatiu amb les ocupacions i així ho
manifesta la Comissió de Defensa de l’ICAB (Informació del Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona). La legislació vigent preveu la possibilitat de fer un desallotjament
cautelar abans del judici quan l’ocupació genera molèsties als veïns i a les veïnes o hi ha
activitats delinqüencials associades. A banda, la jurisprudència permet fer
desallotjaments exprés durant les primeres 72 hores quan hi ha denúncia del propietari i
un testimoni que acredita que acaben d’entrar al seu habitatge.
La instrucció número 1/2020, de la Fiscalia General de l’Estat, de 15 de setembre, sobre
els criteris d’actuació per la sol·licitud de mesures cautelars en els delictes de
“allanamiento de morada” i usurpació de béns immobles, tampoc parla de cap
modificació normativa, el més rellevant d’aquesta instrucció és:
● És una instrucció per ratificar el desnonament immediat en cas de
“allanamiento de morada”, que ja era així, però ho reforça. I per agilitzar,
sobretot els desnonaments en cas d’usurpació delinqüencial o conflictius, a
través de la mesura cautelar perquè es faci el desnonament abans que
finalitzi el procés judicial, que també està contemplat en la legislació actual,
però no es demanava sovint per fiscalia. Amb la instrucció es demanarà en
molts casos.
● Qui ha d'aplicar la Instrucció de Fiscalia és sobretot els cossos policials (a
banda dels mateixos Fiscals) per millorar els atestats i informar de forma
més completa de les tipologies de les ocupacions, distingint si són
ocupacions violentes o amb finalitat delictives, de si són pacífiques.
● A l'hora de demanar el desallotjament cautelar s'haurà de tenir en compte
també els perjudicis que s'hagin pogut causar als veïns. Tot i que no ho diu
expressament. Els Ajuntaments podrien jugar un paper informant al Jutjat
dels problemes de convivència que generen les ocupacions amb finalitat
delictives i això hauria de facilitar molt el desallotjament cautelar.
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● En cas de desallotjaments cautelars de famílies vulnerables en el moment en
què Fiscalia demani el desallotjament haurà d'informar a Serveis Socials
perquè reallotgi. Això podria permetre anticipar-se una mica i que arribi
informació de procediments penals que fins ara no arribaven a Serveis
Socials, però s’hi ha de veure com s'operativitzarà això. Encara no sabem qui
identificarà els casos de vulnerabilitat, si seran els propis cossos policials o
algun altre equip especialitzat.
Tot i això, és evident que calen més recursos pel sistema judicial perquè puguin
prioritzar els desallotjaments conflictius o delinqüencials, per davant dels de famílies
vulnerables sense cap alternativa habitacional. També cal augmentar els recursos per a
la investigació policial per acabar amb els narcopisos, les màfies, ... i les puguin
perseguir com a organització criminal.
Per tal de mobilitzar els habitatges buits existents al municipi, preferentment per mitjà
del lloguer, i per tal de garantir que qualsevol habitatge compleix amb les condicions
d’habitabilitat els ajuntaments poden desenvolupar l’elaboració d’un Programa
d’inspecció i intervenció d’habitatges en situació anòmala.
Quan parlem d’ocupacions cal diferenciar entre delinqüencials i de famílies vulnerables.
La lluita contra les màfies i les ocupacions delictives és imprescindible i ha de ser
contundent.
El que no podem fer és permetre i/o contribuir a criminalitzar les famílies en situació de
vulnerabilitat que viuen ocupant (majoritàriament en pisos buits de grans propietaris)
perquè no tenen cap altra alternativa habitacional. Famílies que en molts casos són
víctimes de les pròpies màfies, i que ara podrien ser víctimes d’aquesta campanya.
Per això és important entendre que desnonar més ràpid famílies vulnerables no atura les
màfies que viuen d’una necessitat habitacional que no desapareix amb un desnonament.
El que acaba amb les màfies és d’una banda la investigació i l’actuació policial/judicial
contra elles (que sovint no és senzilla perquè en molts casos no hi ha denuncia) i de
l’altra treballar per garantir el dret a l’habitatge i la mobilització dels pisos buits.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar els poders públics a garantir el dret a l’habitatge, tot abordant el problema
d’arrel, i posant els recursos i polítiques necessàries:
● Un pressupost estatal que incrementi substancialment el 0,01% del PIB destinat
a polítiques d’habitatge i un increment igual de substancial del pressupost de la
Generalitat.
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● Mobilitzar tot l’habitatge buit cap al lloguer assequible.
● Regular els preus del lloguer
● Corresponsabilitzar els grans tenidors amb el dret a l’habitatge.
● Implementar mesures com l’obligació del 30% d’habitatge protegit en totes les
noves promocions o grans rehabilitacions.
● Ampliar el parc públic de lloguer permanent (no desqualifiqui HPO).
2. Instar els poders públics a destinar més recursos pel sistema judicial perquè puguin
prioritzar els desallotjaments conflictius o delinqüencials.
3. Manifestar el compromís a l’Ajuntament per contribuir des de l’àmbit municipal, a
garantir el dret a l’habitatge.
Sotmesa a votació la proposta, dóna el resultat següent:
Voten si: Monràs, Amaya, Baños, Broto, Buzón, Daví, Díaz, Dionisio, Escribano,
Espinosa, López, Moya, M.J Muñoz, N. Muñoz, Ortiz, Padilla, Paradas, Pérez,
Planellas, Sancho, Sostres, Torrecilla i Vilaret. Total: 23
Voten no: ningú
S'abstenen: Garrido i Guillén, Total: 2
Resultat: Aprovat per majoria
12. Aprovació d'una proposta per reclamar ajudes al Govern de la Generalitat a
fons perdut pels sectors de la restauració i del comerç municipals
Com sempre hem defensat, cal actuar de forma coordinada, coherent i acceptant les
decisions que en qualsevol moment prenguin les autoritats sanitàries competents a fi i
efecte de reduir el risc de propagació i d’emergència sanitària provocat per la COVID19.
Per tant des de qualsevol institució pública –com és aquest ajuntament- cal acompanyar
les decisions que els estaments públics competents creguin oportuns. Tenim un objectiu
compartit, siguem govern o siguem oposició que és acabar amb aquesta pandèmia.
Aquestes mesures anunciades per part del Govern de la Generalitat de tancament de
locals de restauració durant com a mínim 15 dies, tindran una clara afectació per a
l’economia local, i en especial molt important al sector de la restauració del nostre
municipi.
Des de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, des de l’inici de la crisi provocada per la
pandèmia hem treballat de la mà amb el sector comercial local, i fruit d’aquesta
col·laboració es va posar en marxa la campanya “Compra a Mollet”. Paral·lelament, des
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del Mollet Hub s’han impulsat diverses mesures per impulsar la digitalització i
reactivació del comerç local, de les quals destaquem els plans individualitzats de venta i
presencia online. A més, aquestes iniciatives han estat complementades amb noves
bonificacions i ajudes directes a comerços, serveis, restauració i autònoms.
També des del govern local, s’ha impulsat des de que es va conèixer el tancament de
locals de restauració, una campanya a xarxes socials per a donar a conèixer tots aquells
bars i restaurants que fan servei a domicili. Cal que totes les administracions treballem
plegats al costat d’aquests sectors, tenint en compte també altres sectors molt
perjudicats com ara els serveis (entre d’altres els centres d’estètica i bellesa) o els
mercats de marxants.
Però també és la nostra obligació, sense entrar a qüestionar aquestes mesures preses pel
Govern de la Generalitat, que cal denunciar la manca de previsió, graduació i
planificació, i el que és més important quan i com es pensa compensar el sector de
manera directa i immediata: la quantitat anunciada fins ara (40 milions d’euros) és del
tot insuficient per a cobrir les despeses de tancament d’un sector tant important per a
l’economia local. És la nostra obligació denunciar aquest fet on qüestionem la manca de
gestió en aquest sentit.
Per contra, per ajudar a totes les administracions, el Govern de l’Estat durant aquest
2020 ha transferit ja al Govern de la Generalitat 3.225 milions d’euros en fons
extraordinaris no reemborsables, a més d’aprovar relaxar els objectius de dèficit
suspenent les regles fiscals per les CCAA i EELL, i aquí des del Parlament s’ha
disposat al Govern de prioritzar i adaptar els recursos pressupostaris per lluitar contra la
pandèmia.
A més, el Govern de l’Estat ha actuat amb consens amb el sector afectat: el passat juny
es va presentar el document de directrius i recomanacions de “Medidas para la
reducción del contagio por el coronavirus SARS-CoV-2” elaborat pel comitè de tècnics
constituït per l’Institut per a la Qualitat Turística Espanyola en col·laboració amb la
Federació Nacional d’Empresaris d’Oci i Espectacles d’Espanya, i consensuat amb
l’Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral entre altres entitats del sector i
amb els sindicats CCOO i UGT; tot això coordinat per la Secretaria d’Estat de Turisme,
les Comunitats Autònomes i la FEMP.
A mitjans del mes d’agost el Govern de l’Estat, va anunciar una sèrie de mesures
destinades a frenar l'augment de contagis a Espanya. Moltes d'elles centrades en
l'hostaleria i l'oci nocturn, que es van demostrar com a origen de diversos dels focus
detectats després de l'estat d'alarma, per l’incompliment reiterat de les directius i
recomanacions establertes. En aquell moment, la patronal de l’oci Nocturn ja va
reclamar a les comunitats autònomes ajudes. I el Govern de l’Estat ja va actuar,
facilitant a aquest sector l’aplicació de l’eina de l’Expedient de Regulació Temporal
d’Ocupació (ERTO).
Les circumstàncies actuals han fet que la Generalitat anunciés l’aplicació del
PROCICAT més sever que les mesures consensuades anteriorment esmentades alhora
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que s’ha compromès a una partida d’ajudes al sector de la restauració i el comerç però
sense encara concretar-les.
El passat 20 d’octubre el Govern de la Generalitat va aprovar i comunicar el següent
paquet de mesures i ajuts urgents:
1. Els establiments tancats per la pandèmia podran estalviar-se la meitat del
lloguer mentre durin les mesures sanitàries
2. Ajudes de 1.500€ per a autònoms i pimes de bars, restaurants i centres
d'estètica. La dotació inicial per a aquesta línia de subvencions és de 40M€, que
es podran ampliar en funció de les necessitats.
3. Línia de préstecs de fins a 15.000€ per afavorir la liquiditat de les empreses
4. 300M€ per Salut per contractar personal per fer el seguiment de les cadenes
de contagi i reforçar l'atenció primària
I especialment volem donar total suport a treballadors i treballadores, i empresaris
d'aquest sector, que ja va quedar molt afectat el passat mes de març amb el tancament de
l'activitat al llarg de més de dos mesos, i que ara, amb aquestes noves mesures tornen a
veure com han d'abaixar persianes.
Es proposa que el Ple de l’Ajuntament
ACORDI
1. Instar la Generalitat de Catalunya a aplicar les mesures anunciades el passat 20
d’octubre, i a ampliar, si esdevenen insuficients, les ajudes al sector de la restauració,
serveis i comerç sedentari i no sedentari. Que aquestes siguin ajudes immediates a fons
perdut i directament vinculades a poder pagar lloguer de locals, sous del personal
contractat per tal d'evitar tancaments de negocis i empreses relacionades amb aquests
sectors.
2. Instar el govern de l’Estat a ajornar el pagament de l'IVA, l'impost de societats i les
cotitzacions de la Seguretat Social a les empreses afectades per les noves restriccions
encaminades a aturar la proliferació del coronavirus.
3. Exigir a les institucions públiques que en cas de preveure la necessitat d’aplicació de
qualsevol nova mesura restrictiva a causa de l’emergència sanitària que patim i que
afecti als sectors de la restauració, comerç i oci, així com qualsevol altre sector
econòmic, sigui abans del tot consensuada amb representants, associacions i sindicats
afectats per garantir una correcta, efectiva, i proporcionada aplicació.
4. Donar a conèixer entre els restauradors del municipi la possibilitat de cedir els
aliments que es poden malbaratar al Banc d’Aliments i altres entitats d’atenció social.
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5. Comunicar l’aprovació d’aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament
de Catalunya, a les Associacions empresarials i Sindicals, i a les associacions
municipalistes FMC i AMC.
Resultat: Aprovat per unanimitat
Incidències durant la sessió:
1- D’acord amb la convocatòria, la sessió va començar a les 18:20 hores, havent-se
de suspendre per uns minuts atès que havia problemes amb la retransmissió en
directe a través del canal de Youtube. Atès que la sessió està sent enregistrada,
per part de la presidència, prèvia consulta amb aquesta secretaria, s’ha reprès la
sessió mentre es solucionen els problemes tècnics. Aquesta incidència s’ha
pogut resoldre durant el debat del segon punt de l’ordre del dia, que dona
compte al ple de diferents sentències i resolucions administratives.
2- A les 21:45 hores el president del Ple ha donat per finalitzada la sessió quan
s’acabava de tractar i votar el punt 12 de l’ordre del dia i restaven per tractar
quatre propostes presentades pels diferents grups municipals, així com el punt
17 de mocions d’urgència i el 18 de precs i preguntes.
D’acord amb el que determina l’article 54 del ROM, els punts de l’ordre del dia
que no s’hagin tractat s’han d’incorporar a l’ordre del dia de la sessió plenària
següent.

Diligència:
Per a fer constar que s’incorpora com a part integrant de l’acta de la sessió, l’arxiu
vídeo_202010260018055000_FH.videoacta
La presidència aixeca la sessió de la qual, com a secretari accidental, estenc aquesta
acta.
Vist i plau
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EL SECRETARI ACCIDENTAL
GOMEZ SANCHEZ, VALENTIN
19/11/2020
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19/11/2020
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