
 
ACTA  DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELE BRADA EL 14 DE 
NOVEMBRE DE 2012 
 
A TALAMANCA, essent les 19.46 hores del dia 14  de novembre  de 2012, es reuneix 
l'Ajuntament en Ple, sota la presidència del Sr. Alcalde, en Josep Tarin Canales i l'assistència 
dels senyors Francesc Sellarès i Boixader, Ferran Argilés i Sas, i Consuelo González García i 
Jordi Graner i Casasayas com a regidors de l’Ajuntament,assistits tots ells pel  Secretari 
delegat Sr. Jordi Gasulla Sabaté.  
 
Declarat obert l'acte públic, es varen tractar els següents assumptes: 
 
1.- Aprovació de les actes de les sessions plenàrie s de 12 de setembre i 31 d’octubre 
de 2012 
 
Les actes són aprovades per unanimitat. 
  
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núms. 25/1 2 a 32/12 
 
Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia números 25/12 a 32/12, tots ells de l’any 2012: 
 
Decret núm. 25/2012, de 19 de setembre de 2012: Autorització marxa selènika  
     
       
Decret núm. 26/2012, de 24 de setembre de 2012: Drets enterrament   
    
       
Decret núm. 27/2012, de 17 de setembre de 2012: Expedient reclamació de danys  
     
       
Decret núm. 28/2012, de 1 d'octubre de 2012: ordre execució neteja parcel·les  
     
       
Decret núm. 29/2012, de 25 de setembre de 2012: contractació laboral de substitució Sr. 
Josep Torra   
       
Decret núm. 30/2012, de 30 de setembre de 2012: aprovació factures   
    
       
Decret núm. 31/2012, de 11 d'octubre de 2012: ordre execució reforçament de pedra parcel·la 
la Quintana 33       
       
Decret núm. 32/2012, de 17 d'octubre de 2012: neteja i retirada de materials d'obra Granja 
dels ànecs       
 
 
 
 



 
 
 
El Ple es dóna per assabentat 
 
 
3.- Donar compte de les Juntes de Govern de 5 de se tembre i 3 d’octubre de 2012 
 
El Ple es dóna per assabentat: 
 
Junta de Govern de 5 de setembre de 2012: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió d’1 d’agost de 2012. 
2.- Aprovació de la creació de la comissió redactora de la proposta de reglament regulador de 
la biblioteca municipal del Poble de Talamanca. 
3.- Aprovació minuta de conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Talamanca 
sobre la Xarxa d’Informació de Serveis Socials d’Atenció Primària (XISSAP) 
 
 
Junta de Govern de 3 d’octubre de 2012: 
 
1.- Aprovació de l’acta de la sessió de 5 de setembre de 2012 
 
 
 
4.- Aprovació inicial del Reglament regulador de la  biblioteca municipal de Talamanca. 
 
Pren la paraula el Sr. Alcalde que informa als assistents que s´ha iniciat tot el procés de posar 
en marxa la biblioteca i que agraeix la tasca desinteressada realitzada pel Pedro Maria Ruiz, 
l’Àngels Lloveras, el Toni Surde i  i la M. Lluïsa Tierz.  Gràcies a ells, els escolars del poble 
podran fer els seus deures escolars i es podrà posar en funcionament un nou equipament pel 
poble.  
A continuació, el Secretari procedeix a donar lectura a la següent proposta que és aprovada 
per unanimitat de 5 vots a favor i cap en contra: 
 
“PRIMER. - APROVAR INICIALMENT el Reglament regulador de la biblioteca municipal de 
Talamanca segons el text que s’adjunta als presents acords. 
SEGON.-  SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA els presents acords i el text de l’esmentat 
Reglament pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la 
província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari Regió 7 i al tauler d’edictes de 
l’Ajuntament. El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació 
de l’Anunci al BOP. 
TERCER.- DISPOSAR que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini 
d’informació pública, el Reglament que ara s’aprova inicialment quedarà aprovat 
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la 
publicació. El Reglament entrarà en vigor una vegada hagi transcorregut el termini de 15 dies 
que fixa l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
ANNEX.- REGLAMENT REGULADOR DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE T ALAMANCA   
 
 
1.- MISSIÓ 



La missió de la Biblioteca Municipal de Talamanca és facilitar l’accés lliure i sense límits al 
coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació. 
 
La Biblioteca Municipal de Talamanca tindrà el seu domicili a la primera planta del Casal del 
Poble. 
 
 
2.- ACCÉS 

1. L’accés a la Biblioteca serà lliure i gratuït per a tothom. 
2. Quan sigui estrictament necessari els responsables de la Biblioteca podran 

restringir-hi l’accés. 
3. Els menors de set anys només podran accedir amb un adult que se’n 

responsabilitzi. 
 
 
3.- DRETS DELS USUARIS 

a) Dret a rebre suport. 
 Els Usuaris poden demanar ajut al personal bibliotecari que els prestarà el suport 
necessari per facilitar-los l’ús dels Serveis i els iniciarà en les tècniques de recerca del fons.  

b) Dret d’opinió 
1. La Biblioteca disposarà d’una bústia de suggeriments per facilitar l’expressió 

anònima tant de propostes com de queixes.  
c) Dret de participació  

2. L’expressió d’opinions és el primer esglaó per a la participació individual o en grup.  
d) Dret d’informació  

1. Els usuaris de la Biblioteca tindran dret a sol·licitar informació sobre el fons de que 
disposa la Biblioteca, el seu funcionament i la normativa.  

2. La present normativa restarà a disposició de tots els usuaris perquè la puguin 
consultar. Com a mínim un resum de la normativa s’exposarà en un lloc visible de 
la Biblioteca.  

3. En cas que algun servei disposi d’un reglament particular també estarà a 
disposició dels usuaris.  

4. Així mateix s’exposarà l’horari d’atenció al públic.  
5. S’anunciaran les activitats i els actes que s’organitzin amb el temps suficient i de la 

forma més convenient per garantir la seva difusió entre el major nombre possible 
de gent.  

 
 
4.- DEURES DELS USUARIS 
 Per tal de gaudir de la Biblioteca en les millors condicions:  

1. Es respectaran els altres usuaris, el fons i els béns de la Biblioteca.  
2. La Biblioteca declina tota responsabilitat sobre els béns personals dels usuaris.  
3. En acabar la consulta d’un document es deixarà en un dels llocs destinats a aquest 

ús.  
4. Es mantindrà una actitud correcta i es romandrà en silenci, per la qual cosa els 

telèfons mòbils han de restar en silenci.  
5. Els usuaris s’hauran d’abstenir de: 

- menjar, beure o fumar.  
- Escriure o fer senyals en cap llibre o document 
- Reservar punts de lectura. 
- Malmetre o maltractar qualsevol dels béns mobles i 

immobles que integren el conjunt de la Biblioteca.  
- Canviar de lloc el mobiliari i els equipaments de la 



Biblioteca.  
- Realitzar activitats que puguin molestar als altres usuaris o 

entorpir el funcionament normal de la Biblioteca.  
6. Complir la Normativa de la Biblioteca i els seus Serveis.  

 
 
5.- SERVEI DE CONSULTA I PRÉSTEC DEL FONS DE LA BIBLIOTECA 

1. Tots els materials que integren el Fons de la Biblioteca podran ser consultats.  
2. Tots els materials que integren el Fons de la Biblioteca podran ser objecte de 

préstec a excepció de les obres de consulta general o d’ús freqüent, les obres del 
fons de reserva i la col·lecció local, en el seu cas.  

- Cada persona es pot emportar en préstec fins a 2 
documents per un termini de 4 setmanes.  

- Passat el seu termini, qualsevol document en préstec pot 
ser renovat, sempre i quan cap altre usuari no l’hagi 
reservat, la renovació es pot fer a la Biblioteca o per correu 
electrònic.  

- Cal tenir cura dels documents deixats en préstec i per tant 
no es `poden doblegar les cobertes ni les pàgines dels 
llibres, així com tampoc no es pot retallar ni subratllar cap 
mena de document.  

3. El servei de préstec serà gratuït i obert a tots els ciutadans. 
4. La Biblioteca es reserva el dret de restringir temporalment o definitivament el servei 

de préstec a aquells usuaris que incompleixin la normativa de la Biblioteca.  
5. Per fer ús del servei de préstec caldrà facilitar les dades personals: Nom, adreça, 

telèfon i correu electrònic. 
6. l’usuari que retorni un document  malmès o no el retorni, estarà obligat a restituir-lo 

per un exemplar de la mateixa edició i característiques de publicació.  
7. En cas de que no es restitueixi el document, l’usuari n’abonarà l’import.  
8. En acabar el termini de préstec la Biblioteca requerirà que retorni el document 

corresponent a l’usuari que tingui pendent la devolució. Mentre desatengui el 
requeriment no podrà fer ús d’aquest servei.  

 
 
6.- SERVEI INTERNET – PUNT TIC 

1. El Servei d’internet serà de lliure accés a tothom i l’usuari respectarà les següents 
normes: 

- Els usuaris han de fer un bon ús del material i les instal·lacions. 
- Si algú vol crear una carpeta per guardar informació, ho podrà fer dins la 

carpeta “Compartit” de l’escriptori del seu terminal. De tota manera, cal tenir 
present que el Punt TIC no es fa responsable de la seguretat de les dades 
que s’enregistrin al disc dur, i que periòdicament, per  garantir el correcte 
manteniment, s’eliminaran les dades enregistrades. Per això us aconsellem 
que, un cop utilitzats els ordinadors, no hi deixeu arxius personals. Els 
podeu guardar en un llapis USB propi, si en disposeu. 

- No està permès descarregar ni instal·lar programari de cap tipus.  
- Si voleu utilitzar els altaveus, cal endollar-hi auriculars, amb l’objectiu de no 

molestar la resta d’usuaris i usuàries. 
- No està permès realitzar qualsevol actuació que suposi un perill per als 

equipaments informàtics o que produeixi molèsties  a la resta d’usuaris.  
- Està totalment prohibit la manipulació dels equipaments, cablejat, etc, del 

Punt TIC. Davant de qualsevol problema consulteu el responsable present. 
No intenteu solucionar problemes tècnics ni realitzar reparacions. 



- L’usuari que imprimeixi un arxiu haurà de pagar el seu cost.  
 

2. L’objectiu del servei serà garantir la possibilitat d’accés a internet a tota la població 
i potenciar-ne la utilització i el coneixement.  

3. La Biblioteca podrà establir un horari restringit del Servei, una agenda horària de 
reserves dels usuaris i un horari o sistema per regular la sol·licitud de suport del 
personal bibliotecari.  

4. la Biblioteca podrà restringir el Servei amb l’objectiu de garantir-ne l’accessibilitat el 
major nombre possible d’usuaris. 

5. L’excessiva demanda del Servei provocarà que es prioritzi l’ús per a consulta 
bibliogràfica i l’ús cultural o d’interès pedagògic, sobre l’ús estrictament lúdic.  

6. Està prohibit l’ús de “jocs en línia” i l’accés a les pàgines de caire sexual o 
pornogràfic, xenòfob o violent o de continguts visuals que fereixin la sensibilitat 
d’altres usuaris.    

7. Només es podrà retirar informació de la xarxa en suport magnètic dins dels límits 
de la legislació vigent. 

 
 
7.- ÚS D’INTERNET 
 Els infants menors de 13 anys necessitaran una autorització dels pares, conforme els 
permeten utilitzar internet sota la seva responsabilitat.  
 
 
8.- NORMA GENERAL 
 Per tal de permetre que la Biblioteca compleixi la seva funció i per assegurar la 
necessària convivència de tothom que es trobi a la Biblioteca, qualsevol persona que no 
respecti aquest reglament, pot ser expulsada de la Biblioteca durant un temps determinat, en 
funció de la gravetat del fet.  
  
Aquesta normativa pot ser modificada, ampliada o reduïda en funció de l’evolució del Servei i 
de les necessitats, segons criteri de l’Ajuntament de Talamanca.  
 
9.- ENTRADA EN VIGOR 
Aquesta normativa entrarà un vigor una vegada publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i havent transcorregut el termini de 15 dies establert a l’article 65.2 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.” 
La proposta és aprovada per unanimitat de 5 vots dels 5 regidors que conformen legalment la 
Corporació.  
 
5.- Aprovació provisional modificació Ordenança fis cal núm 7 per a la provisió de la 
taxa per la connexió a la xarxa d’abastament d’aigu a. 
 
El Secretari dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per majoria absoluta, amb 4 
vots a favor i 1 abstenció del regidor Sr. Jordi Graner Casasayas: 
 
“Primer. - Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 7 per a la provisió 
de la taxa per la connexió a la xarxa d’abastament d’aigua que haurà de regir per a l'exercici 
2013 en el sentit de modificar l’article 6: 
 
Article 6. Quota tributària  
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifa següent: 
 



 Euros  
Tarifa primera. Connexions i d’altres  
Connexió a la xarxa d'abastament d'aigua (per cada habitatge) 254,86  
 
 
Segon. - Exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament l’anterior acord, així com el 
text complet de la modificació de l’Ordenança fiscal modificada durant el termini de trenta dies 
hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el Butlletí 
Oficial de la Província.  
 
Durant el període d'exposició pública de l’esmentada Ordenança, els qui tinguin un interès 
directe, en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la Llei reguladora de les 
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, podran examinar 
l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període 
d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran 
definitivament aprovats, sens perjudici de la seva publicació ulterior al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona. “ 
 
 
 
 
6.- Aprovació del compte general de l’exercici 2011  
 
Per part del Secretari es procedeix a donar lectura de la següent proposta: 
 
“Havent estat el compte general de l’exercici 2011 format per l’Alcaldia i havent-se reunit la 
Comissió Especial de Comptes, i exposat al públic durant el termini de 23 dies hàbils  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents A C O R DS: 
 
PRIMER. – APROVAR el Compte General de l’Ajuntament de Talamanca corresponent a 
l’exercici 2011. 
 
SEGON. – TRAMETRE a través de la plataforma eacat el Compte General a la Sindicatura de 
Comptes als efectes conseqüents. “ 
 
Una vegada llegida la mateixa es procedeix a la seva votació que és aprovada per majoria 
absoluta amb 4 vots a favor i 1 abstenció del regidor Sr. Jordi Graner Casasayas. 
 
7.- Aprovació minuta de conveni de col.laboració pe r al finançament de l’adhesió dels 
serveis de transport públic de la comarca del Bages  al sistema tarifari integrat a l’ATM 
de Barcelona 
 
“Atesa la valoració positiva de la implantació de la integració tarifària al Bages, tant el Consell 
Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Talamanca consideren adient la formalització d’aquest 
conveni en el qual es determinen les condicions generals del finançament municipal de la 
integració tarifària dels serveis de transport de viatgers que cobreixin la mobilitat interna de la 
comarca del Bages, mentre no s´hagi constituït el consorci de transport públic de la Catalunya 
Central.  
 
És per tot això que es proposa al Ple l’adopció dels següents 
 
A C O R D S: 



 
PRIMER. – APROVAR la minuta de conveni de col.laboració per al finançament de l’adhesió 
dels serveis de transport públic de la comarca del Bages al sistema tarifari integrat de l’ATM 
de Barcelona 
 
SEGON. – FACULTAR el Sr. Alcalde perquè en exercici del seu càrrec, procedeixi a la 
signatura de l’esmentat conveni. 
 
TERCER. – CONSIGNAR la quantitat de 64,68 EUR a la partida pressupostària de despeses 
corresponent de l’exercici 2012  
 
QUART.—NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal del Bages” 
 
La proposta és aprovada per majoria absoluta amb 4 vots a favor i 1 abstenció del Sr. Jordi 
Graner Casasayas. 
 
8.- Moció per a la creació d’un Estat propi per Cat alunya 
 
 
“PRIMER. Declarar moralment Talamanca territori català lliure i sobirà. 
 
SEGON. Instar el President de la Generalitat i el Parlament de Catalunya que 
iniciïn en el termini més breu possible, i en tot cas abans del dia 11 de setembre 
del 2014, el procés de declaració de sobirania nacional catalana i convoquin, els 
referèndums i comicis necessaris per preparar de manera convenient la transició 
cap al nou estat català. 
 
TERCER. Instar el Parlament de Catalunya que prengui les mesures pertinents per 
tal de: 
- Declarar l’oficialitat de les banderes locals, comarcals, la catalana tradicional 
quadribarrada i les estelades, fins la seva regulació definitiva en el marc de la nova 
constitució catalana. 
- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i 
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida 
pública o acadèmica catalana. 
- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació prèvia 
per a realitzar llurs funcions dins el territori de Catalunya. 
- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals i de la Unió 
Europea, per tal de garantir un correcte procés de transferència democràtica cap al 
nou estatus jurídic. 
 
QUART. Sotmetre a consideració del Govern de Catalunya la necessitat 
d’emprendre accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels 
corresponents registres civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda 
pròpia i d’un banc nacional des del qual es gestionin el règim fiscal i el finançament 
dels serveis i institucions públics, la constitució immediata d’una administració 
fiscal i de justícia de Catalunya, l’anunci i divulgació a tota la comunitat 
internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i l’obertura de 
negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de 
transició cap al nou estat català. Instar també el Govern de Catalunya que en tot 
aquest procés tingui una especial cura en que els drets de ciutadania i les 
prestacions socials quedin garantits pel conjunt de la població catalana, fent 
polítiques actives en favor d’evitar processos d’exclusió i discriminació de qualsevol 



tipus, afavorint la plena inclusió, cohesió i justícia socials. Per altra banda, 
reclamem al Govern que assumeixi la plena competència sobre la regulació dels 
dies festius laborals, pel que fa al territori català. 
 
CINQUÈ. Manifestar el ple suport de l’Ajuntament de Talamanca a totes aquelles 
organitzacions cíviques, culturals i administratives que treballen en favor dels drets 
nacionals de Catalunya i de la seva emancipació com a país. Mostrar a través de 
l’Associació de Municipis per la Independència i conjuntament amb ella el nostre 
suport a l’estratègia i accions de l’Assemblea Nacional Catalana a favor de les 
llibertats nacionals. 
 
SISÈ. Instar el Parlament de Catalunya a estendre i difondre aquesta moció a la 
resta de territoris integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva unitat 
i identitat com a poble. 
En aquest sentit, reclamem un compromís de treball per tal que la independència 
del que avui és la Comunitat Autònoma de Catalunya no signifiqui, en cap cas, la 
renúncia de la nació sencera, sinó que el nou Estat Català tindrà entre els seus 
objectius assolir la reunificació política dels Països Catalans. 
 
SETÈ. Des del municipi de Talamanca, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa i en 
especial a l’Estat Espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels 
conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la 
germanor entre els pobles del món. 
 
VUITÈ. Instar la creació de l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països 
Catalans per a estendre i difondre aquesta Declaració a la resta de comunitats 
integrants de la Nació Catalana a fi de preservar-ne la seva unitat i identitat com a 
poble. 
 
NOVÈ. Notificar-ho a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidència del Parlament de Catalunya, als diversos grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al 
Parlament Europeu, a l’Associació de Municipis per la Independència, a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de 
Catalunya i a l’Assemblea Nacional de Catalunya.” 
 
La moció és aprovada per majoria absoluta amb 4 vots a favor i 1 abstenció de la regidora 
Sra. Consuelo González Garcia. 
 
9- Assumptes sobrevinguts 
 
No se’n presenten 
 
10- Precs i preguntes  
 
Es formula la següent pregunta presentada pel Sr. Jordi Graner Casasayas, Regidor d’Units 
pel Canvi-Talamanca A.M. amb data de Registre d’Entrades de 9 de novembre de 2012 que 
es reprodueix literalment: 
 
Últimament hem observat que en el lloc anomenat Terres del Rector, que pel que ens varen 
dir han estat adquirides per l’Ajuntament a canvi de les reparacions fetes i pendents a 
l’Església Parroquial, s’estan portant a terme una sèrie d’activitats relacionades amb 
l’equitació. 



Tot i el que siguin activitats per promoure el nostre poble i el seu entorn, entenem que són 
molt beneficioses, tant pel gaudi dels visitants ocasionals, com pel dels propis talamanquins i 
talamanquines.  
 
En referència a aquest lloc, en les obres ja fetes i veient que està en funcionament el centre 
d’acollida, voldríem ens respongués a les següents preguntes: 
 
-Són realment, aquestes terres, propietat de l’Ajuntament? 
Contesta el Sr. Alcalde afirmativament, des de fa 2 anys que es van comprar al Bisbat del Vic 
i la família Ventura. Els 2 tenien escriptura pública i finalment per mediació d’aquest 
Ajuntament es va evitar un pleit, adquirint l’Ajuntament la finca als dos propietaris registrals, 
d’acord a la taxació feta de comú acord entre les tres parts. 
 
-De les construccions ja fetes, qui és el propietari? 
Contesta el Sr. Alcalde que el propietari és  l’Associació d’Amics per el Desenvolupament de 
Talamanca que van signar un conveni  amb l’Ajuntament, atès que van organitzar i finançar la 
trobada dels participants al projecte Equustur, on estava inclós la construcció dels paddocks 
existents . 
 
-Qui és el titular de l’explotació “Centre Hípic Talamanca” i els seus representants.?  
Contesta el Sr. Alcalde que n’és l’Associació d’Amics per el Desenvolupament de Talamanca 
 
-Si es dóna el cas, tenim un contracte de lloguer? Durant quan de temps i en quines 
condicions? Quin és l’import del lloguer? 
Contesta l’Alcalde, Sr. Josep Tarin afirmativament. Que el lloguer és de mil euros a l’any i per 
16 anys, i que és el mateix tipus de contracte que té l’Ajuntament amb el Club Esportiu 
Talamanca.  
 
-I en aquest àmbit, també està inclòs el magatzem del Casal, part baixa del mateix? 
Respon l’Alcalde que no. El magatzem  no està inclòs, tot i que provisionalment hi ha un 
dipòsit de materials i equipaments provisional dels cavalls.  
 
I no havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, essent les vint hores i cinc 
minuts, que  certifico.  
 
 
 
Vist-i-Plau 
L'ALCALDE,                                                  EL SECRETARI,  


