
Resum de l’acta de la Junta de Govern Local duta a terme el dia 9 
d’octubre de 2017 
 
Alcalde: Adam Tomàs i Roiget. 
 
Regidors/es: Miquel Subirats Garriga, Ramon Bel Serrat, Joanna Isabel 
Estévez González, Marc Fornós Monllau, Tomàs Bertomeu Balart. 
 
Secretària: Maria Cinta Vidal Bayarri 
 
Interventora: Maria del Mar Medall Gonzalez 
 
Hora inici: 08:35 h 
Hora final: 08:55 h 
 
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DEL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2017 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda aprovar l’esborrany de 
l’acta de la sessió anterior de data 4 d’octubre de 2017. 
 
EXPEDIENTS DE LLICÈNCIES D’OBRES I LIQUIDACIÓ DE TAXES 
 

- Atorgar a la Sra. A.P.Q. una pròrroga a la llicència d’obres (Exp. 
050/2017) per enderroc de part de l’edifici al polígon 6 parcel·les 14 i 
15, per un termini de sis mesos a comptar de la data màxim final de 
les obres que era el dia 30/09/2017. 

 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A L’ATORGAMENT  LA CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA PER A L'ÚS PRIVATIU D’UNA PART DEL DOMINI PÚBLIC DE 
L'EDIFICI MUNICIPAL DEL MERCAT MUNICIPAL PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN 
QUIOSC –BAR 
Aquest assumpte s’acorda deixar-se damunt de la taula. 
 
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT 
DE COMBUSTIBLE PER ALS VEHICLES I MAQUINÀRIA DEL PARC MÒBIL I DE 
COMBUSTIBLE PER A LA CALEFACCIÓ I ACS DE DIFERENTS CENTRES 
MUNICIPALS 
 

- Aprovar l'expedient de contractació del subministrament de 
combustible per als vehicles i maquinària del parc mòbil i de 
combustible per a calefacció i ACS de diferents centres municipals, 
mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 



avantatjosa amb un únic criteri d’adjudicació amb tramitació 
ordinària. 

 
CONTRACTES DE SUBMINISTRAMENT 
 

- Aprovar la contractació del subministrament consistent en un grup 
electrogen portàtil trifàsic 400V, amb Herraiz maquinaria SA segons 
oferta presentada per un import total de 2.708,16 €.  

- Aprovar la contractació del subministrament consistent en un martell 
elèctric Hitachi Mod. H65SB3, amb M.J.L. y CIA SRC segons oferta 
presentada per un import total de 1.022,45 €. 

- Aprovar la contractació del subministrament consistent en un martell 
elèctric Hitachi Mod. H65SB2, mini amoladora G12SN(S), Disc 115mm i 
amoladora G23SW2 W7 i Disc 230 mm (oferta especial), amb M.J.L. y 
CIA SRC segons oferta presentada per un import total de 1.098,68 € 

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 8 
workstations per als departaments d’obres i urbanisme i informàtica, 
no obstant informe d’objeccions de la Interventora, amb M&C 
Systemebre SL segons oferta presentada per un import total de 
13.860,16 € IVA inclòs.  

- Aprovar la contractació dels subministraments consistent en 5 SAIs 
per a informàtica en renovació dels actuals que no funcionen 
correctament amb Microdelta Sistemes Informàtics SL segons oferta 
presentada per un import total de 1.119,25 € IVA inclòs.  

 
PROPOSTA DE FELICITACIONS I CONDECORACIONS A AGENTS DE LA 
POLICIA LOCAL 
 

- Atorgar la Medalla d’Honor al Mèrit de Bronze, als dos agents, amb 
TIP 5207 i 5307 pels fets ocorreguts en el dia 3 de maig de 2017 en el 
que es va salvar la vida de la Sra. C.S.E. 

- Felicitar de manera pública i individual als agents amb TIP 4302, 2590 
i 3293 pels fets ocorreguts el dia 3 de maig de 2017 en el que es va 
salvar la vida de la Sra. C.S.E. 

 
PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL 
 

- Aprovar la contractació d’E.R.G. com a auxiliar administratiu del 
Centre d’Art Lo Pati, categoria laboral C214 (C2.3.1), jornada laboral 
completa (de dilluns a divendres de 8 a 15.30 hores del 10 d’octubre 
de 2017 al 9 de gener de 2018. 



- Aprovar la contractació de J.P.B. com a auxiliar administratiu de l’Àrea 
d’empresa i promoció econòmica, , categoria laboral C214 (C2.3.1), 
jornada laboral completa (de dilluns a divendres de 7.30 a 15.00 
hores del 9 al 31 d’octubre de 2017. 

- Aprovar la contractació de S.B.A. com a monitora de plàstica a l’escola 
del Poble Nou del Delta, Zer Mediterrània , categoria laboral AGP-
12(Agp.3), 3 hores setmanals de l’11 d’octubre de 2017 al 30 de juny 
de 2018, amb l’horari següent: la primera setmana treballarà el 
dimecres de 15 a 18 hores, la resta del curs tots els dijous de 15 a 18 
hores. 

- Aprovar la contractació del Sr.  J.R.J. per la realització de les tasques 
de Coordinador d’esports, contracte de relleu per jubilació parcial, 
categoria laboral C2-14 (C2.3.1), 18,75 hores setmanals, del 27 
d’octubre i fins data de  jubilació total del Sr. J.S.R., sense cap 
possibilitat de pròrroga, amb la distribució de la jornada  de la 
següent forma: 

o Fins a la fi del 2017: 
 27/10/17 al 29/11/17 (ambdós inclosos) realitzarà la 

jornada el Sr. J.S.R. 
 30/11/17 al 31/12/17 (ambdós inclosos) realitzarà la 

jornada el Sr.  J.R.J.  
o Any 2018 i successius fins a la jubilació total del Sr. J.S.R.: 

 Gener i Febrer realitzarà la jornada el Sr. J.S.R. 
 Març i Abril realitzarà la jornada el Sr. J.R.J. 
 Maig i Juny realitzarà la jornada el Sr. J.S.R. 
 Juliol i Agost realitzarà la jornada el Sr. J.R.J. 
 Setembre i Octubre realitzarà la jornada el Sr. J.S.R. 
 Novembre i Desembre realitzarà la jornada el Sr. J.R.J. 

 

APROVACIÓ DE CONVENIS DE PRÀCTIQUES AL CENTRE DE TREBALL 
 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta l’empresa Filmnsnòmades SCP per a la formació pràctica 
en centres de treball de l’alumne  de l’Escola d’Art i Dissseny, F.S.A., 
del 16 d’octubre de 2017 fins al 13 de febrer de 2018, de dilluns a 
divendres de 9 a 13 hores. 

- Aprovar el conveni de col·laboració a signar entre l’Ajuntament 
d'Amposta l’empresa Filmnsnòmades SCP per a la formació pràctica 
en centres de treball de l’alumna  de l’Escola d’Art i Dissseny, A.R.M. 
del 16 d’octubre de 2017 fins al 13 de febrer de 2018, de dilluns a 
divendres de 9 a 13 hores. 

 



APROVACIÓ DE PAGAMENTS 
 

- Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions relatives a la relació  
número 660 de data 09/10/2017 que ascendeix a un import líquid de 
12.866,46 €, la qual comença amb Assoc. Per la Promoció cultural i 
Participació popular per un import de 3025,00 € i finalitza amb 
Sociedad Estatal Correos y Telegrafos SA per import de 4.242,96 €. 

- Reconèixer les obligacions relatives a la relació número 662 de data 
09/10/2017 que ascendeix a un import líquid de 9.087,36 €, la qual 
comença amb Cepsa Card SA  per import de 3.083,81 € i finalitza amb 
SostreEstan SL per import de 1.603,55 € 

- Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació, no obstant informe 
desfavorable d’intervenció, relatives a la relació número 661 de data 
09/10/2017 que ascendeix a un import líquids de 4.840,00 € la qual 
comença amb Garden Arrels SL per import de 2.420,00 € i finalitza 
amb Garden Arrels SL per import de 2.420,00 €. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a les despeses 
corresponents d’atenció de personal de  sala de la Lira, climatització i 
neteja del teatre auditori de la societat i per l’organització de 40 
activitats culturals, corresponents al segon quadrimestre, per import 
de 4.720,39 € i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a la Lira 
Ampostina de la quantia de 4.666,66 € fixats al conveni. 

- Aprovar la justificació presentada en relació al funcionament de Lira 
Ampostina relativa al segon quadrimestre de 2017, per import de 
15.150,58 € i reconèixer l’obligació i ordenar el pagament a la Lira 
Ampostina de la quantia de 15.140,91 € fixats al conveni. 

- Aprovar la justificació presentada en relació a les activitats de 
funcionament pròpies de la Lira Ampostina, del segon quadrimestre 
de 2017, per import de 6.140,59 € i reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament a la Lira Ampostina de la quantia de 6.120,00 € fixats al 
conveni.  

- Acceptar la relació de despeses de quilometratges del programa 30 
Plus 2016, de la tècnica del programa A.R.S. realitzats a les empreses 
prospectades que es relacionen i autoritzar, disposar, reconèixer 
l’obligació i ordenar el pagament de 183,57€ a en concepte de 
despeses de quilometratges del programa 30 Plus 2016. 

- Acceptar  la relació de despeses de quilometratges del programa Fem 
Ocupació per a Joves  2016, de la tècnica prospectora - tutora del 
programa H.D.R., realitzats a les empreses prospectades que es 
relacionen i autoritzar, disposar, reconèixer l’obligació i ordenar el 
pagament de 118,07 € en concepte de despeses de quilometratges 
del programa Fem Ocupació per a Joves 2016. 



 
COMUNICACIONS OFICIALS 

- Jutjat contenciós administratiu número 1 de Tarragona, procediment 
abreviat 154/2017, no admissió dels mitjans de prova de la part 
actora, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Jutjat contenciós administratiu número 2 de Tarragona, procediment 
recurs ordinari 367/2017, tenint per compareguda a la procuradora 
M.L.C.  en nom i representació de l’Ajuntament d'Amposta, la Junta 
de Govern Local resta assabentada. 

- Institut Nacional de la Seguretat Social, reconeix una pròrroga de la 
situació d’incapacitat temporal,per un termini màxim de 180 dies al 
treballador A.S.D., la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Institut Nacional de la Seguretat Social, remet resolució sobre 
determinació de la contingència d’incapacitat temporal del 
treballador A.S.D., la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, comunica 
que per a l’organització de la 4a edició de la Festa del Teatre i Circ 
d’Amposta, col·laboraran assumint directament el pagament d’una o 
diverses factures en concepte d’impremta per valor global de 500,00 
€, la Junta de Govern Local resta assabentada. 

- Agència de l’habitatge de Catalunya, remet notificació sobre els drets 
de tanteig i retracte dels següents habitatges situat a: 

 Holanda, 69 Bl. 1, bxs 4a. 
 Pol. Molinàs (parc 428) 31, bxs s/n. 

La Junta de Govern Local resta assabentada. 
 
TORN OBERT DE PARAULES 
No se’n produeix cap. 
 
URGÈNCIES 
S’aprova per la unanimitat dels membres de la Junta de Govern Local, la 
urgència de les qüestions no incloses en l’ordre del dia, que tot seguit es 
passen a debatre, adoptant-se els següents acords: 
 
Sol·licitud de jubilació parcial de treballador 
 

- Acceptar la sol·licitud de jubilació parcial formulada pel treballador 
J.S.R.  amb efectes del dia 27 d’octubre de 2017, amb la distribució de 
les jornades següents: 

o Fins a la fi del 2017: 
 27/10/17 al 29/11/17 (ambdós inclosos) realitzarà la 

jornada el Sr. J.S.R. 



 30/11/17 al 31/12/17 (ambdós inclosos) realitzarà la 
jornada el Sr.  J.R.J.  

o Any 2018 i successius fins a la jubilació total del Sr. J.S.R.: 
 Gener i Febrer realitzarà la jornada el Sr. J.S.R. 
 Març i Abril realitzarà la jornada el Sr. J.R.J. 
 Maig i Juny realitzarà la jornada el Sr. J.S.R. 
 Juliol i Agost realitzarà la jornada el Sr. J.R.J. 
 Setembre i Octubre realitzarà la jornada el Sr. J.S.R. 
 Novembre i Desembre realitzarà la jornada el Sr. J.R.J. 

 
Aprovació de canvi de data d’obertura comercial autoritzada dels 
establiments comercials  
 

- Substituir el dia 12 d’octubre de 2018, dia festiu d’obertura comercial 
autoritzada, pel dia 7 de desembre de 2018, al municipi d’Amposta. 
(article 2 de l’Ordre EMC/127/2017) 

- Fixar com a dies festius addicionals d’obertura comercial autoritzada 
aplicables al municipi d’Amposta l’any 2018 , els dies 20 de maig i 30 
de desembre de 2018. (article 5 de l’Ordre EMC/127/2017) 

 
Aprovació de Plans de Seguretat i Salut 
 

- Aprovar el contingut de l’annex 3 del Pla de Seguretat i Salut per a les 
obres de  rehabilitació de la coberta municipal i lluerna del Mercat 
Municipal, que correspon al canvi d’utilització d’una línia de vida per 
unes xarxes horitzontals de seguretat. 

- Aprovar el Pla de seguretat i salut de l‘obra “Urbanització del carrer 
Góngora” elaborat per Maceria XXI, fent constar que es tindrà 
especial cura en mantenir sempre les senyalitzacions i les tanques 
col·locades per evitar interferències amb els vianants i els vehicles. 
Abans de realitzar cap tall de circulació, s’avisarà a la policia local i es 
senyalitzarà seguint les seves instruccions. 

 
Aixecament d’embarg 
 

- Aprovar la cancel·lació de l’embarg de sou, salari o pensió que amb 
data 16/05/2017 es va fer contra el deutor B.M. (Exp. 200/52963) 

 
Embargs de crèdits i deutes 
 



- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 
a percebre el Sr. N.N.M., fins cobrir l’import total de 447,54 €. (Ref. 
431723319748B) 

- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 
a percebre Rentats Amposta SL fins cobrir l’import que ascendeix a 
un total de 223.894,31 €. (Exp. 43031700081939.) 

- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 
a percebre el Sr. M.A.M.E. fins cobrir l’import total que ascendeix a 
11.747,63€. (Exp. 43031700199147) 

- Aprovar l’embarg  dels crèdits que per qualsevol concepte tingui dret 
a percebre Restaurante Lo Radar SL fins cobrir l’import que ascendeix 
a un total de 236.416,35 €. (Exp. 43031700081838) 

- Comunicar a l’Agència Tributària que el Sr. S.E.L. no té res pendent de 
cobrament per part de l’Ajuntament d'Amposta. 

 
Renúncia a ajut econòmic 
 

- Acceptar la renúncia presentada pel Sr. J.V.M.F. a l’ajut de 600,00 € 
per la realització d’un curs d’instal·lador/mantenidor/conservador 
figarista, per poder realitzar les tasques de manteniment dels 
aparells de climatització per quan per motius familiars no va poder 
realitzar el curs indicat. 

 
Proposta d’acord per a l’aprovació dels procediments per a les sol·licituds 
d’ajuts per a projectes municipals d’autoocupació 
 

- Aprovar el procediment adjunt sobre els tràmits i serveis de la 
Subàrea d’Empresa i promoció econòmica: 

o 074_Sol·licitud d'ajuts a projectes municipals d’autoocupació 
 
Correcció d’acord 
 

- Aprovar la correcció de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local 
de data de 13 de setembre de 2017 en la que es va aprovar el 
conveni de col·laboració a formalitzar amb el Consell Comarcal del 
Montsià i l’Ajuntament d'Amposta per a l’arranjament de camins, i on 
consta la quantitat de 26.681,33 €, ha de constar 28.681,33 €. 

 
Contractació de serveis 
 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la renovació  
subscripció manteniment anual Autodesk Map 3D per al període 



comprés del 06/12/2017 al 05/12/2018, amb NKE CAD Systems SL 
segons oferta presentada per un import total de 914,76 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la redacció del Pla 
director d’ordenació funcional de l’Ajuntament d'Amposta i dels seus 
edificis annexos, amb M6 Arquitectura 2003 SLP segons oferta 
presentada per un import total de 5.445,00 €. 

- Aprovar la contractació dels serveis consistents en la instal·lació de 
parallamps a la Torre de la Carrova amb Gavia Faraday, a la xemeneia 
de la zona de l’antic Castell així com d’un controlador de llamps a la 
xemeneia del Molí Adell, amb Quibac SA segons oferta presentada 
per un import total de 6.027,63 €. €. 

 
Contractes privats 
 

- Aprovar la contractació privada consistent en la representació de 
l’espectacle “Xics del Xurrac” el dissabte 14 d’octubre de 2017 de 10.30 
a 13.30 hores dins del programa d’actes del FesticAM2017 amb A.T.C. 
(Tombs Creatius) segons oferta presentada per un import total de 
954,00 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en la representació de 
l’espectacle “El Laberint” el dia 13 d’octubre de 2017 de 18 a 21 hores  
dins el programa d’actes del FesticAM2017 amb F.H.F. (Itinerània) 
segons oferta presentada per un import total de 1.378,00 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en la representació de 
l’espectacle “Todo encaja” el dia 12 d’octubre de 2017 a les 22 hores  
dins el programa d’actes del FesticAM2017 amb G.A.M.C. (UP Arte) 
segons oferta presentada per un import total de 3.306,00€ 

- Aprovar la contractació privada consistent en la representació de 
l’espectacle “Mare Coratge: deconstruint una guerra” el dia 13 d’octubre 
de 2017 a les 19.30  hores  dins el programa d’actes del FesticAM2017 
amb Associació de Teatre i Circ Terres de l’Ebre  segons oferta 
presentada per un import total de 2.600,00 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en la representació de 
l’espectacle “Music on cycles” el dia 12 d’octubre de 2017 en dos passis 
a les 20 i a les 22.30 hores  dins el programa d’actes del FesticAM2017 
amb Articat SCCL segons oferta presentada per un import total de 
2.282,67 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en la representació de 
l’espectacle “Naqba, l’últim vals” el dia 13 d’octubre de 2017 a les 22 
hores  dins el programa d’actes del FesticAM2017 amb Mustramit SL 
segons oferta presentada per un import total de 3.388,00 € 



- Aprovar la contractació privada consistent en la representació de 
l’espectacle “CECI 3.0” el dia 13 d’octubre de 2017 a les 18 hores, a les 
19.30 hores i a les 21.30 hores  dins el programa d’actes del 
FesticAM2017 amb Fadunito Produccions SL segons oferta 
presentada per un import total de 1.149,50 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en la representació de 
l’espectacle “Les TONYs” els dies 12, 13 i 14 d’octubre de 2017 en 4 
passis  dins el programa d’actes del FesticAM2017 amb Compagnie 
Albedo segons oferta presentada per un import total de 2.700,00 € 

- Aprovar la contractació privada consistent en la representació de 
l’espectacle “Sin remite ” el dia 14 d’octubre de 2017 a les 13 hores  dins 
el programa d’actes del FesticAM2017 amb E.M.M. (Cia. Jean Philippe) 
segons oferta presentada per un import total de 1.060,00 € 

 
Sol·licitud d’autorització per assistència a activitats de formació 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la tècnica de Joventut i 
Participació Ciutadana, J.F.B., en la que sol·licita autorització per tal 
d’assistir al curs “Les persones joves i l’habitatge. Estat de la qüestió i 
polítiques d’habitatge per a joves” que es realitzarà els dies 10 i 17 
d’octubre de 2017 de 10 a 14 hores a Barcelona a la Direcció General 
de Joventut . 

- Autoritzar la sol·licitud formulada per la interventora municipal en la 
que sol·licita que s’autoritzi a les treballadores M.F.P., I.J.V. i I.P.P. a 
realitzar el curs de formació “C17-006/ Curs: aplicació pràctica de la 
comptabilitat” organitzat per la Diputació de Tarragona,  que es 
realitzarà els dies 9 i 23 d’octubre de 2017 a Tortosa de 16.30 a 19.30 
hores. 

 
Aprovació del programa “Estratègia ocupació» de l’àrea de polítiques actives 
d’ocupació 
 

- Aprovar el  programa “Estratègia Ocupació” de  l’Àrea de Polítiques 
Actives d’Ocupació de l’Ajuntament d’Amposta, d’acord amb els 
paràmetres establerts a la part expositiva dels present acord i 
impulsar les corresponents convocatòries de personal temporal pel 
del  programa “Estratègia Ocupació” de l’Àrea de Polítiques Actives 
d’Ocupació de l’Ajuntament d’Amposta.  

 
 
 
 



Sol·licitud d’autorització per l’ús d’instal·lacions 
 

- Autoritzar la sol·licitud formulada pel Club Judo Amposta en la que 
demana autorització per poder utilitzar el gimnàs de l’escola Agustí 
Barberà els dimarts i dijous de 17 a 19 hores i dilluns de 20 a 22 
hores, durant tot el curs escolar el curs escolar 2017-2018, sent 
responsable de les instal·lacions el Sr. J.J.P.C.. 

 
Autorització per realització d’activitat 
 

- Autoritzar la realització de la 36a. Trobada de Bandes de ;úsica el dia 
14 d’octubre de 2017 al Parc dels Xiribecs, amb una previsió de 30 
bandes de música amb un total d’uns 1.500 músics.  

 
Sol·licitud d’autorització per a l’ús del minibús 
 

- Autoritzar al Sr. J.E.F., President del Club Hoquei Amposta, l'ús del 
minibus els dies 27 i 28 de gener de 2018 a Vilaseca, 17 de febrer de 
2018 a Sitges, 10 de març de 2018 a l’Espluga de Francolí i 1 d’abril de 
2018 a Valls, sempre que no hi hagi necessitats per part de 
l’Ajuntament, amb subjecció a les condicions que regeixen l'ús del 
vehicle aprovades per la Junta de Govern Local, figurant com a 
responsable del vehicle la el Sr. J.E.F advertint que haurà de deixar el 
dipòsit del minibus ple de combustible abans de tornar la clau. 

 
Proposta per donar de baixa diferents AD per contractació de serveis 
 

- Aprovar el desestiment del contracte privat formalitzat amb  Bymedio 
Submarino SL que es va aprovar per Junta de Govern Local en sessió 
de 29 de maig de 2017, consistent en el lloguer de l’equip de so i llums 
per al festival solidari “Amposta amb Cor” que tindria lloc el dia 3 de 
juny de 2017 amb segons oferta presentada per un import total de 
1.452,00 €, per inclemències meteorològiques. 

- Aprovar el desestiment del contracte privat formalitzat amb  Diggers 
Musics SL que es va aprovar per Junta de Govern Local en sessió de 
29 de maig de 2017, consistent en el lloguer de l’equip de so i llums per 
al festival solidari “Amposta amb Cor” que tindrà lloc el dia 3 de juny de 
2017 amb segons oferta presentada per un import total de 3.630,00€, 
per inclemències meteorològiques. 

 



I no havent altres assumptes de que tractar pel Sr. President s'aixeca la 
sessió essent les vuit hores i cinquanta-cinc minuts i de tot el que s'hi ha 
tractat es formula la present acta de la que, com a Secretària dono fe. 
 
            L'ALCALDE       LA SECRETÀRIA, 
 
 


