
 
AJUNTAMENT DE LA 
BARONAL VILA DE SANT JOAN  
DE LES ABADESSES 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 3 
DE NOVEMBRE DE 2008. 
 
Identificació de la sessió: 
 
Legislatura: 2007/2011 
Sessió número 13 
Caràcter: extraordinari 
Lloc: Sala d’Actes de l’Ajuntament 
Hora: 20:00 hores. 
 
Hi assisteixen :  
 
Sr. Ramon Roqué i Riu, alcalde-president que presideix la sessió 
Sra. Anna Ruano i Romero, regidora 
Sra. Montserrat Tallant i Descamps, regidora 
Sr. Jordi Caparrós i Marcé, regidor 
Sr. Eudald Costa i Pérez, regidor 
Sra. Lídia Folgueiras i Folguerias, regidora 
Sra. Elisabet Regué i Pujol, regidora 
Sr. Jordi Terradesi Burniol, regidor 
Sr. Joan Àlvarez i Pujol, regidor 
Sr. Gerard Costa i Albrich, regidor 
Sr. Raimon Traver i Burniol, regidor 
 
Sra. Raquel Costa Iglesias, Secretària-interventora que en dóna fe.  
 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1.- Aprovació de l´acta de la sessió Plenària celebrada en data 26 de setembre de 
2008.  
 
2.- Aprovació modificació ordenances fiscals any 2009. 
 
3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local.  
 
4.- Donar compte  dels Decrets d´Alcaldia següents: Del 105 al  120 de 2008.  
 
 
S’obre la sessió per la Presidència a les 20:00 hores i comprovada per la Secretària la 
existència del quòrum suficient perquè pugui ser iniciada la sessió en primera 
convocatòria, es procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l´ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ DE L´ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA CELEBRADA EN DATA 26 
DE SETEMBRE DE 2008.  
 
Sotmesa l´acta de la sessió anterior del Plenari Municipal a consideració dels seus 
membres, aquesta s´aprova per unanimitat.  
 
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS ANY 2009. 
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La Secretària de la Corporació, Sra. Raquel Costa Iglesias, procedeix a llegir la 
següent proposta d´acord:  
 
“ El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s´aprova el text refós de la 
llei reguladora de les Hisendes Locals, estableix en els seus articles 15 a 19, el 
procediment per a l´aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals.  
 
En concret, l´art. 16.1 del text legal esmentat anteriorment determina que, els acords 
de modificació de les ordenances hauran de contenir la nova redacció de les normes 
afectades i les dates de la seva publicació i de l´inici de la seva aplicació.  
 
Atès que pel fa als impostos, tant d´exacció obligatòria com d´exacció voluntària, 
l´Ajuntament proposa la determinació de modificar els tipus de gravamen i/o la 
redacció del seu articulat, d´acord amb les prescripcions del citat Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, amb excepció de l´impost sobre l´increment de valor dels terrenys 
de naturalesa urbana.  
  
Atès que pel que fa a les ordenances fiscals que a continuació s´indiquen, es proposa 
augmentar-les i/o modificar-ne el seu contingut per a l´exercici 2009:  
 
- Taxa per expedició de documents administratius.  
- Taxa per la llicència d´autotaxis i altres vehicles de lloguer.  
- Taxa per llicències urbanístiques.  
- Taxa del cementiri municipal.  
-Taxa per la recollida d´escombraries.  
-Taxa per l´ocupació de terrenys d´ús públic amb mercaderies, materials de 
construcció, runes,      tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal.lacions 
anàlogues.  
- Taxa per l´ocupació de terrenys d´ús públic amb taules i cadires amb finalitat 
lucrativa.  
- Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atracions situats en 
terrenys d´ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.  
- Taxa per les ocupacions de subsòl, sòl i la volada de la via pública. 
- Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública 
per aparament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.  
- Taxa per la conducció de cadàvers i altres serveis funeraris.  
- Taxa pel subministrament d´aigua.  
- Taxa pel servei de control sanitari i registre censal d´animals de companyia.  
- Taxa reguladora del preu públic per als serveis d´hostatgeria de l´Alberg rural Ruta 
del Ferro. 
 
Atès que per altra banda, es proposa l´aprovació d´una nova ordenança fiscal ( 
ordenança fiscal número 30), reguladora de la taxa per retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.  
 
Vist l´informe favorable de secretaria-intervenció respecte les modificacions de les 
ordenances fiscals proposades per a l´exercici 2009. 
 
És pel que es proposa al Ple de l´Ajuntament l´adopció dels següents acords :  
 
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de les ordenances fiscals 
reguladores dels impostos que regiran des de l´1 de gener del 2009 i que a continuació 
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s´indiquen, de les quals s´adjunta l’informe de secretaria-intervenció com annexe, amb 
la nova redacció que es proposa:  
 
- Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l´impost sobre béns immobles.  
- Ordenança Fiscal número 3, reguladora de l´impost sobre vehicles de tracció 

mecánica.  
- Ordenança Fiscal número 4, reguladora de l´impost sobre construccions, 

instal.lacions i obres.  
- Ordenança Fiscal número 23, reguladora de l´impost sobre activitats econòmiques.  
 
SEGON.- IMPOSAR, ORDENAR I MODIFICAR les taxes i  els preus públics que a 
continuació s´indiquen,  continguts a l’informe de secretaria-intervenció que s’adjunta 
com annexe, amb la nova redacció que es proposa:  
 
- Ordenança Fiscal número 7, reguladora de la taxa per expedició de documents 

administratius.  
- Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la taxa per la llicència d´autotaxi i altres 

vehicles de lloguer.  
- Ordenança Fiscal número 9, reguladora de la taxa per llicències urbanístiques.  
- Ordenança Fiscal número 11, reguladora de la  taxa del cementiri municipal.  
- Ordenança Fiscal número 12, reguladora de la taxa per la recollida 

d´escombraries.  
- Ordenança Fiscal número 16, reguladora de la taxa per l´ocupació de terrenys d´ús 

públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, 
estintols, bastides i altres instal.lacions anàlogues.  

- Ordenança Fiscal número 17, reguladora de la taxa per a l´ ocupació de via pública  
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.  

- Ordenança Fiscal número 18, reguladora de la taxa per parades, barraques, 
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d´ús públic i 
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.  

- Ordenança Fiscal número 18, reguladora de la taxa per les ocupacions del subsòl, 
sòl i volada de la via pública.  

- Ordenança Fiscal número 20, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a 
través de les voreres i les reserves de via pública per aparament, càrrega i 
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.  

- Ordenança Fiscal número 21, reguladora de la taxa per la conducció de cadàvers i 
altres serveis funeraris.  

- Ordenança Fiscal número 22, reguladora de la taxa pel subministrament d´aigua.  
- Ordenança Fiscal número 25, reguladora de la taxa pel servei de control sanitari i 

registre censal d´animals de companyia.  
- Ordenança Fiscal número 28, reguladora del preu públic per als serveis 

d´hostatgeria de l´Alberg rural Ruta del Ferro.  
 
TERCER.- IMPOSAR i ORDENAR l´aprovació de l´ordenança fiscal número 30, 
reguladora de  la taxa per retirada de vehciles abandonats o estacionats 
defectuosament o absciament a la via pública, en els termes que consta a l´expedient.  
 
QUART.- INDICAR que les ordenances vigents en l´actualitat, no ressenyades en 
l´acord precedent, continuaran vigents fins que no s´acordi la seva modificació o 
derogació expressa. 
 
CINQUÈ.- EXPOSAR l´expedient al públic mitjançant anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província, així com també en el tauler d´edictes de l´Ajuntament durant un 
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termini de 30 dies, per tal que tota persona interessada pugui examinar-lo i presentar 
les reclamacions i observacions que consideri oportunes. En cas de no presentar-se 
reclamacions durant aquest període d´exposició pública, els acords adoptats es 
consideraran definitivament aprovats i entraran en vigor a partir de l´1 de gener de 
2008, una vegada efectuada la seva publicació íntegra en el BOP “.  
 
Seguidament l´alcalde-president, Sr. Ramon Roqué i Riu, comenta que el criteri 
general de l´equip de govern és el de moderació i responsabilitat en uns moments 
d´incertesa econòmica com l´actual i destaca l´esforç que realitza l´Ajuntament per no 
apujar els impostos més enllà de l´IPC del 4%, que és el que proposa aplicar a la gran 
majoria d´ordenances fiscals per l´any 2009.  
A continuació analitza breument una per una les ordenances fiscals que són objecte 
de modificació, en la forma que es transcriu a continuació:  
 
- IBI:  es manté el mateix tipus de gravamen que l´any 2008 i s´incorporen les 

següents bonificacions:  
 
 Bonificació del 70% de la quota íntegra de l´impost, els subjectes passius que 
 tinguin uns ingressos inferiors a l´IPREM en la data de meritament de l´impost, 
 sempre que es tracti de contribuents monoparentals i que l´ immoble sigui 
 l´habitatge habitual i únic de la família. Aquesta residència habitual s´acredita 
 mitjançant l´empadronament a l´habitatge.  
 
 En els casos de contribuents no monoparentals, per a poder gaudir de la 
 bonificació del 50% de la quota íntegra de l´impost, caldrà que cap dels 
 membres de la unitat familiar obtinguin uns ingressos bruts anuals superiors a 
 l´IPREM en la data de meritament de l´impost i que l´immoble sigui l´habitatge 
 habitual i únic de la família. Aquesta residència habitual s´acrdita mitjançant 
 l´empadronament de tots els membres de la família a  l´habitatge.  
 
 Per poder gaudir d´aquestes bonificacions, caldrà que el subjecte passiu ho 
 sol.liciti de forma expressa anualment.  
 
- Impost de vehicles de tracció mecànica: es proposa augmentar les tarifes de 

l´impost únicament amb l´IPC del 4%.  
 
- Impost sobre construccions, instal.lacions i obres: es proposa augmentar el tipus 

de gravamen un 4%.  
 
- Taxa per expedició de documents administratius: es proposa augmentar les tarifes  

un 4%.  
 
- Taxa per la llicència d´autotaxis i altres vehicles de lloguer: es proposa augmentar 

les tarifes  un 4%.  
 
- Taxa per expedició de llicències urbanístiques: es proposa augmentar les tarifes  

un 4%.  
 
- Taxa del cementiri municipal: es proposa augmentar les tarifes  un 4%.  
 
- Taxa per la recollida d´escombraries: es proposa un increment únicament del 4% 

en concepte d´IPC en un moment en què tots els pobles de la comarca 
incrementen aquesta taxa en uns percentatges molt més elevats. L´ajuntament 
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creu que és de justicia continuar subvencionant aquest servei ja que l´estudi de 
costos elaborat pel Consell Comarcal del Ripollès preveu pel 2009, un augment de 
la taxa per a la recollida d´escombraries superior al 4%.  A tal efecte repassa els 
imports que per aquest concepte hauran de pagar alguns dels municipis de la 
comarca l´any que ve i remarca que Sant Joan de les Abadesses l´any 2009, ja no 
serà el poble que pagarà més d´escombraries i això és gràcies al sistema de 
recollida porta a porta.  També comenta que es proposa introduir la següent 
bonificació:  

 
 . Bonificació del 70% de la quota tributària, els subjectes passius que tinguin 
 uns ingressos inferiors a l´IPREM en la data de meritament de la taxa, sempre 
 que es tracti de contribuents monoparentals i que l´ immoble sigui l´habitatge 
 habitual i únic de la família. Aquesta residència habitual s´acredita mitjançant 
 l´empadronament a l´habitatge.  
 
 En els casos de contribuents no monoparentals, per a poder gaudir de la 
 bonificació del 50% de la quota tributària, caldrà que cap dels membres de la 
 unitat familiar obtinguin uns ingressos bruts anuals superiors a l´IPREM en la 
 data de meritament de la taxa i que l´immoble sigui l´habitatge habitual i únic de 
 la família. Aquesta residència habitual s´acrdita mitjançant l´empadronament de 
 tots els membres de la família a  l´habitatge.  
 Per poder gaudir d´aquestes bonificacions, caldrà que el subjecte passiu ho 
 sol.liciti de forma expressa anualment. 
 
- Taxa per a l´ocupació de terrenys d´ús públic amb mercaderies, materials de 

construcció, etc. : es proposa augmentar les tarifes  un 4%.  
 
- Taxa per a l´ocupació de terrenys d´ús públic amb taules i cadires: es proposa 

modificar lleugerament l´ordenança per tal que durant els mesos de juliol i agost 
els establiments que així ho sol.licitin del Passeig Comte Guifré, puguin tenir més 
taules de les que poden tenir actualment.  

 
- Taxa per a l´ocupació de terrenys d´ús públic amb parades, barraques, etc: es 

proposa augmentar les tarifes  un 4%.  
 
- Taxa per a l´ocupació del sòl, subsòl i volada de la via pública:  aquesta és una 

ordenança que l´Ajuntament de Sant Joan ja tenia aprovada a diferència d´altres 
municipis, si bé es fa la proposta de modificar-la amb la finalitat principal que les 
companyies de telefonia mòbil tributin per aquest concepte.  A tal efecte explica 
com es calcula la quota a aplicar a aquestes companyies i que l´ordenança preveu, 
així com també els ingressos que previsiblement es cobraran d’aquestes 
companyies l´any 2009.  

 
- Taxa per a l´entrada de vehicles a través de les voreres: es proposa augmentar les 

tarifes  un 4%.  
 
- Taxa per la conducció de cadàvers i altres serveis funeraris: es proposa augmentar 

les tarifes  un 4%.  
 
- Taxa pel subministrament d´aigua: en aquests moments difícils l´aigua és un 

element necessari i es proposa augmentar les tarifes de l´aigua únicament el 4%.  
A tal efecte esmenta els preus que s´hauran de pagar per l´any 2009, una vegada 
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aplicada aquesta puja, així com també les bonificacions que es donaràn, que són  
les mateixes que les comentades anteriorment per l´IBI i les escombraries.  

 
- Impost sobre activitats econòmiques: es proposa augmentar les tarifes  un 4%.  
 
- Taxa pel servei de control sanitari i registre d´animals de companyia: es proposa 

augmentar les tarifes  un 4%.  
  
- Preu Públic pels serveis d´hostatgeria de l´alberg Ruta del Ferro: es fa la proposta 

d´adaptar els preus actuals als que fixa la Generalitat de Catalunya per l´any 2009.  
 
Finalment comenta que es la proposta d´aprovar una nova ordenança, concretament la 
que regula la taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats 
defectuosament o abusivament a la via pública, és a dir, el servei de grua, la qual 
preveu una tarifa de 44 euros per la retirada de vehicles mitjançant la grua, amb 
excepció dels vehicles de gran tonatge.  
 
Seguidament es cedeix el torn de paraula a la regidora, Sra. Elisabet Regué, la qual 
comenta que l´alcalde ha dit que a conseqüència de la crisi, l´Ajuntament fa l´esforç 
d´augmentar els impostos només el 4% en concepte d´IPC, destacant que aquesta 
augment que es proposa no és l´IPC perquè aquesta setmana es diu que l´IPC 
acabarà situant-se per sota del 4% i, així ho ha manifestat el Conseller Castells.  
També comenta que es fa demagògia amb el tema de l´IBI perquè no és veritat que es 
congeli aquest impost sinó que de cares al 2009 pujarà. Explica que el seu grup han 
calculat amb números reals el que haurà de pagar de més respecte aquest any 2008 
la gent de Sant Joan en concepte d´IBI i, de mitja s´haurà de pagar de més un 18% i 
l´Ajuntament recaptarà un 23 % més respecte el que recaptarà per aquest concepte 
aquest any 2008 i, tot això perquè s´aplicarà un 10% d´augment en el valor cadastral 
de tots els béns immobles. Demanen rigor i seriositat perquè el senyor alcalde 
demanava quan estava a l´oposició que el tipus de gravamen de l´IBI s´abaixés fins al 
0,1%.  
Pel que fa a la taxa per a la recollida d´escombraries, comenta que es va fer una 
aposta forta per engegar el porta a porta i que els ha extranyat que des de fa 
aproximadament un any i mig, no s´hagi fet cap campanya de sensibilització ja que es 
recomana que es facin campanyes d´aquest tipus cada any per què la gent continuï 
fent l´esforç de la recollida selectiva i, per tal que es recicli més i es pugui abaixar les 
tarifes d´aquesta taxa perquè els percentatges de retorn sigui més elevats.  
Pel que fa a la taxa per a l´ocupació de terrenys de domini públic amb taules i cadires 
comenta que aquest any no ha funcionat bé i que caldria haver-la modificat per l´any 
que ve perquè funcioni correctament. Entenen que s´ha de parlar amb tots els bars i 
no només amb els ubicats al Passeig Comte Guifré i fer complir la normativa a tot 
arreu.  
Pel que fa a la taxa de la llar d´infants, comenta que a partir de l´1 de setembre de 
2008, les quotes de la llar ja es varen augmentar perquè així es va aprovar per Junta i 
per Ple i, demana si a partir de l´1 de gener de 2009, les quotes de la llar es tornaran 
augmentar amb l´IPC, tal i com marca l´ordenança o no perquè no els queda clar 
aquest aspecte.  
Pel que fa a les llicències d´obres, comenta que creuen que s´hauria de congelar el 
tipus de gravamen d´aquest imposto.  
I pel que fa a la taxa per l´aprofitament especial del domini públic, consideren que està 
bé imitar el que altres pobles han fet per tal que tributin les companyies de telefonia 
mòbil.  
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Finalement destaca que el 4% d´augment que es proposa de forma genèrica a la 
majoria d´ordenances fiscals és un augment massa elevat ja que l´IPC de finals d´any 
no arribarà en aquest 4%.  
 
Seguidament es cedeix el torn de paraula al regidor, Sr. Raimon Trave, el qual 
manifesta que  el seu grup està en contra d’aquestes puges i així ho ha manifestat ja 
en anterioritat, inclús quan no hi havia l´escenari de crisi actual, ja que tal i com ja han 
manifestat en anteriors ocasions, l´Ajuntament pateix un mal que no es soluciona 
apujunt impostos sinó que abans d´acudir a aquesta via, cal reduïr la despesa.  Comta 
que també consideren que l´IPC que es proposa és sobremesurat perquè baixarà més 
d´aquí a finals d´any i destaca dues ordenances. En primer lloc, l´IBI recordant que 
s´està repercutint un 10% cada any del valor vadastral sorgit de la revisió cadastral i, 
per tant, s´augmentarà com a mínim un 10% cada any aquest valor i això voldrà dir, 
pagar més.  
En segon lloc, destaca la taxa per a la recollida d´escombraries i comenta que són 
conscients que hi ha augments de la despesa per no haver trobat un lloc on anar a 
abocar, si bé recorda que quan es va implantar el sistema de recollida porta a porta es 
va dir que a partir del 2008, no s´augmentaria la taxa sinó que s´abaixaria per l´esforç 
addicional.  
També comenta que si que estan d´acord amb alguna de les modificacions que es 
proposen en alguna ordenança fiscal per l´any 2009  i posa com exemple la 
modificació que es proposa en la taxa per tal que tributin les companyies de telefonia 
mòbil, però com que no estan d´acord en tot alló que afecta a la ciutadania, votaran en 
contra aquest punt.  
 
Seguidament el senyor alcalde comenta que fins a finals d´any no se sabrà l´IPC 
estatal i català si bé considera que el 4% és una proposta d´augment moderada i que 
provablement s´acabi ajustant molt al que acabi resultant ser l´IPC a finals d´any.  
Pel que fa al tema de l´IBI comenta que  a conseqüència de la revisió cadastral els 
costos són diferents i, per tant, no es pagarà el mateix, si bé la voluntat de l´equipd e 
govern és no tocar el tipus de gravamen i, per altra banda, es fan gestions perquè la 
gent pugui assumir amb més facilitat el pagament d´aquest impost i, per aquest motiu, 
de cares al 2009, es podrà pagar el rebut de l´IBI fraccionat en dues vegades.  
Pel que fa a la taxa per a la recollida d´escombraries, comenta que l´equip de govern 
assumeix que pot ser un bon sistema el sistema de recollida porta a porta si bé 
sempre han discutit la forma com es va implantar perquè hi va haver poca educació. 
També comenta que quan es va aplicar aquest nou sistema de recollida, ja es pagava 
una taxa alta i el que s´ha fet aquests dos últims anys és no augmentar-la i s´està 
contenint i comparativament s´està moderant i, si tots reciclem més, és possible que 
s´acabi podent reduïr la taxa de cares a propers exercicis.  També comenta que a 
nivell educatiu i de campanya de sensibilització, ja s´han fet coses, si bé com tot, 
sempre se´n poden fer més i millors.  
Pel que fa a l´impost sobre construccions, comenta que el 4% d´augment que es 
proposa és per no deixar desfaçat aquest impost.  
Pel que respecte a les taules i a les cadires comenta que, aquest passat estiu hi ha 
hagut alguns problemes puntuals deguts a fets molt concrets que es varen podre 
resoldre satisfactòriament. L´ordenança que es proposa s´ha pactat prèviament amb 
els interessats i es pensa que funcionarà bé aquest any vinent.  
 
A continuació la regidora, Sra. Elisabet Regué, torna a demanar que li aclareixin el 
dubte de les quotes de la llar d´infants que ha demanat anteriorment perquè no se li ha 
contestat encara i remarca que pel que fa a l´IBI, l´any 2006 segons paraules del 
senyor alcalde, es va patir una puja exagerada i ara el que l´equip de govern fa és el 
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mateix en no abaixar el tipus de gravamen i aplicar un 10% d´augment en els valors 
cadastrals, tornant a destacar que la puja mitjana que patiran la gent de Sant Joan 
serà del 18% aquest proper any.  
 
El senyor alcalde contesta a la regidora dient-li que pel que fa a l´IBI, la regidora parla 
d´uns increments i uns percentatges que no spa si s´ajusten o no a la realitat perquè 
no sap d´on els ha tret.  
Pel que fa a la llar d´infants comenta que en el seu moment ja es va parlar dels motius 
qu havien dut a augmentar les quotes de la llar i ara es farà el que ja es venia fent els 
últims anys de conformitat amb el que l´ordenança estipula.  
 
Sotmesa la proposta d´acord a consideració dels membres del Plenari Municipals 
presents a la sessió, aquesta s´aprova amb 6 vots positius del grup polític municipal 
del PSC i 5 vots negatius ( 3 del grup polític municipal d´ERC i 2 del grup polític 
municipal de CiU).  
 
 
3.- DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.  
 
El Plenari Municipal es dóna per assebentat dels acords adoptats per la Junta de 
Govern Local pel període comprès entre el 15 de setembre de 2008 i el 20 d´octubre 
de 2008.  
 
4.- DONAR COMPTE  DELS DECRETS D´ALCALDIA SEGÜENTS: DEL 105 AL  120 
DE 2008.  
 
El Plenari Municipal es dóna per assebentat dels Decrets d´Alcaldia compresos entre 
el número 83 i el 104 de 2008.  
 
 
No havent-hi més assumptes a tractar, l´Alcaldia dóna per acabada la sessió a les 
20:35 hores de la qual s´estén la present acta que signa amb mi, la Secretària que 
certifico, l´Alcalde de la Corporació.  
 
 
 
 
 
 
 
Raquel Costa Iglesias    Ramon Roqué i Riu 
Secretària-Interventora    Alcalde-president 
 
 
 
 


