ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DEL DIA
27 D’OCTUBRE DE 2016 NÚM. 8/2016
ASSISTENTS:
Alcalde: Il·lm. Sr. Albert Gil i Gutiérrez del grup municipal d’ERC
Regidors:
Sr. Jordi Fortí i Gurgui del grup municipal d’ERC
Sra. Roser Moreno i Sánchez del grup municipal d’ERC
Sr. Xavier del Villar i Berenguel del grup municipal d’ERC
Sr. Albert Bassa i Berenguel, del grup municipal d’ERC
Sr. Rafael Ros i Penedo del grup municipal de CIU
Sr. Manuel Álvarez i Herrera del grup municipal de CIU
Sra. Maria Carmen Diaz i Rodríguez del grup municipal de CIU
Sra. Marta Pujol i Armengol del grup municipal de CIU
Sr. Carles Fernández i Pérez del grup municipal del PSC
Sr. Francisco Garcia i Lorenzana del grup municipal del PSC
Sr. Julio Caña i Fernández del grup municipal del PSC
Sr. Maria Assumpta López i Roig del grup municipal del PSC
Sra. Caterina Palma i Rovira del grup municipal del PSC
Sr. Daniel Martín i Oller del grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. Andrés Hidalgo i Aragón grup municipal d’ ICV-EUIA
Sr. César Alcalá i Giménez del grup municipal del P.P.
A la Roca del Vallès, essent les 20.02 hores del dia indicat a l’encapçalament, a la Sala
de Sessions de la Casa de la Vila, sota la presidència de l’Il·lm. Sr. Alcalde, Albert Gil i
Gutiérrez i l’assistència dels Srs. regidors assenyalats més amunt, assistits pel que
sotasigna secretari, César Romero García, prèvia comprovació del quòrum legal
necessari del nombre de membres que formen la Corporació municipal, es procedeix,
amb l’assistència de l’interventor interí, Antonio López Alonso, a la realització de la
Sessió Plenària extraordinària, prèvia convocatòria per al dia d’avui a les vint hores
trenta minuts.
Per l’Alcaldia, s’obre la sessió i es passa, tot seguit, a conèixer el punt de l’ordre del dia
indicat a la convocatòria:
ORDRE DEL DIA
A) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.
A.1 Aprovació inicial de la modificació pressupostària 08/2016
Es posa en consideració del ple el dictamen aprovat per la comissió informativa general
de 20 d’octubre de 2016, amb el contingut següent:
“ATÈS que els crèdits extraordinaris es regulen al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
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hisendes locals i al Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), en matèria de pressupostos.
ATÈS que d’acord amb l’article 35 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), l’Ajuntament de La Roca del Vallès ha d’assignar crèdit per a la
realització de despeses específiques i determinades que no poden demorar-se
fins l’any 2017 i per les quals el crèdit previst resulta inexistent o insuficient i no
és objecte d’ampliació.
ATÈS que d’acord amb l’article 36 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), aquestes modificacions poden finançar-se, entre d’altres, mitjançant
romanent líquid de tresoreria i, pel que es refereix a les despeses d’inversió,
també es podran finançar, amb els procedents d’operacions de crèdit, de
conformitat amb l’article 36.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual
es desplega el capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988 (actualment, Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals), de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, en matèria de pressupostos.
ATÈS que d’acord amb l’article 37 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), aquests expedients han de ser incoats per ordre de l’Alcalde-President,
havent-se d’acompanyar d’una Memòria justificativa de la necessitat de la
mesura.
ATÈS la disposició addicional novena del Reial decret llei 17/2014, de 26 de
desembre, els ens locals que compleixen els requisits de la disposició addicional
sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, poden destinar el superàvit de 2015 al finançament
d’inversió financerament sostenible.
Vist l’Informe de la Intervenció municipal donant compliment a allò que disposa
el Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol
primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals (Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).
Vist l’informe favorable de la Comissió Informativa General, es proposa al ple
l’adopció dels acords següents:
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PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits 2016/08, sota la
modalitat de crèdits extraordinaris, finançats amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals, de conformitat amb l’Ordre HAP/419/2014,
de 14 de març, per la que es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la que s’aprovà l’estructura dels pressupostos de les entitats
locals, amb el següent detall:
ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES
(amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals)
Aplicació

Denominació
INFORMÀTICA (HARD + SOFT +
01 492 63601
AUTOCAD)
02 1532
MILLORES ASFALTAT
60915
08 933 63900 MILLORES PATI ESCOLA LA TORRETA
11 171 61900 ALTRES INVERSIONS-PARC INFANTIL
TOTAL

Import
36.000,00 €
6.000,00 €
3.000,00 €
7.000,00 €
-----------------52.000,00 €.

SEGON.- Aprovar inicialment la modificació de crèdits 2016/08, sota la
modalitat de crèdits extraordinaris, per finançar les despeses de les Inversions
de l’any 2016, amb càrrec a operacions de crèdit, amb el següent detall:
ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES DE DESPESES
(amb càrrec amb càrrec a operacions de crèdit)
Aplicació
Denominació
02 1532
ACCES CASC ANTIC PL. HORTES
60914
09 342 62201 PAVELLÓ I ALTRES EDIFICIS ESPORTIUS
01 150 64002 PRESSUPOST PARTICIPATIU
EQUIPS PER A PROCESSOS
01 492 63600
D'INFORMACIÓ
01 920 62500 MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS
01 920 62500 MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS
01 933 62201 CONDICIONAMENT EDIFICIS MUNICIPALS
02 150 64000 PLANS I PROJECTES
02 151 64002 POUM I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
02 1532
RAMBLA DE SANTA AGNÈS
60908
02 1532
EIX CÍVIC DE LA TORRETA
60910
02 1532
PASSATGE ESPANYA - LA TORRETA
60911
02 1532
UNIFICACIÓ PLACETA I PLAÇA ERA
60912

Import
75.000,00 €
100.000,00 €
50.000,00 €
50.000,00 €
5.000,00
5.000,00
100.000,00
40.000,00
50.000,00

€
€
€
€
€

175.000,00 €
162.000,00 €
50.000,00 €
15.000,00 €
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02 1532
60913
02 1532
63901
02 933 60911
02 933 60912
05 3321
62500
09 933 63900

DOBLE SENTIT BUS SAM

50.000,00 €

ACTUACIONS ESAPI URBÀ

100.000,00 €

REPARACIONS MASIA EL MOLI
REHABILITACIÓ HORTA RECTORIA

50.000,00 €
150.000,00 €

MOBILIARI

3.000,00 €

GESPA CAMP DE FUTBOL LA TORRETA

TOTAL

160.000,00 €
---------------------1.390.000,00 €.

TERCER.- Informar que aquestes despeses es financen, de conformitat amb
l’article 177.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i els articles 36.1.a) i
51.b) del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I,
del Títol VI, de la Llei 39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals), de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de
pressupostos, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals, de conformitat amb l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març, per la que
es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’aprovà
l’estructura dels pressupostos de les entitats locals, calculat d’acord amb allò
que estableixen els articles 101 a 104 del Reial decret, i amb els procedents
d’operacions de crèdit, de conformitat amb l’article 36.2 del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I, del Títol VI, de la Llei
39/1988 (actualment, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos, amb
el següent detall:
ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES D’INGRESSOS
(amb càrrec al romanent líquid de tresoreria per a despeses generals)
Aplicació
87000

Denominació
Romanent de tresoreria per a despeses
generals

Import
52.000,00 €.
-----------------52.000,00 €.

TOTAL

ALTA DE LES APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES D’INGRESSOS
(amb càrrec amb càrrec a operacions de crèdit)
Aplicació
91100
91300

Denominació
PRÉSTECS REBUTS A LLARG TERMINI D'ENS DEL
SECTOR PÚBLIC (CCL – Diputació de Barcelona)
PRÉSTECS REBUTS LLARG TERMINI ENS FORA DEL

Import
175.000,00 €
1.215.000,00 €
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SECTOR PÚBLIC (PCL – Diputació de Barcelona)
---------------------1.390.000,00 €.

TOTAL

QUART.-. Exposar al públic la modificació de crèdits 2016/08, pel termini de
quinze (15) dies hàbils, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de La Roca del Vallès, a
efectes de presentació de reclamacions pels interessats, entenent-se la
modificació definitivament aprovada en el supòsit de no produir-se
reclamacions.”
Deliberacions:
Sr. alcalde.- Bé, ara sí, donem inici, quan són les 20 hores i 2 minuts, amb un punt
únic a l'ordre del dia, que és l'aprovació, si s'escau, inicial, de la modificació
pressupostària 08/2016. Aquí tenim separats dos tipus de romanents. El de tresoreria
positiu, que era el que arrossegàvem de l'exercici anterior i que era el financerament
sostenible, com havíem anomenat fins el moment, amb la possibilitat d'incloure una
partida d'uns 80.000 euros aproximadament. Al final, el que hem proposat són 52.000
euros, destinats a informàtica, amb 36.000 euros, millores d'asfalt, 6.000 euros,
millores del pati de l'escola la Torreta, 3.000 euros, i altres inversions en parcs
infantils, 7.000 euros.
Aquí, amb el tema dels equips informàtics, com vam comentar, hi havia el tema del
hardware, el software i el tema d'algunes llicències. Aquí hem posat Autocad però
s'està treballant també amb alguna llicència que els tècnics municipals ja han provat i
que, per tant, han valorat potser com a molt positiva, tant per qualitat/preu, amb un
tipus de programa similar.
En el tema de les millores d'asfalt, és per a millores d'asfalt a la via pública amb
diferents actuacions, diferents punts en què sabem que hi ha alguna actuació que s'ha
de fer més concreta i potser més urgent.
Les millores del pati de la Torreta. A part de la que ja es va fer fa uns dies, tornant a
col·legi, de reprendre les escoles, en la tanca del pati, que era un problema greu de
seguretat. Aquí estaríem parlant de la zona..., de la part de dalt de l'escola, on també
hi ha una petició per fer-hi un sorral.
Altres inversions en parc infantil. Aquí hi havia aquesta partida, uns 7.000 euros, que
plantejàvem la possibilitat que fos la tirolina de l'anomenat Parc de la Tirolina, que fa
anys que no la té.
En aquest sentit, en aquestes propostes i havia la possibilitat o la voluntat de fer un
treball a les lleres dels rius. Aquí, després d'analitzar per part dels tècnics el tema de la
neteja de les lleres dels rius i veure que pertanyien a l'ACA i al consorci, ens van dir
que no era una actuació financerament sostenible, i tal com havíem comentat amb
alguns de vostès, que hi havia aquesta possibilitat, a l'hora d'haver-la de treure vam
optar per no posar-ne cap altra, decidida, diguem-ne, sense haver-les consultat.
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Sí que és veritat que amb algun altre romanent del pressupost es podrien mirar
diverses inversions. Entre algunes, del que havíem parlat de la possibilitat de fer algun
tipus de porteries en zones lúdiques o parcs infantils de diferents zones del municipi.
En principi hem parlat tant de la Torreta, la zona de la plaça Valldoriolf..., perdó, del
Parc de Valldoriolf, veient exactament la ubicació, o aquí, a la zona del Caprabo.
Per altra banda, tindríem les obres que serien amb generació de crèdit per ingressos.
Aquí estaríem parlant del que el Banc de Sabadell ens donaria, mitjançant la Diputació
de Barcelona. Si teníem parlat amb el Banc de Sabadell i dèiem que veien bé la
possibilitat de finançar aquest import, aquesta setmana la Diputació també ens ha dit
el mateix, per tant, ens ha dit que sí si som capaços d'aprovar-les, doncs, que com
abans els fem arribar per tal que ells ho puguin entrar, a principi del més vinent, i
puguem fer efectiu aquest crèdit. Estaríem parlant de l'accés al casc antic pel Pla de
les Hortes. El pavelló i altres edificis esportius, 100.000 euros. Perdó, l'accés al casc
antic serien 75.000 euros.
Pavelló i altres edificis esportius, 100.000 euros. Processos participatius, 50.000 euros.
Equips per a processos d'informació, 50.000 euros més. Mobiliari d'edificis municipals,
aquí s'han generat dues partides, encara que és la mateixa aplicació, perquè sempre
s'havia parlat que fos algun tipus de mobiliari per anar a bancs de jardins exteriors als
carrers, i l'altra fos per a mobiliari de dintre dels edificis. Es van generar aquestes dues
partides, però bé, en principi és això, mobiliari d'edificis municipals, i serien aquests
dos aplicatius.
Després, plans i projectes, 40.000 euros; condicionament d'edificis municipals,
100.000 euros més; POUM i participació ciutadana, 50.000 euros; la Rambla de Santa
Agnès, 175.000 euros. Aquí ens faltaria, segons els números que hi havia previstos, hi
ha una petita quantitat que faltaria, parlàvem d'uns 18.000/20.000 euros
aproximadament per tenir ja la totalitat feta. Evidentment, això..., aquí sí que ens hem
d'esperar a què els privats acabin la seva part, que s'han compromès a fer-ho, i a part
ja teníem signat un conveni de col·laboració amb ells, on una vegada nosaltres
acabàvem les obres, ells tenien un termini d'un any per fer-les, per tant, ells ens han
comunicat que tenen la intenció de complir això aquest any, i si és possible rebaixarlo.
Després, tindríem a l'eix cívic de la Torreta, 162.000 euros. Amb 162.000 euros també
ens faltaria una diferència d'uns 30.000 euros aproximadament. Seria pràcticament les
dues fases, el que anomenàvem la fase 2 i 3, sense posar-hi ordre d'execució. En
aquest cas estaríem parlant de les dues. I el que sí que hauríem de tenir és que a la
casa hi ha uns dibuixos, diguem-ne, d'aquesta actuació, però no hi ha una memòria,
com sí que hi era en la primera fase.
Després passaríem al Passatge Espanya de la Torreta. Aquí sí que començaríem ja pel
tema d'uns 50.000 euros per començar a treballar i fer les feines –segur– del projecte.
Aquí tampoc estarien inclòs el tema de la possibilitat d'haver d'expropiar dues parts del
passatge Espanya. Segons se'ns ha comentat sempre, si no teníem aprovat un
projecte, per tant, dient que en aquest vial es necessita fer l'expropiació d'aquests
metres que falten, no podem fer els tràmits de l'expropiació com a tal.
Després, la unificació de la placeta i la plaça de l'Era. Evidentment, això, els estudis, la
feina de començar a treballar amb aquesta unificació per tal de donar-hi seguretat i de
veure quin tractament s'hauria de fer en el centre del poble, això hauríem de treballarho també tant amb comerciants com amb la resta de veïns i entitats que volguessin
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participar mitjançant algun tipus de procés participatiu, o com a mínim que fossin
coneixedors i poguessin aportar la seva intenció de com es podria fer la unió d'aquesta
placeta.
El doble sentit del bus de Santa Agnès. Això seria la possibilitat de fer el retorn de
l'autobús per dintre del poble i, per tant, fer el tractament de l'espai, que a dia d'avui
no podria passar un autobús, que seria al tram del Molí, del carrer del Molí, just davant
del propi Molí de Santa Agnès.
Després, estaríem parlant d'actuacions en espai urbà. Aquest és un genèric vistes les
necessitats que s’haurien de fer a tot el municipi, a diversos espais. Aquests estarien
en 100.000 euros. Parlaríem de reparacions de la masia del Molí, 50.000 euros. Aquí
vam fer una primera actuació de l’esfondrament de la teulada de la masia del Molí. Una
vegada acabat, hi va haver una part adjacent que va començar a enfonsar-se. Es va
poder fer un apuntalament, i és una actuació que també hauríem de fer per tal de
poder assegurar estructuralment la masia.
Després, estaríem parlant de la rehabilitació de l'Horta de la Rectoria, 150.000 euros.
Hem de tenir en compte que ara s'estan fent uns treballs de substitució del que és la
teulada i lligar el que és la pròpia estructura, que estava molt malmesa. Per tant, ja
ens quedaria el tema de 3.000 euros en mobiliari... Perdó, ah, no... sí, 3.000 euros en
mobiliari seria material per a biblioteca, i aquí posàvem el tema de la gespa del camp
de futbol de la Torreta, amb 160.000 euros. En aquest moment, tenim les dues
instal·lacions que ens queden amb gespes velles en molt mal estat. Per poc temps de
diferència, diguem-ne, seria la Torreta. Sí que és cert que algun tècnic extern que s'ho
ha anat a mirar també ens ha dit que la gespa del camp de futbol de Santa Agnès no
podrà esperar pas massa temps, pel deteriorament que hi té.
Aquestes serien les propostes de la generació de crèdit, i aquí tindríem això, el préstec,
que seria de La Caixa de Crèdit Local a cost zero, serien aquests 175.000 euros. I
després tindríem el préstec del Programa de crèdit local, que seria 1.215.000 euros,
amb un Euríbor menys diferencial, i aquest coeficient ens l'aprova l'Estat. El darrer
aprovat és del mes de setembre, i és amb un diferencial de l'1,05 per cent, a dia d'avui
més baix que al mercat bancari. Per tant, ens seguiria sortint més a compte poder
anar a aquest Programa de crèdit local.
Fins aquí l'explicació. Els passo la paraula. El senyor César Alcalà, en nom del PP.
Sr. Alcalá .- Bona nit. Poca cosa a dir, estaríem bastant d'acord amb tot el d'això.
L'única cosa de mancança que trobem és que tot i les explicacions que avui ens ha
donat, que han sigut una mica més llargues que les de l'altre dia, ens faltava com a
mínim una reunió perquè ens expliqués... és a dir, per exemple, el tema del Passatge
Espanya de la Torreta, 50.000 euros. Però, quan s'acabarà? És a dir, l'any que ve
tenim una altra partida d'inversions...? Més aviat per tenir un calendari de totes
aquestes inversions que... Per exemple, la unificació de la placeta i plaça de l'Era,
15.000 euros. Segur que no ens costarà 15.000 euros, que costarà més. Era per saber,
aquest any comencem a aplicar 15.000 euros, l'any que ve aplicarem, jo què sé, tants
diners, i ho acabarem en el 2018 o ho acabarem en el 2017? El tema del Passatge
Espanya. O sigui, trobo a faltar, diguéssim, aquesta explicació una mica més extensa,
que potser no és el dia avui aquí, en el ple, però sí amb una reunió, diguéssim, amb
els caps de llista dels diferents partits.
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Gràcies.
Sr. Martín .- Sí, buenas noches. A ver, estamos en el tercer pleno, digamos, después
de la ruptura de pacto, y deberíamos de empezar como hemos empezado casi todos
los puntos de todos los plenos. Hemos llegado aquí sin tener una comunicación fluida
entre los partidos. Tuvimos una comisión informativa el jueves pasado, en la cual se
nos presentan estos números. Vale. Se han acabado estos tres plenos que teníamos
que pasar, y esperemos que a partir de hoy iniciemos una nueva etapa, donde ya se
nos acaban las prisas, se nos acaban los problemas.
Para que no pase lo mismo que pasó en el pleno de ordenanzas, donde parece ser que
nosotros fuimos muy buenos, en el pleno del 21 de septiembre, y fuimos muy malos,
muy malos, muy malos, en el pleno de ordenanzas, hemos leído y hemos oído
demasiadas cosas por ahí, decir que desde la óptica de Iniciativa, nosotros votamos en
conciencia. Votamos en conciencia en septiembre, votamos en conciencia a las
ordenanzas fiscales, y a las ordenanzas fiscales no podíamos votar que sí, y hoy
también vamos a votar en conciencia.
Yo no voy a hablar sobre el listado de inversiones, particularmente estamos de acuerdo
en la mayoría, en otras no tanto, pero también estoy convencido de que todos estos
proyectos tienen que venir al pleno, y que por lo tanto, espero que en el talante del
equipo de gobierno esté negociar con todos los partidos de la oposición cómo
finalmente hacemos estos proyectos. Por lo tanto, no voy a hablar de estos proyectos.
La parte importante de lo que se presenta por parte del equipo de gobierno a pleno
hoy es que estamos hablando de 1.390.000 euros. 1.390.000 euros donde en los
últimos años, ocho exactamente, creo que la única inversión que ha tenido un volumen
de ese 1.300.000 y algo es la del carrer Catalunya. Creo, hablando de memoria, más o
menos en un proyecto. Con lo cual, digamos que estamos hablando de una cantidad
importante, digamos una cantidad importante de dinero que al pueblo de la Roca
realmente le sale a un tipos de interés muy, muy interesante, ¿vale? Como nos ha
explicado el alcalde, 175.000 a coste cero y el resto a un tipo de interés bastante
interesante, que ojalá consiguiéramos algunos.
Nosotros, y el que nos conozca como partido político y el que conozca nuestra
trayectoria, a este tipo de actuaciones que han venido a pleno nunca hemos votado
que no. Jamás hemos votado que no. Por lo tanto, si alguien esperaba que Iniciativa
hoy, por la situación política o por lo que sea, votáramos un «no», les vamos a
decepcionar, y probablemente los que el otro día decían que éramos muy malos, hoy
nos dirán que somos buenos. Y los que antes nos decían que éramos buenos, ahora
nos dirán que somos malos. Pero no somos ni buenos ni malos, somos Iniciativa per
Catalunya Verds, un partido soberano que toma las decisiones de forma soberana.
Tenemos que agradecer que, a diferencia de otros plenos, esta vez sí que el equipo de
gobierno se ha dirigido a Iniciativa para explicarle los proyectos. Un gesto al cual yo
contesté que no era necesario, y que si acaso ya lo hablaríamos más adelante. Porque
la decisión de Iniciativa no estaba tomada, pero lo que sí que adelanté es que nuestro
voto nunca, jamás, sería «no». Y en estas estamos.
Es una cuestión muy interesante, estamos hablando de una cantidad de dinero que el
pueblo necesita, inversiones que el pueblo necesita, y que lo único que tenemos que
hacer es empezar a ponernos a trabajar y empezar a tirarlas adelante.
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Gracias y buenas noches.
Sr. Alcalde .- Sí, senyor Ros, en nom de Convergència.
Sr. Ros .- Sí, gràcies, senyor alcalde. Bé, estic totalment d’acord amb les paraules del
portaveu d’Iniciativa per Catalunya Verds, Dani Martín, que són uns diners que el poble
necessita, són diner públic que es pot obtenir a un crèdit, un tipus d’interès molt
interessant, i d’alguna manera és el que vam reclamar amb el document que vam
presentar l’1 de setembre com a primer punt d’aquells set punts que hi havia en aquell
document, que s’aprovés en el propi mes de setembre –dèiem nosaltres, estem a
octubre– un pressupost d’inversions.
Tècnicament el que es porta avui a aprovar no és un pressupost, és una modificació
pressupostària, és correcte, administrativament és legal, es pot fer així. Sap greu que
no sigui un pressupost d’inversions, ja que no s’ha pogut aprovar un pressupost
ordinari, però com a mínim hagués estat bé que això tingués forma de pressupost,
amb tot el procediment que això comporta.
No és el cas, és una modificació pressupostària, és correcta, i en tot cas, hi ha un
llistat que per a nosaltres és el mateix llistat conceptualment d’un document que ja
teníem acordat al mes de març. Per tant, amb un retard d’uns set/vuit mesos, doncs,
estem parlant dels mateixos conceptes, de les mateixes inversions, no hi ha cap idea
nova, per tant, estem parlant del projecte en què havíem estat treballant
conjuntament.
Ens preocupen diverses coses, no obstant. Per exemple, que estem parlant de gairebé
1.400.000 euros, 1.390.000 concretament, quan la capacitat inversora sense
incrementar la ràtio d’endeutament de l’ajuntament, és a dir, amb les amortitzacions
que estem fent anualment, la capacitat inversora és d’1.200.000. Per tant, aquí estem
anant una miqueta més lluny, tenim capacitat d’endeutament, és cert, de 200.000
euros més, tenim més fins i tot, però estem sumant la ràtio d’endeutament i això no
deixa de ser, doncs, que no estem utilitzant les tècniques dels darrers anys, que era
invertir pel que amortitzàvem, estem anant una miqueta més lluny.
Ens preocupa també els imports que s’han posat en els conceptes. Jo sí que entraré a
desgranar-los, perquè estem a l’octubre, finals d’octubre, i, per tant, aquest
pressupost no s’aplicarà en l’exercici 2016, és evident que no hi ha temps suficient per
dur a terme la major part dels projectes que estan definits en aquest llistat que tenen
aquí, en pantalla. I com que no es podran executar, el que seria lògic en aquestes
dates és fer guardiola, és a dir, dotar els projectes, sobretot els projectes de mandat,
dotar-los d’una quantitat respectable, perquè sumant sobretot les inversions que
arribaran els propers anys de Diputació, es poguessin executar els grans projectes de
mandat. Per tant, aquí seria bo fer guardiola.
Com ha dit el Dani, és una quantitat molt respectable, és una quantitat alta, i en canvi
està esmicolada i trossejada en totes aquestes partides, sense que hi hagi una gran
dotació en cap d’elles. Per exemple, si anem al projecte del passatge Espanya de la
Torreta, hi ha una dotació de 50.000 euros. Amb 50.000 euros, amb prou feines es fa
el projecte. Hi havia 30.000 euros més del 2015 que estaven previstos per a les
expropiacions i els enderrocs derivats de les expropiacions, per tant, ja hi ha algun
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diner en aquest projecte. Aquest és un projecte que quan se li ha demanat a Diputació,
se li ha demanat amb un import total de 929.275 euros, i la Diputació ha concedit
150.000 euros per a l’any que ve. Desgranat en fases, hi havia una primera fase que
era només el carrer sense la Plaça dels Ametllers, que era el carrer Canàries i passatge
Espanya, i estàvem parlant d’uns 600.000 euros. Per tant, amb 50.000 euros ben poca
cosa fem. Com a molt, farem el projecte. I si no anem sumant, no arribarem a poderho executar durant el mandat. Ja no dic els 15.000 euros de la unificació de la plaça de
l’Era, que això dóna per a poc menys que un estudi previ, un estudi, una anàlisi del
que es pugui fer. Per tant, són dotacions que realment no ajuden a què aquests
projectes es puguin desenvolupar.
Sí que ho són, per exemple, la rehabilitació de l’horta de la rectoria de Santa Agnès,
que es van demanar a Diputació 100.000 euros sobre una inversió total de 405.000, i
estan concedits 50.000 el 2017 i 50.000 el 2018. Per tant, aquesta és una inversió que
dotant-la de 150.000 euros aquest any, més 50.000 de l’any que ve i 50.000 del 18,
quedarà poca dotació per al pressupost del 2017 o 2018 perquè es pugui executar, per
tant, aquesta sí que està ben dimensionada, la de Santa Agnès, a diferència de les de
la Torreta i de la de la Roca, que no tenen la dotació suficient.
Preocupa també 300.000 euros que corren en partides genèriques que no estan
definides. Per exemple, el pavelló i altres edificis esportius, 100.000 euros, actuacions
a l’espai urbà, 100.000 euros, i condicionament d’edificis municipals, 100.000 euros,
sense que hi hagi una concreció ni projectes clars de a què es destinen aquests diners.
És evident que treballar d’aquesta manera el que significa és que el que és important
és poder dotar aquest 1.390.000 euros, i després ja farem totes les tècniques de
modificació pressupostàries necessàries per anar passant partides d’un costat a l’altre,
i poder fer algun dels projectes. Tot això dependrà de com es gestioni, de qui ho
gestioni, de realment com s’arribi a posar d’acord el govern en minoria amb els grups
que estem ara a l’oposició, o si algun dels grups pot entrar al govern, doncs, com es
gestiona. Evidentment això passa per la tècnica de modificació pressupostària, per
tant, en realitat aquí, el llistat gairebé és el de menys, i del que estem parlant és de no
deixar perdre una inversió d’1.390.000 euros, que si això es fa durant els quatre anys,
en cadascun dels exercicis, són els diners de què pot disposar el municipi en aquest
mandat, i que per tant, és important que els tinguem.
Si no prosperés aquesta modificació pressupostària, si no es pogués aprovar, tampoc
seria massa greu perquè la ràtio d’endeutament augmentaria per als anys vinents, i
per tant, l’any vinent la ràtio correcta no seria aquest 1.200.000 que he dit abans, sinó
que segurament estaria en 1 milió i mig, per al 2018 també i 2019 també, per tant,
estaríem arribant en el còmput global a una quantitat similar, tot i que és possible que
pel camí perdéssim alguna cosa. Per això nosaltres en el document que vam presentar
l’1 de setembre, insistíem en la importància urgent de, al ple de setembre, aprovar
això que portem ara a aprovar avui.
Si segueixo desgranant una mica, així per sobre, no entro en detall ni sóc exhaustiu,
però si segueixo desgranant els imports que estan posats en aquestes partides, també
ens preocupa l’equilibri territorial. La Roca té 6.500 habitants sobre un total de 10.500,
en números rodons, això vol dir un 62 per cent de la població. La Torreta té uns 2.700,
això vol dir un 25 per cent de la població. I Santa Agnès, sumant Sant Carles, té uns
1.400 habitants, això vol dir un 13 per cent de la població. Si traslladem els imports
que estan en aquell llistat, la inversió a Santa Agnès és de 425.000 euros, un 30 %; a
La Torreta, 374.000 euros, un 26,9 %, és el que està més equilibrat; i La Roca, 90.000
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euros, un 6,4 %. No sabem els 300.000 euros aquells que he dit abans on van, fins i
tot poden encara agreujar més aquest desequilibri territorial, i evidentment això ens
preocupa, i creiem que la proporció de les inversions ha de ser per habitant. I per
habitant, la proporció és: la Roca, 6, la Torreta 3, Santa Agnès, 1. Bé, aquesta
proporció ja l’hem parlada moltes vegades, és la que equilibra aquests percentatges de
població.
I per últim, i també una altra preocupació, i d’això suposo que ens lliurarà algun
informe el senyor alcalde, és que la dotació de 175.000 euros a la Rambla de Santa
Agnès es fa sobre uns terrenys que en aquests moments no són de domini públic, i
que per tant, no sé si no tenim la disponibilitat dels terrenys, i si podem dotar de
diners per un projecte que fins que els particulars de la unitat d’actuació número 13A
no completin la seva part, i tenen de temps fins a juliol de l’any que ve, que és el que
es va fer en aquell conveni, quan l’ajuntament va dotar de diners el 10 %, va executar
el 10 %, es van acabar les obres el juny de 2016, en aquest moment aquests 175.000
euros probablement no s’haurien de posar en aquest exercici, s’haurien de posar en
l’exercici de 2017, que és quan es preveu que completant la part que jurídicament toca
als privats, es faci la inscripció registral, la cessió del domini públic a l’ajuntament, i en
el moment en què tinguem la disponibilitat dels terrenys, puguem tenir nous projectes
elaborats, com ja es tenia, tenir llavors la dotació pressupostària per executar això.
Llavors, com que això ens preocupa des del punt de vista jurídic, ens agradaria que
ens fes arribar els informes de Secretaria i Intervenció, que ens acreditin que aquesta
despesa pot estar correctament en aquell llistat, i per tant, no hi ha cap dificultat a
dotar aquells diners.
Això és tot.
Sr. Alcalde .- Gràcies, senyor Ros. Senyor Fernández?
Sr. Fernández.- Sí. Bé, el primer és constatar un fet: que malgrat que avui es
presenti això a aprovació i que sigui un fet important i positiu, també té una part
negativa, que és que estem aprovant el que seria el pressupost d’inversions a través
d’una fórmula d’una modificació de pressupost, però en el fons estem aprovant el
pressupost d’inversions de 2016 el dia 27 d’octubre de 2016. Per tant, això és un
primer símptoma que aquest any han passat coses que no han permès que el municipi
es pogués desenvolupar amb normalitat. I això afecta els ciutadans i ciutadanes del
poble i els projectes del municipi. Per tant, primer constatar aquest fet. Nosaltres
havíem criticat que altes anys s’endarreria molt, aquest any no s’ha aprovat el
pressupost ordinari, i el d’inversions arriba a l’octubre.
El fet important d’aquesta modificació, per a nosaltres, no és tant el desglossament de
projectes, tots ells necessaris i d’altres també que podíem posar, és a dir, necessitats
del municipi són moltes. Quan es fixa el pressupost, el govern determina amb la seva
acció, és una decisió política, fixar prioritats, que és l’acció que fem..., el que ens toca
fer als polítics, que és definir les prioritats. Aquestes poden ser perfectament unes,
però el més important que aprovem avui és la capacitat de finançar aquests projectes.
És poder accedir a aquests dos préstecs, un subvencionat al 100 % i l’altre amb un
interès molt favorable.
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Per tant, el que avui aprovem és un finançament d’1,4 milions d’euros, en una graella
de distribució que després la realitat ens dirà si podem ajustar-la o no ajustar-la, i el
ple en aquests moments, amb la composició que té, serà el ple molt determinant per
mantenir o poder ajustar elements d’aquí.
Però si mirem una mica endavant, això ens dóna que l’any que ve tindrem una
capacitat d’endeutament similar, al 2017, el 2018 una capacitat d’endeutament similar.
Home, 2019 es pot fer però ja no seran per a projectes d’aquest mandat, per tant, si
ens quedem en 2018, això ens dóna un escenari d’aproximadament 4 milions i mig de
capacitat, pot arribar a tenir l’ajuntament 4 milions i mig de capacitat d’executar, o de
finançar-se. Però a les alçades en què estem de mandat, i amb els recursos que en
aquests moments, els recursos humans, tècnics, i amb els recursos de projectes
desenvolupats, hi ha la capacitat per executar aquests 4 milions i mig? Aquest és un
dubte que tenim nosaltres. Per tant, caldrà pensar en deixar coses per al proper
mandat.
Aquesta capacitat, avui per avui, és molt limitada, perquè hi ha un govern de cinc
regidors sobre disset, i les capacitats que es necessiten per tirar endavant un pla
d’inversions d’aquesta envergadura superen els recursos i les possibilitats de l’actual
equip de govern. Per tant, aquesta també és una preocupació que cal tenir present,
bàsicament per assegurar que aquests recursos arribin en el temps necessari als
ciutadans i les ciutadanes. Per tant, jo espero també que avui... anuncio també que el
nostre vot serà l’abstenció, per no posar entrebancs. No formem part del govern, per
tant, nosaltres no..., el nostre vot no serà favorable, però tampoc serà negatiu, perquè
pensem que és interessant que es puguin..., és important que es pugui disposar
d’aquests recursos.
Però tal com he dit, hi ha tres elements a tenir..., alguns elements a tenir en compte.
Un: aquesta graella d’inversions no respon a un pla d’actuació municipal, no hi ha
aprovat un pla d’actuació municipal, per tant... És una obvietat el que dic, però és un
fet. Per tant, si intenten fer una determinació de prioritats, nosaltres creiem que
encara que estiguem a les alçades que estem de mandat, cal fer un pla d’acció
municipal per al que queda de mandat. Evidentment, l’important a vegades..., allò
urgent fa que l’important a vegades quedi en un segon pla, i en aquests moments, era
urgent això per no perdre aquesta capacitat de finançament. Però no oblidem allò que
és important, perquè si no s’aprova aquest pla d’acció municipal, entrarem en un
treball de, bé, «jo penso això per no respondre uns objectius i a una metodologia de
treball adequada». Per tant, per assegurar que aquests diners tirin endavant,
necessiten un pla d’acció municipal, necessiten un govern fort, i necessitaran molts
recursos tècnics, interns i externs de l’ajuntament, perquè això es pugui tirar
endavant.
Aquest és el repte que hi ha. Esperem que d’aquí a no gaire, tots aquests dubtes que
tenim puguin estar resolts. Gràcies.
Sr. Alcalde .- Gràcies, senyor Fernández. Començo pel senyor César Alcalá. Em
comentava el tema del passatge Espanya, o la unió de la placeta i la plaça de l’Era. Sí,
evidentment, això és el que dèiem, són uns diners d’aquest any per començar a
treballar amb uns projectes dels que fa molts anys que n’hem sentit parlar, i que
evidentment són necessaris començar a moure. Per tant, la intenció és que ara, de
cara a quan puguem seure a parlar de pressupostos 2017, i probablement hi haurà
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d’aquestes inversions que s’hauran de quantificar, també de cara a 2018. Per tant, sí
que haurem de preveure ja les etapes d’aquesta feina.
Evidentment, són unes actuacions importantíssimes, perquè així com hem anomenat, i
també agafaré el comentari del senyor Ros, parlàvem d’una afectació del Passatge
Espanya i el carrer Canàries. També sortia la plaça dels Ametllers i carrers adjacents i,
per tant, parlàvem d’uns 900.000 euros en algunes de les xifres que s’havien parlat,
per tant, és veritat, en aquestes xifres no hi són ni molt menys totes aquestes
quantitats, perquè el que primer hauríem de fer és això, parlar amb el barri, parlar
amb el consell de poble, parlar amb els veïns i saber quina actuació hem de fer-hi en
un carrer com aquest. Si hem de fer-hi una calçada única i ha de ser asfaltada, si ha
de ser amb tot “d’adoquins”, com hi ha alguns dibuixos de tota la zona “adoquinada”
de tot aquest espai, per tant, són zones que d’alguna manera sí que s’havien treballat
i, per tant, algú havia fet algun tipus d’encàrrec perquè hi hagi aquests dibuixos fets. I
bé, sobre aquests treballs també hi haurem d’entrar.
Evidentment, algunes d’aquestes obres també vindran amb complementaris de la
Diputació, hi ha diverses previsions i, per tant, li dic que sí, que com ha comentat el
senyor Dani avui, podrem agafar un altre ritme i, per tant, haurem de ser molt més
curosos i els haurem de cridar a moltes més reunions i molt sovint, suposo, per tractar
tants punts com faci falta.
Amb el tema del sentit de no votar-hi en contra i permetre, o intentar permetre, això,
el que passa és que pel sentit que s’està dient hauríem d’entendre que seria possible, li
agraeixo el sentit.
Així com de la mateixa manera, igual que jo sempre he dit que el Dani sempre m’ha dit
que les ordenances anaven lligades a aprovar-se en el mateix moment un pressupost,
això ho he dit jo als companys i, per tant, a mi no em va sorprendre el sentit del vot,
perquè a més, és una de les coses que sempre m’havia dit el Dani quan estàvem
asseguts tots dos, un al costat de l’altre, i així ho ha fet i és veritat, per tant, no és una
cosa que fos... I quan dic Dani em refereixo al Dani en representació d’Iniciativa, no ha
sigut una situació i una sorpresa que a mi em sobtés, perquè sabia que sempre ho
havia comentat. De la mateixa manera, és cert que també sempre en temes
d’inversions ha fet el comentari que «potser no estaríem d’acord amb totes», perquè
evidentment d’aquest llistat segur que n’hi hauria algunes que no, per tant, bé, també
és una possibilitat de parlar-ne. Per tant, també agrair el tema en aquest sentit de
comentar-nos això, que no hi haurà un altre sentit que no sigui com a mínim permetre
que això es tiri endavant.
El tema que això són uns números, contestant el senyor Ros, amb un retard de set o
vuit mesos. Doncs, sí, és veritat. El tema de preocupació per les xifres, són xifres
genèriques i és cert, aquí hem tingut unes inversions molt puntuals i molt importants
en algunes obres que han sigut importantíssimes. De fet, el carrer Catalunya era una
d’aquestes obres, o altres que s’han hagut de fer. Probablement pugui ser una manera
de valorar-ho, el fet de dir si hem de fer-ho amb els mateixos diners, per cap, pel que
seria la Roca, Santa Agnès o la Torreta. L’altra opció seria mirar dèficits de molts anys,
i que algunes coses sí que s’han de fer, actuacions necessàries i que, per tant, potser
no seria una cosa desmesurada entendre que hi ha sectors en que s’ha d’entrar i s’ha
de fer l’actuació, encara que això ens faci desviar aquests mètodes que s’havien parlat
sempre. De fet, fa molts i molts anys que se sentia també en reunions això, el fet de
dir: «Ostres, és que si ho fem així, per cap, sempre surten rebent menys diners els de
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la Roca. Al nucli que té més habitants, la inversió és menor.» Sí que és veritat però
també hem d’entendre que la mancança de molts carrers, moltes voreres, del barri de
la Torreta, no serà la mateixa mai que la del nucli de la Roca. Evidentment, hi ha
moltes mancances, però això sí que és una cosa que també l’hauríem de valorar.
En diferents projectes, com dèiem, d’entrar dintre d’edificis municipals com els que
hem parlat moltes vegades, haurem de fer inversions al centre cultural de la Torreta
per posar-lo al dia, feines que fa molts anys que portem endarrerides però que
s’hauran de fer, per tant, aquestes sí que són d’aquestes que haurem de fer també un
llistat, seure i treballar-los conjuntament i prioritzar, però hi ha algunes coses que
corren molta pressa.
L’equilibri territorial l’he comentat. El tema de les genèriques seria això. El problema
també és que hi ha hagut molt de temps on per les situacions x, que cadascun les
valorarà d’una manera o altra, no s’han fet manteniments, i aquest és un problema,
manteniments de tot tipus, i, per tant, tant a la via pública com als edificis com a
parcs, i s’havia de prioritzar, per tant, es va optar per unes altres prioritzacions, no dic
millors ni pitjors, però ara també hem de preveure aquest tipus de partides.
Moltes són les necessitats reals del dia a dia, per tant, no només hem de pensar en el
futur del poble, que també, evidentment, però també hem de pensar en el dia a dia de
coses que malauradament no s’han fet per diverses qüestions, i que ara toca agafar.
En el tema de la constatació d’un fet, evidentment no puc dir una altra cosa que estarhi totalment d’acord. Dos fets. Aquest és un dels fets, l’altre és –amb què també estic
totalment d’acord– que hem de treballar per tenir un PAM. Un PAM lligat a un
pressupost, això segur, i que ja inclogui partides que aniran als pressupostos
posteriors, segur. Per tant, aquí el que hem de tenir en compte és que poden haver-hi
coses que s’hagin de deixar per a següents mandats. Perquè, de fet, en qualsevol
pressupost hi ha coses que al final les has d’acabar deixant per problemes. Segur que
no era la voluntat de poder engegar la rambla de Santa Agnès cinc anys després,
segur que no era una voluntat però és el que ha passat, i fins al cap de cinc anys no
s’ha pogut començar a fer. Per tant, són d’aquestes coses que parlem. Agafo això,
parlarem amb el secretari i l’interventor per tal que aquest dubte que vostè em
consultava... és un tema tècnic, per tant, els faré la consulta i els respondrem perquè
ho sàpiguen. I en aquest cas és això, són voluntats, i hi ha moments en què segur que
ningú tenia previst haver d’arribar a córrer, córrer, córrer, per no perdre una subvenció
que havíem traslladat d’altres espais i, per tant, es va fer una feina i es va poder
arribar a temps. Bé, són d’aquestes coses que també hem d’agrair que s’hagin pogut
fer, i que el municipi, així que puguem obrir la zona privada i puguem accedir i gaudirles.
Fets importants: doncs, és això, que tindrem una capacitat de finançament i que
podrem gestionar aquest govern, i el govern que sigui. I les majories que tinguem en
el plenari són les que ens donaran com podem anar a una redistribució real d’aquest
pressupost. Evidentment, tenint en compte que hauríem de treballar per aconseguir
aprovar o tenir un bon pressupost de cara a 2017 i tenint clar que nosaltres som
capaços de fer una feina d’obrir a tots vostès el pressupost 2017, i les propostes de
tothom són coherents, doncs, ningú anirà en contra d’una bona cosa que vagi per al
poble, per molt que després entre nosaltres les relacions puguin ser d’una manera o
una altra. Però per sobre de tot, em sembla que per a tots els que ens vam posar en
política municipal està per sobre de tot el bé del nostre municipi, i, per tant, així ho
creiem.
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De ben segur que d’aquí a poc podrem començar a portar una proposta de pressupost
on moltes coses seguiran com han seguit els darrers anys, i com ja fa molts anys que
són així perquè són les del dia a dia i aquestes poc les podem variar, però sí que serà
el moment també de veure això, cap a on ens porta aquest pressupost, lligat a un
PAM. Evidentment, un Pla d’Actuació Municipal que no ha sigut possible fer-lo en els
darrers nou anys, i per tant, amb la situació actual, sense l’ajuda de tots vostès,
tampoc seria possible poder-lo aprovar.
El tema dels recursos humans i la capacitat tècnica, sabem tots la capacitat que tenim
internament, i estem d’acord amb què hi ha moltes d’aquestes coses que com s’han fet
en altres ocasions haurem de buscar ajuda fora de la casa per poder ser el més àgils
possible i fer-ho bé, per tal que aquestes inversions es puguin portar endavant.
Senyor Alcalá? Senyor Martín? Senyor Ros? Doncs, havent fet el segon torn i ningú vol
parlar, passaríem a votació.
Doncs, aprovat per 12 vots favorables i 5 abstencions.
Votacions:
S’aprova el dictamen, per 12 vots a favor, manifestats pels regidors dels grups
municipals d’ERC (5), de CIU (4), d’ICV-EUIA (2) i del PP (1) i 5 abstencions dels
regidors del grup municipal del PSC.
Sr. Alcalde.- Quedo per poder tenir aquesta informació que ens han demanat, els la
farem arribar, i com no pot ser d’una altra manera, doncs, agraït a tothom pel sentit
del vot, comprenem també les explicacions de tothom, i moltes gràcies per haver
assistit al ple, i ens veurem en el ple ordinari del dia 24 del proper mes.
Moltes gràcies.

I acomplert l’objecte de la convocatòria el Sr. President aixeca la sessió, essent les 20
hores i 51 minuts del dia indicat a l’encapçalament. De la qual cosa en dono fe.
El president

El secretari

Albert Gil i Gutiérrez

César Romero i García
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