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L’alcalde aprova una pròrroga forçosa del
servei de recollida de fem, per decret, després de 16 anys sense contracte
- Compromís demanà un informe de legalitat del document i de la situació del servei.
- La resolució es ratificà al ple de 30 de gener, amb els vots del PP. Compromís denuncia:
l’absència de contracte del servei durant 16 anys, l’absència d’objeccions als reiterats pagaments del servici sense contracte; la falta d’actualització de l’ordenança; i l’elevat preu de la
taxa, que contempla despeses indirectes del 38,25%.
L’Alcaldia de Ròtova va aprovar el passat 17 de novembre una resolució per realitzar una pròrroga forçosa del
servei de recollida i transport del fem. El grup municipal Compromís demanà un informe de legalitat sobre
el document i sobre la situació del servei, ja que a la
resolució no l’acompanyava cap altre document d’intervenció. “Ho aproven en estes condicions després
d’estar 16 anys sense tenir un contracte en vigor”. Una
vegada que ha conegut el document, Compromís ho ha
tornat a denunciar, ja que en diverses ocasions també
ha demanat que es traga a concurs la contrata, després
que ho féra constar el Secretari-Interventor en la seua
memòria, en la liquidació al llarg de diversos anys.
El document fou ratificat al ple, amb els vots del PP, i
resol “ordenar a la mercantil Joaquin Lerma S.A. que,
en règim de pròrroga forçosa, continue prestant el
servei de recollida i transport de residus sòlids urbans
en el municipi de Ròtova mentre es tramite l’expedient
de licitació”. També, “ratificar la present resolució en el
proper ple que es celebre”.

Sense contracte.

Al llarg de diversos anys, la memòria d’Intervenció
assenyalava que “se ha indicado desde intervención

en varias ocasiones de forma verbal que el servicio de
recogida de basura se sacase a licitación y no prorrogar
automáticamente como se está haciendo”.
“En la liquidació de 2015, vam demanar un informe de
legalitat per l’absència d’objeccions (“reparos”) a les
factures, que s’estan pagant sense tenir un contracte
darrere”.
A la clàusula 3a del contracte signat en el seu moment,
es diu que: "El presente contrato, comenzará a ejecutarse a partir del 1 de octubre de 1996 y tendrá una
duración hasta el 31 de diciembre de 1997 (cláusula 5a
del pliego), prorrogable, como máximo, por tres anualidades, es decir, hasta el 31.12.2000”.

L’informe de Secretaria.

L’informe de Secretaria diu que «el 31 de desembre de
2000 hauria d’haver-se convocat novament licitació
pública». També que «una vegada complit el terme de
la concessió de la gestió del servei, es produeix l’extinció del contracte, i amb ella aquest deixa de produir
efectes. En aquest supòsit d’extinció per compliment
del termini, l’Ajuntament, com a Administració contractant, ha de convocar novament licitació pública,

> Un fragment de l’informe de
Secretaria.

d’acord amb la normativa en matèria de contractació
del sector públic».
Finalment, «...mentre es licita i adjudica el nou contracte, l’Administració pot imposar a l’actual concessionari la continuïtat en la prestació del servei,
a manera de pròrroga forçosa, pel temps que siga
imprescindible per a evitar perjudicis a l’interés públic
en la prestació d’aquest servei».
La pròrroga forçosa és un recurs que s’utilitza «mentre
es licita i adjudica el nou contracte». Ací hem estat 16
anys sense res!

El recurs de Compromís.

Compromís per Ròtova va presentar un recurs de reposició a l’acord plenari de 31 de gener, en què es ratificava el decret d’Alcaldia, en què demana anul·lar l’acord
per ser nul de ple dret; iniciar de forma immediata el
corresponent concurs públic per a la prestació dels
serveis de recollida de fem, que s’han prestat il·legalment per la mateixa empresa durant els darrers 16
anys; en el termini màxim de tres mesos, transcorregut
el qual, si no s’ha complit l’obligació legal de l’Ajuntament, interposarem el corresponent recurs contenciós
administratiu contra la inactivitat de l’administració
local.

La taxa de recollida del fem.

Compromís també ha demanat en diverses ocasions el

canvi en la taxa i en les ordenances de la recollida del
fem. Des d’abans de l’entrada en vigor del COR, Compromís ha demanat la modificació d’esta part de les
Ordenances fiscals, ja que encara hi apareixen com a
objecte imposable “la prestación municipal del servicio público de recogida, tratamiento y eliminación de
residuos sólidos urbanos”, quan actualment els municipis solament n’ofereixen el servei de recollida.
A més, des de Compromís també hem insistit en diverses ocasions en la necessitat de traure a concurs
la recollida per abaratir-ne el cost. I és que Ròtova és
el municipi que més car paga el rebut, 80€, a pesar de
tenir en el seu polígon la planta de transferència on van
a parar els residus.
Quan entrà en vigor el Consorci de Residus, els municipis adaptaren les ordenances municipals a la nova
realitat, un fet que va propiciar una rebaixa en el rebut
d’esta taxa. A Ròtova, en canvi, no van canviar ni les
ordenances ni el preu.
L’informe del càlcul de la taxa del preu de recollida del
fem, sol·licitat per Compromís, calcula un 38,25% de
costos indirectes (mentre que la major part de municipis no passen del 8-10%). “Per a 2017, el servei de recollida està pressupostat en 51.700€, un preu que ja ens
sembla una barbaritat per a un municipi que no arriba
als 1.300 habitants. Al preu de recollida caldrà afegir el
cost indirecte, que el dispararà a més de 70.000 €, que
és el que acaba pagant el veïnat”.

El govern municipal aprova limitar la celebració de plens ordinaris
cada tres mesos
Pedro Ciscar: “és un pas enrere i una mostra més que al govern no li interessa caminar cap a un Ajuntament més participatiu”.
El govern municipal va aprovar, el ple ordinari de 29 de
gener de 2016, una proposta d’Alcaldia en què es proposava que els plens ordinaris se celebren “una vegada
cada tres mesos”. Hem votat en contra per diversos
motius:
- Perquè la celebració d’un ple ordinari al mes permet
dur la faena de l’Ajuntament al dia.
- Perquè permet que tots els grups introduïsquen
punts de l’orde del dia, a pesar del mal costum que ha
agafat el govern de no incloure les propostes de Com-

promís en les convocatòries ordinàries.
- Permet tractar els punts de control als òrgans de govern i donar compte de les resolucions d’Alcaldia.
- El govern municipal, a més, trenca de manera unilateral un acord que havien consensuat els dos grups
municipals, Compromís per Ròtova i PP, des de maig de
2011. De manera unilateral, han decidit fer el mínim a
què els obliga la llei, ja que la Llei Reguladora de Règim
de Bases Locals no permet allargar més enllà de tres
mesos la celebració dels plens ordinaris.

“L’IBI no ha pujat els últims huit anys a Ròtova”, o contestar el que siga
i avant

Jordi Puig, Merxe Molina, Pedro Ciscar i Isabel Pérez. Grup
municipal de Compromís per Ròtova.

El passat 10 de gener va tindre lloc el ple extraordinari en què l’únic punt de l’orde del dia era la proposta
d’aprovació, per part de l’equip de govern del Partit
Popular, de l’expedient del pressupost general de 2017.
Davant la petició del portaveu de Compromís del mètode per calcular les previsions en ingressos en l’IBI,
Roberto Alonso, regidor d’Hisenda del Partit Popular,
va començar la intervenció afirmant que “fa huit anys
que al poble de Ròtova no es puja l’IBI”. Era evident que
això no era cert, però, davant la nostra petició d’aclaració, el regidor ho va tornar a repetir: “sí, l’IBI no s’ha
pujat des de fa huit anys”.
El govern del PP va aprovar apujar el tipus impositiu
dins d’una de les mesures del Pla d’Ajust de 2012. Es
basava, aleshores, en el decret publicat pel Ministeri,
que tenia dos anys d’aplicació (a banda dels dos anys
de pròrrogues posteriors); l’equip de govern del PP va
preveure “continuar el efecto” per tal de mantenir el
tipus en el 0,825, sense haver de retornar-lo als nivells
del 0,75 en què ens trobàvem a principis de 2012. L’IBI,
o siga, l’impost conegut per tots com “la contribució”
és, de fet, l’impost més elevat que han d’assumir cada
any els veïns de Ròtova i, al mateix temps, l’impost que
proporciona a l’Ajuntament el seu major ingrés per a
finançar els diferents servicis que ofereix a la població.
“El pot rectificar vosté mateix? Li ho diem nosaltres? O
quan s’acabe la intervenció…?”, vam preguntar a l’al-

calde, realment sorpresos. L’Alcaldia va intervindre per
“aclarir”, amb totes les cometes que calguen, que “l’IBI
està pujat del 2012 pel Pla d’Ajust del 0’80 al 0’82, que
tampoc és un 10%, que feia vosté menció en la seua
intervenció” (referint-se al portaveu de Compromís).
L’”aclariment” de l’alcalde no era cert tampoc: el 2011
l’IBI era del 0’75%, i el 2013 ho era del 0’825%: s’havia
produit un increment del 0’075%, o siga, exactament
un 10%. I l’alcalde va continuar avant: “el senyor regidor
voldria dir lo que són els impostos de...”. “Del Ministeri”,
interromp el regidor d’Hisenda. “No”, proseguix l’alcalde, “del tema de rebuts de cotxes, plusvàlues, impostos
que no són referents a l’IBI”. Cosa que, una vegada més,
tampoc era certa. Només cal recordar que el 2013 s’actualitzen les taxes, entre les quals hi ha l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica, que apuja, com la resta
-a excepció de la recollida del fem-, un 2%, justificada
per l’augment de l’IPC i el compliment del Pla d’Ajust.
O siga que, per a reconéixer que la doble afirmació del
regidor d’Hisenda no era certa, l’alcalde fa dos afirmacions que tampoc ho són... Incrèduls estàvem al saló
plenari.
Aquest és només un botó de mostra, perquè allò que
importa al govern local del PP és contestar el que siga
de manera pública, i tirar avant, siga cert, o no. Incorreccions i falsetats que no són fruit d’un moment concret sinó la tònica habitual en què ens veiem immersos.
No som polítics professionals i tots podem patir confusions, però estes afirmacions gratuïtes no poden fer-se
quan s’ocupen llocs de responsabilitat.

Reclamem un servei d’autobusos integral per a la nostra comarca
Dijous, 1 de desembre de 2016, es va posar en marxa la
línia Gandia-Castelló de Rugat. Des de Compromís hem
aprofitat per traslladar al Director General de Transport que, tot i que és positiu que després d’un any i mig
sense línia es torne a restablir, la trobem insuficient, ja
que sols fa un viatge d’anada i un de tornada.
Domingo ha explicat que ja s’està redactant el mapa
concessional i que esperen estiga acabat a finals del
2017. Les últimes concessions que havia tret a exposició pública el PP, a juny de 2015, quasi sense possibilitat de participar i quan acabava el govern, no continuen
la tramitació.

Hem insistit, finalment, en la necessitat que es tinga
en compte l’estudi redactat per la Mancomunitat, des
de tots els punts de vista de la mobilitat.

Ròtova rebrà 58.987,96 € del nou
Fons de Cooperació Municipal
La Diputació de València i la Generalitat Valenciana
destinaran al conjunt dels ajuntaments valencians 41,2
milions per a potenciar la seua autonomia local amb
inversions i despesa corrent.

“Gracias al Plan de Ajuste...”, i altres perles del PP rotoví per capgirar
el relat
Jordi Puig, Merxe Molina, Pedro Ciscar i Isabel Pérez.
Grup municipal de Compromís per Ròtova.
En l’altre article explicàvem com despatxa els comptes
al ple el govern del PP rotoví. L’altra segona fita “curiosa” és com han presentat la reducció del deute dels dos
préstecs que té l’Ajuntament. “Ròtova reduce su deuda
más de un 40% de lo previsto en 2016”. No sabem si ho
tenien previst, o no, però el que resulta evident és que
quan un Ajuntament té un nivell d’endeutament com
el de Ròtova, la llei l’obliga a dedicar el superàvit de la
liquidació d’un any a reduir l’endeutament net, fins al
límit del que es denomina “capacitat de finançament”. I
això va fer el govern, pagar deute, com determina la llei,
perquè no pot destinar els diners a cap altre lloc, una
vegada acabat l’any.
Veníem d’un any, 2015, en què el govern de Rajoy havia
concedit una any de carència (no pagar quota), per tal
que els municipis que s’havien endeutat pagant les
factures del Pla de Proveïdors (majoritàriament del PP)
pogueren afrontar les eleccions de cara; i, una vegada
passades, ja voríem… La liquidació d’eixe any, sense el
pagament de la quota del préstec i amb l’estalvi que li
suposaven les retallades en serveis bàsics, va resultar
més còmoda del que tenien previst.
“Esta reducción de deuda se debe a la buena gestión
económica por parte del consistorio y a tener que apretarse el cinturón cuando la ocasión lo requiere”. Copiem
la frase tal qual perquè la literalitat ajuda a comprendre com estan fent, del defecte, virtut, i com intenten
vendre una bona gestió quan ens trobem davant del
pagament d’unes quantitats desorbitades, obligats per
la llei i pels préstecs, limitant els serveis que ofereixen
i havent-se deixat totes les grans infrastructures
planificades a mitges (poliesportiu, cine, palau, nau polivalent, escoleta…). Intenten canviar el relat perquè el

que els queda és intentar gestionar el desastre econòmic a què ens havien conduit. I això, la veritat, no ajuda
que la ciutadania crega en els polítics.
“El objetivo de este año es igualar o mejorar estas
cifras”. Arribar o superar els 543.000€ que han pagat a
2016, a finals de 2017. De moment, allò que diuen els
pressuposts és que pagarem 331.183€ (d’un pressupost
que no arriba al 1.200.000). Caldrà veure la liquidació
de 2016 i la “capacitat de finançament”, per saber fins
on podem cobrir una altra part del forat, aquella a què
ens obligarà la llei de nou. Ens ho permetrà fer, d’altra
banda, tenir el preu de recollida del fem més car de
la comarca (80€) i no haver baixat el tipus impositiu
de l’IBI (al 0,825), en un moment de revisió cadastral i
sense complir les promeses de fer-ho.
Ens canvien el discurs i ens diuen que “el Ayuntamiento no gasta por encima de los recursos que tiene a su
disposición, todo ello gracias al Plan de Ajuste de hace
4 años”. Caldrà recordar que el Pla d’Ajust no és cap
subvenció ni benedicció, per si algú, llegint al govern
local del PP, s’ho pensa. És, més aviat, un càstig i un
correctiu per haver acumulat més d’un 1.700.000€ en
factures i haver de contraure un crèdit per pagar-les.
“Un presupuesto equilibrado, real, garantizando la
prestación de servicios de forma eficaz y eficiente,
manteniendo unas infraestructuras ejecutadas en años
anteriores...”. Un conte que no té res a veure amb la
realitat. Amb les infraestructures referides adés a mitges, sense ADL, sense que Serveis Socials ens atenga
almenys un dia a la setmana, sense el Servei Psicopedagògic de la Mancomunitat, amb el serveis d’arxius retallat i sense inversions contemplades al document de
Pressupostos, el govern podria dir la veritat en compte
de intentar disfressar-ho tot plegat en una mena de
conte edulcorat. Crec que tots ho agraïríem; possiblement, també, els seus votants.

La transparència més opaca. Un any sense ordenança de transparència a Ròtova
Després d’un any, encara esperem que el PP diga alguna cosa de l’ordenança i aplique la transparència
de què presumeix.
El 9 de novembre de l’any 2015 Compromís per Ròtova
presentava una moció per afavoria la transparència a
l’Ajuntament. La moció proposava adherir-se al procés
de transparència i fer públiques la Declaració de la
Renda, d’activitats de béns i currículum vitae de tots
els membres de la corporació municipal, actualitzant
la informació anualment i sempre acomplint la Llei de
protecció de dades.
La moció no es va aprovar perquè els membres del PP
votaren en contra argumentant que tot això ja s’incloïa
en la Llei de Transparència que s’havia d’aplicar a partir
de desembre de 2015, cosa que és senzillament falsa,
ja que la llei no ho inclou.

El 23 de desembre l’equip del govern (PP) presenta una
ordenança de transparència que, com era d’esperar,
no inclou les sol·licituds de la moció presentada per
Compromís. L’ordenança era pràcticament una còpia de
l’ordenança tipus de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), però modificada a la baixa.
Aleshores vam demanar que, almenys, presentaren el
text original.
Açò va ser fa gairebé un any. I continuem sense resposta, i sense transparència. En l’opacitat i la foscor.

Compromís vota en contra d’uns pressupostos
sense inversions i que mantenen les retallades
en serveis bàsics
El passat 10 de gener el PP rotoví va aprovar en solitari
el pressupost anual. Els pressupostos que ha presentat
el PP per a 2017 no contemplen inversions i ens mantenen sense serveis que considerem essencials: no tenim
atenció de Serveis Socials un dia a la setmana, no
tenim servei psicopedagògic per a la població, el Servei
d’Arxiu continua retallat, no tenim ni una atenció mínima d’ADL per ajudar les persones sense faena (serveis
amb què comptem la pràctica totalitat de municipis de
la Safor, mitjançant la Mancomunitat)…

Per què?

El govern ha de pagar vora 330.000€ en préstecs (préstecs: un a llarg termini i el de proveïdors; que, dit siga
de pas, no han servit per acabar cap gran infraestructura: ni cine, ni palau, ni edifici escoleta -mig tapiat- ni
nau polivalent ni poliesportiu) solament enguany i no
escolta (no accepta propostes alternatives).

Propostes de Compromís:

Compromís té un altre model de poble, prioritzant l’atenció a les persones. El govern local del PP no ha acceptat:
Un programa complet
d’atenció, amb activitats psicomotrius i de
memòria, per a la gent
gran
Redacció d’un catàleg
de béns i espais protegits. Ròtova encara no
té este document legal!

Adequació i manteniment de parcs, amb
gronxadors per a xiquets
de totes les edats

El PP continua negant-se a abaratir el
servei de recollida de
fem, car, actualment
sense contracte i sense
ordenança actualitzada

Dues advertències de Secretaria
Intervenció:

A més, el document demostra la manera de gestionar
el PP: patada al baló i avant, sense planificació. Com a
mera mostra, dos fets:
-Secretaria adverteix que la plantilla de personal no
s’adequa al Pla d’Ajust aprovat pel mateix PP el 2012.
-L’informe econòmic-financer, de Secretaria-Intervenció informa, igual que ha fet al llarg dels darrers
anys, que “s’ha pressupostat l’ingrés del Consorci pel
conveni signat… per import de 141.000 euros… De no
realitzar-se estos ingressos, l’Ajuntament no podria fer
front a les seues obligacions pressupostàries en 2017 i

Compromís sol·licita que Ròtova
s’adherisca al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia
La signatura permet l’accés d’ajudes (al 100% i al 80%)
per treballar des del municipi en una major sostenibilitat, eficiència energètica i lluita contra el canvi climàtic, a més d’afavorir l’augment d’altres subvencions
com el PPOS.

Serveis Socials un dia a
la setmana

Conveni amb la piscina
d’Ador, per donar servei
tot l’any al nostre veïnat

Servei psicopedagògic
per a la població
Servei d’Arxiu en condicions
Atenció d’ADL per ajudar les persones sense
faena i activitats amb
les empreses locals

Hem demanat que es
faça efectiu l’acord amb
la Protectora d’animals.
L’any passat no es va posar en marxa, a pesar de
tenir la partida prevista

haurien d’adoptar-se mides excepcionals al respecte”. I
així s’entén perquè l’equip de govern va decidir dur-nos
la planta de transferència a esquenes del poble. Davant
d’una situació econòmica desastrosa, mesures desesperades.

Com ha estat el procés?

Hem tingut 48 hores per consultar tota la documentació, i amb males maneres per part del govern.
Com el volem? Amb temps per poder estudiar la documentació, amb un procés participatiu obert i des del
mínim respecte.

Compromís demana que el govern
municipal col·labore en la inclusió
del polígon de Ròtova dins del ‘Catàleg de sòl industrial’ valencià
El catàleg és una ferramenta estratègica per a l’atracció d’inversions als nostres municipis, tant per l’arribada de noves empreses com de possibles ajudes de
Conselleria.

Compromís torna a demanar l’informe de legalitat sobre la possibilitat
que una regidora ocupe la recepció del centre mèdic i demana a l’alcalde respecte
Compromís va sol·licitar per registre, el passat mes de
novembre, un informe de legalitat a Secretaria sobre
si un regidor pot ocupar un lloc de treball propi d’un
funcionari de l’Ajuntament, com el de la recepció del
consultori mèdic, tot i que per un període curt; i, en segon lloc, si pot tenir accés a les dades personals a què
s’accedeix des del lloc de treball de l’administració del
centre mèdic del municipi, com són les dades personals del SIP.
A la petició que havíem demanat des de Compromís
a Secretaria, hem rebut un escrit de l’alcalde en què
se’ns comunica que:

Els escrits que es remeten a l’Ajuntament se solen
enviar a l’atenció d’Alcaldia, que vehicula les peticions
als diferents departaments, però resulta evident que
l’alcalde no té la capacitat de preparar “informes de
legalitat de Secretaria”, que és el que havíem demanat
des de Compromís. Per això, des de Compromís reiterem la petició de l’informe de legalitat a Secretaria.

“No hem preguntat ni a l’alcalde ni a cap membre de
l’equip de govern sobre este fet. Ara, és interessant que
el veïnat sàpiga quina és la visió que ens volen donar:
quan la gent veu que una regidora dóna cita al metge,
en realitat no està fent les funcions de la plaça de “serveis varis-centre mèdic” sinó que està fent “tasques
de control del funcionament dels serveis municipals”.
Tant la resposta com el to ens semblen una burla, i
volem recordar que quan l’alcalde es burla del grup
municipal Compromís també ho està fent d’una bona
part del municipi”.
Compromís va realitzar la consulta després que se’ns
haguera informat que al llarg de l’estiu una regidora del
PP, membre de l’equip de govern, ha estat ocupant el
lloc de l’administrativa del centre mèdic, amb accés a
la targeta mèdica.

Tindrem la plaça de Secretaria coberta per fi?
Compromís per Ròtova va presentar al ple una moció
en què demanava “que es duguen a terme les gestions pertinents per a poder disposar d’un funcionari
d’habilitació nacional per a desenvolupar les funcions
d’assessorament legal preceptiu i fe pública de manera
adequada”.
Ho vam fer, tenint el compte el llarg període sense Secretaria estable, amb persones no habilitades estatals,
que ha hagut d’afrontar l’Ajuntament de Ròtova; anys
amb contínues substitucions per part de secretaries
accidentals, amb funcionaris propis de la corporació;
amb la problemàtica que comporta per a eixes persones emetre informes i assessorament legal preceptiu,
una funció que la llei els atorga en les seues funcions.
Fins a 4 substitucions, el que duem de legislatura.
A la moció, vam al·legar que aconseguiríem superar el
retard en la tramitació d’expedients i la situació d’indefensió per a dur a terme amb normalitat la nostra tasca
a l’Ajuntament.

Estos mesos ens trobem en un procés en què la plaça
de Ròtova eixia a concurs i ara a març sabrem si és
adjudicada. De fet, com va explicar el secretari, hi ha un
procediment reglat que determina com ha d’accedir el
secretari. Clar, no? Però l’assumpte no és senzill si no
es vol parlar clar.
Perquè vam presentar, aleshores, la moció? Perquè volem un compromís per part de la corporació que posaran de la seua part perquè, si es dóna el cas, la Secretaria tinga estabilitat. Ens cal eixe compromís. O és una
casualitat que la plaça haja estat vacant durant tant de
temps? És positiu per al funcionament de l’Ajuntament?
Tant de bo el procés encetat ara isca bé, i tinguem coberta la plaça a març. Tant de bo, ens puguem dedicar
a la nostra faena i no haguérem d’estar pendents de
processos reglats.

Compromís lamenta que el govern municipal no haguera volgut fer el
voluntariat mediambiental a 2016
“El govern municipal s’ha volgut estalviar la despesa
del voluntariat i i no ha volgut fer-lo”.
“A més, una activitat com el voluntariat es fa perquè es
creu que cal fer-la, perquè forma part dels objectius
d’un Ajuntament, no perquè es reba, o no, una subvenció. En este cas, l’Ajuntament podia fer-la, i tramitar-la

més tard no n’era un impediment. Si hi ha voluntat, es
pot fer”.
Finalment, cal destacar que l‘Ajuntament tenia pressupostat 3.500 € per al voluntariat de 2016 (i no 400,
500 o 800 €, com contestà al ple Alcaldia), un fet que li
donava seguretat per a poder realitzar-lo.

