ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL
DIA 29 D’OCTUBRE DE 2009.
A la vila de la Jonquera, a vint-i-nou d’octubre de dos mil nou. Prèvia
convocatòria es reuneixen a la sala de sessions de la casa consistorial els srs.
regidors, el nom dels quals es relaciona a continuació, presidits per l’AlcaldePresident de la Corporació, sr. JORDI CABEZAS i LLOBET, a l’objecte de
celebrar sessió extraordinària, en primera convocatòria.
REGIDORS ASSISTENTS: sr. Josep M. Serra Vila.- sra. Sònia Martínez Juli.sr. Miquel Guri Boixader.- sra. Raquel Fiol López.- sr. Jaume Domènech
Domènech.- sr. Jaume Ricart Garayoa.- sr. Ramon Boix Viarnés.- sra. Marta
Collell Cullell.- sr. Sergio Aznar Marín.- sr. Manuel Ángel M. Botana Penela.-

ACTUA DE SECRETARIA: la que ho es de la corporació, sra. Maria Dolors
Turu Santigosa.
Vist que els reunits formen el quòrum necessari per a la vàlida celebració de la
sessió, segons disposa l’art. 46 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, el sr. president
declarà oberta la sessió essent les 20:30 hores, entrant-se tot seguit a l’estudi
dels punts que formen part de l’ordre del dia.

1.- LECTURA I APROVACIÓ- en el seu cas – DE L’ESBORRANY DE
L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.Prèviament repartida còpia de l’acta corresponent a les sessió celebrada el dia
24 de setembre de 2009, i sense esmenes a presentar a la mateixa, aquesta
fou aprovada per unanimitat.

2.PROPOSTA
D’APROVACIÓ
INICIAL
DEL
PROJECTE
REURBANITZACIÓ DE L’ANTIC RECINTE EMMURALLAT.-

DE

Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.Per encàrrec de l’Ajuntament, la societat “Barceló, Calvo, Garcia, Arquitectes
SCP”, ha elaborat el Projecte de Reurbanització de l’antic recinte emmurallat de
la Jonquera amb un pressupost per contracta de 1.003.473,96 euros.
S’ha emès l’informe jurídic sobre la normativa aplicable i el procediment a
seguir.
S’ha emès informe tècnic favorable sobre el projecte presentat.

Vist el que preveu l’article 37 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels ens locals, relatius a la tramitació i aprovació dels projectes
d’obres ordinàries.
Vist el que estableixen els articles 22.2 ñ) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, de bases
de règim local i 52.2 o) del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal de Catalunya, per la present es proposa el Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Projecte de Reurbanització de l’antic recinte
emmurallat de la Jonquera, així com el plec de prescripcions tècniques, la
relació de béns i drets a expropiar amb la seva valoració i el pressupost del
mateix, que ascendeix a 1.003.473,96 € (IVA Inclòs).
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública, mitjançant la publicació al
BOP i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que durant el termini de 30
dies pugui ser consultat i es puguin presentar les al·legacions pertinents.
Tercer.- Sol·licitar informe a la Comissió Territorial del Patrimoni de Girona.
Quart.- Delegar, si s’escau, a favor de l’Alcaldia-Presidència l’aprovació de les
fases en què es pugui dividir Projecte de Reurbanització de l’antic recinte
emmurallat.
Cinquè.- Delegar, si s’escau, a favor de l’Alcaldia-Presidència la preparació,
licitació i adjudicació de les obres de reurbanització de l’antic recinte
emmurallat.
Sisè.- Notificar aquesta resolució a tots aquells que apareguin com a
interessats en el procediment.
No obstant això, la el Ple Municipal decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Comenta el sr. alcalde la proposta senyalant que el dit projecte està finançat
amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de 400.000 € i
una altra del programa europeu FEDER de 247.000 €, pel que calen uns
350.000 € de fons propis per poder tirar endavant l’execució del projecte,
quantitat que, si no es ven la parcel·la del camp de futbol, no es disposa. Per
tant, digué, s’ha de plantejar l’execució per fases. És per això, per guanyar
temps, pel que es proposa delegar a l’alcaldia l’aprovació dels projectes
corresponents a la fase 1 i la fase 2, així com la licitació i adjudicació de les
obres.
Demana la paraula el sr. Domènech per preguntar si el projecte l’ha redactat
una consultoria. Li contesta el sr. alcalde que ho ha fet l’empresa que
s’adjudicà el concurs que es va convocar per buscar l’arquitecte o equip

d’arquitectes a què s’havia d’encarregar la redacció del projecte. Que es tracta
d’un despatx de tres arquitectes.
Pregunta el sr. Domènech quins han estat els honoraris per la redacció del
projecte. Li contesta la secretària per ordre del sr. alcalde dient que el preu de
licitació fou d’uns 42.000 € i el preu d’adjudicació d’uns 37.000 €.
Pregunta el sr. Domènech si és factible executar el projecte per fases. Li
respon el sr. alcalde que sí, que se n’ha parlat amb els arquitectes i sí que és
possible.
Indica el sr. Domènech que el seu grup municipal s’abstindrà en la votació.
Senyala que, tal i com ja ha manifestat en ocasions anteriors, el seu grup
considera que l’obra es necessària però creu que s’havia d’haver redactat un
projecte global de millora del casc antic, un projecte conjunt, i executant-lo per
fases.
Demana la paraula el sr. Botana dient que ell també s’abstindrà a la votació.
Que és evident que s’haurà d’executar per fases i que són molts diners per què
la competència se li doni a l’alcaldia.
Li respon el sr. alcalde dient que es tracta d’una situació excepcional. L’obra
s’ha d’haver acabar el 31 de desembre de 2010 i, per agilitzar la tramitació, és
pel que es demana aquesta delegació de la competència. Que els regidors
saben que això és la primera vegada que es proposa en atenció a què es la
primera vegada que es dóna aquesta premura en el temps.
Respon el sr. Botana que, vist el que ha comentat el sr. alcalde, votarà a favor
si aquest es compromet a informar al ple puntualment de tot el que resolgui al
respecte.
Contesta el sr. alcalde que així ho farà. És més, digué, es compromet a
convocar Junta de Portaveus abans de dictar cap resolució sobre aquesta
qüestió i informar-los detalladament amb caràcter previ.
Sense cap més intervenció, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent el
resultat de la mateixa el següent:
A favor:
7 vots
En contra: cap
Abstencions: 4 dels srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup municipal
d’ERC.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

3.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN
DE 7 D’OCTUBRE, DE RETIRAR L’AL·LEGACIÓ AL PUOSC DE CANVI
D’ANUALITAT DE L’OBRA “REURBANITZACIÓ DE L’ANTIC RECINTE
EMMURALLAT”.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així:
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.-

“La Junta de Govern Local en sessió celebrada el passat dia 7 d’octubre
d’enguany adoptà l’acord següent:
“ Per acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de juliol de 2009 (ratificat
per acord del Ple Municipal de data 22 de juliol), es va sol·licitar al Departament
de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, el
canvi d’anualitat de la subvenció atorgada dins el Pla únic d’Obres i Serveis de
Catalunya, exercici 2010, a l’obra anomenada “Reurbanització de l’antic recinte
emmurallat” per a l’anualitat 2011.
El motiu principal de dita al·legació era la sol·licitud de l’ajuntament d’inclusió de
l’esmentat projecte en el Pla de la Llei de Barris.
Atès que finalment s’ha denegat per part del Departament de Política Territorial
i Obres Públiques la inclusió del municipi de la Jonquera en l’esmentat Pla de la
Llei de Barris, fa innecessari el canvi d’anualitat inicialment sol·licitat per part
d’aquesta corporació.
Per tot això per la present es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Retirar la sol·licitud formulada dins el termini d’informació pública del
PUOSC 2010, relativa al canvi d’anualitat de l’obra de “Reurbanització de l’antic
recinte emmurallat” per a l’anualitat 2011, en el sentit de mantenir dita obra dins
l’any 2010.
Segon.- Sotmetre el present acord al Ple Municipal en la primera sessió que
celebri per a la seva ratificació.
Tercer.- Comunicar els presents acords al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.”
Atesa la necessitat que l’acord anterior sigui ratificat pel plenari municipal, per
la present es proposa al ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Ratificar íntegrament l’acord de Junta de Govern de data 7 d’octubre
d’enguany, de retirar la sol·licitud formulada dins el termini d’informació pública
del PUOSC 2010, relativa al canvi d’anualitat de l’obra de “Reurbanització de
l’antic recinte emmurallat” per l’anualitat 20111, en el sentit de mantenir dita
obra dins l’any 2010.
Segon.- Comunicar l’acord anterior al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.
No obstant això, el ple decidirà. La Jonquera, a 27 d’octubre de 2009. “
El sr. alcalde comenta la proposta i demana si algun regidor vol fer ús de la
paraula. Intervé el sr. Domènech per dir que el seu grup votarà a favor de la
proposta sempre i quan el mes que ve no es torni a rectificar l’anualitat de la
subvenció. Li respon el sr. alcalde que en l’execució d’aquests projectes
complexos, de cost important i amb diferents vies de finançament hi ha
imponderables. Que aquest reajustament ve provocat per la denegació de la
inclusió del projecte a les subvencions del Pla de Barris.

Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació essent
aquesta aprovada per unanimitat.

4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS A PARTIR DE L’1 DE GENER DE 2010.Es dóna lectura a la proposta que presenta al ple l’alcaldia-presidència, la qual
textualment diu així :
PROPOSTA DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.“ El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 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’article 16 del text legal esmentat 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 aprovació i de l’inici de la seva
aplicació.
Atès que és necessari introduir determinades modificacions a les vigents
Ordenances reguladores dels impostos locals i de les taxes per prestació de
serveis.
Aquesta Alcaldia té a bé proposar a l’Ajuntament Ple l’adopció del següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals
que a continuació es relacionen, pel que fa a les quotes tributàries:
Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació.
Ordenança Fiscal núm. 6 sobre impost de construccions, instal·lacions i obres.
Ordenança Fiscal núm. 9, reguladora de la taxa sobre llicències d’autotaxis i
demés vehicles de lloguer.
Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la taxa sobre llicències urbanístiques.
Ordenança fiscal núm. 14, reguladora de la taxa per a la recollida, tractament i
eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans.
Ordenança fiscal núm. 20, reguladora de la taxa per les entrades de vehicles a
través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcaments, càrrega i
descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.
Ordenança fiscal núm. 25, reguladora del servei municipal de la llar d’infants.
Ordenança fiscal núm. 29, reguladora de la taxa per a la prestació del servei
d’estacionament als aparcaments municipals.
Ordenança fiscal núm. 30, reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’escola de música municipal.

Ordenança fiscal núm. 32, reguladora de la taxa per la percepció i eliminació de
sorres, runes i residus diversos d’obres.
Segon.- Aprovar provisionalment la nova l’Ordenança Fiscal núm. 34,
reguladora de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini
públic local per empreses que prestin serveis de telefonia mòbil.
Tercer.- Aprovar provisionalment el nou Nomenclàtor i Catàleg de Sancions de
l’Ordenança Municipal de Circulació.
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors
acords provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el BOP, als efectes de
que les persones interessades puguin presentar les reclamacions que estimin
oportunes, senyalant que, de no presentar-se’n, els acords adoptats restaran
definitivament aprovat sense adopció de nou acord.
Cinquè.- Publicar en el BOP els acords definitius que, un cop transcorregut el
període d’exposició pública, procedeixi adoptar, així com el text de les
Ordenances modificades.
Sisè.- Trametre al Departament de Governació de la Generalitat, els acords de
modificació de les ordenances fiscals reguladores de tributs municipals, un cop
s’hagin provat definitivament, tal i com preveu l’art. e del Decret 94/1995, de 21
de febrer.
No obstant això, el Ple decidirà el que estimi oportú. L’alcalde.”
Comenta el sr. alcalde que s’informà exhaustivament del contingut de les
modificacions que es proposen pel 2010 a la sessió de la comissió informativa
prèvia a la present sessió i fa un repàs de les mateixes.
Intervé el sr. Domènech dient que celebra que l’equip de govern no incrementi
les quotes dels impostos municipals: IBI, IAE, ICIO i plusvàlua. Senyala que el
seu grup no ha tingut temps suficient per estudiar les modificacions ja que la
proposta la varen rebre fa dos o tres dies. Demana la paraula la secretària per
senyalar que la llei de bases del règim local obliga a tenir a disposició dels
regidors els expedients sobre els assumptes que s’han de debatre i votar en
una sessió plenària dos dies abans de la celebració d’aquesta, no més.
Repeteix el sr. Domènech que no han tingut prou temps i que, a més a més, hi
ha certes coses que no queden prou clares a la proposta, com ara la regulació
que es fa del fraccionament de pagament dels deute, la bonificació del 50% de
la quota de l’ICIO per a les obres que comportin l’adequació dels immobles a la
llei d’accessibilitat etc. Intervé el sr. alcalde per aclarir els temes apuntats.
Demana la paraula el sr. Botana, en relació a la taxa per entrada i sortida de
vehicles a través de la vorera, i pregunta com és que les benzineres que donen
a la N-II no paguen aquesta taxa. Li respon el sr. alcalde dient que, com que la

via no és municipal, no hi ha vorera municipal que hagin de travessar per entrar
a la parcel·la, pel que no es produeix el fet imposable de la taxa.
En relació a la taxa pel servei de recollida i tractament de les escombraries,
pregunta el sr. Botana com es gestiona l’abocador comarcal. Li respon el sr.
alcalde que mitjançant la concessió a una empresa, la qual, en base al
corresponent estudi econòmic, determina el preu que han d’abonar els usuaris
per tona abocada. Demana el sr. Botana com és que una administració paga
un preu i una empresa particular en paga un altre molt superior. Li contesta el
sr. alcalde perquè l’abocador comarcal és una infraestructura d’un cost
elevadíssim, la qual l’ha finançat el consell comarcal, que és com dir tots els
ajuntaments de la comarca. Per tant, digué, els ajuntaments tenen un preu i els
particulars, que no han participat en la inversió, lògicament, tenen un altre preu.
Sense més intervencions, el sr. alcalde posà la proposta a votació, essent el
resultat de la mateixa el següent:
A favor:
6 vots
En contra: cap
Abstencions: 5, dels regidors srs. Domènech, Ricart, Boix i Cullell, del grup
municipal d’ERC i Botana, del grup municipal popular.
La proposta fou aprovada per majoria absoluta.

5.- PROPOSTES D’URGÈNCIA.No es presenta cap proposta per la via d’urgència.

6.- PRECS I PREGUNTES.6.1 Pregunta el sr. Domènech si l’equip de govern té previst emprendre alguna
acció per tal de recuperar els imports corresponents al 95% de les quotes de
l’IBI de l’autopista que l’Estat bonifica i no paga als ajuntaments, a l’igual que
han fet i han obtingut sentència favorable alguns ajuntaments del Maresme. Li
respon el sr. Alcalde que es farà la corresponent reclamació administrativa
prèvia a l’Estat i, si aquesta no s’estima, s’anirà al contenciós administratiu.
Que la Diputació de Girona, a través de Xaloc, s’ha ofert als ajuntaments per
preparar les reclamacions i recursos pertinents. Continua el sr. Alcalde que en
el seu moment, fa ja molts anys, l’ajuntament de la Jonquera ja va reclamar a
l’Estat que ingressés a l’ajuntament les quantitats que ell bonificava d’aquest
impost local, tal i com la llei li exigia. Que no es va estimar la reclamació i en
aquell moment no es va formular demanda contenciosa. Comenta també que
des del Consell Comarcal s’està estudiant la possibilitat de demanar també que
el traçat del TGV tributi per l’IBI.
6.2 Formula seguidament el sr. Domènech un prec a l’equip de govern. Que les
ordenances fiscals es pengin al web municipal. Li respon els r. alcalde que ja hi

són. Comenta el sr. Domènech que no les ha trobat. Intervé la secretària per dir
que potser s’hauria de fer un web millor, més entenedor i més atractiu.
6.3 Pregunta el sr. Domènech a quina distància mínima ha d’estar una antena
de telefonia dels centres escolars. Li respon el sr. alcalde que ara mateix no ho
sap però que fa ja uns anys es va encarregar un estudi-avaluació a una
consultoria mediambiental sobre les antenes existents al municipi. El resultat va
ser que no hi havia cap problema en cap d’elles. Pregunta el sr. Domènech si
totes són legals. Li respon el sr. alcalde que sí. Demana el sr. Domènech si
també ho és la que hi ha a la rotonda de la Duana. Li contesta el sr. alcalde que
allò no és una antena sinó una estació meteorològica.
6.4 El sr. Domènech demana informació sobre les obres d’explanació que
s’estan fent a la zona verda del polígon Mas Morató. Li diu el sr. alcalde que
s’està adequant la zona verda. Comenta que encara no s’ha cedit a
l’ajuntament les obres d’urbanització i demès espais de cessió gratuïta de la
dita urbanització i que s’estan adequant aquests abans d’efectuar la cessió a
l’ajuntament. Demana el sr. Domènech si allà es fa un aparcament. Li respon
els r. alcalde que sí, que una part és zona verda i l’altra aparcament. Apunta el
sr. Domènech que això no pot ser, que una zona verda és un espai lliure i que
tampoc pot ser que en altres polígons del municipi les zones verdes es
converteixin en pàrquings per a camions. Li respon el sr. alcalde que també la
plaça Nova és una zona verda i des de temps immemorial hi ha un pàrquing de
cotxes. Continuà dient que la zona verda del polígon Mas Morató que exigí la
Comissió Territorial d’Urbanisme és el doble de la que exigí en el seu moment
al polígon annex de “les Oliveres”. Que això es una discriminació en tota regla.
6.5 Demana el sr. Domènech si l’empresa que executa la urbanització del
carrer Alzines acabarà dins el termini. Respon el sr. alcalde que la data de
finalització de les obres és el mes de març del 2010 i que l’empresa diu que ho
complirà.
6.6 Demana el sr. Domènech al sr. Alcalde si pot informar de la seva recent
visita a Madrid per parlar amb el Director General de Carreteres de l’obra de la
Ctra. N-II. Li respon el sr. Alcalde que efectivament va reunir-se fa uns dies
amb el sr. López Heredia, Director General de Carreteres, per tal de demanar-li
la seva intervenció directa en el tema i acabar d’una vegada les obres de la
carretera Nacional. Digué que li portà fotografies de l’estat en què està el
municipi i que va quedar sorprès i indignat de l’estat en que estava el municipi i
de la imatge que es donava. Afegí que una setmana després de l’entrevista el
trucava el Delegat de Carreteres de l’Estat a Catalunya per dir-li que en un mes
es desencallava la qüestió, que ja hi havia una nova empresa per finalitzar les
obres i que aquestes s’acabarien durant l’any que ve. Demana el sr. Domènech
si també s’executaran les baranes voreres, el carrer de les Escoles, etc. Digué
el sr. Alcalde que sí, que ho fan tot , que instal·len les pantalles acústiques però
el que no es fa, de moment, és el pont de Pau Casals perquè l’ACA , tot i estar
esperant el seu informe des de fa anys, ara l’ha fet amb caràcter desfavorable.

Es comenten algun aspectes concrets de l’obra de la carretera apuntant el sr.
Domènech que potser s’hauria de demanar més passos de vianants al sector
sud del municipi. Indica el sr. Alcalde que en aquell sector el que es farà és
arreglar el pas sota el pont, amb la il·luminació corresponent. Afegí que des del
Ministeri es té clar que es tracta d’una carretera molt urbana i que
probablement es limiti la velocitat a 50km/hora. Apunta el sr. Domènech que és
inacceptable que dos mesos desprès de la mort per atropellament d’una noia
encara no hi hagi llum en aquell sector. Li respon el sr. Alcalde que té raó, que
ja ho va comentar però que l’ajuntament no es pot responsabilitzar per coses o
actuacions en les que no hi té competència.
Demana el sr. Botana com és possible aquesta manca de diligència per part de
l’ACA, que és inconcebible i pregunta de quin organisme de la Generalitat
depèn. Li contesta el sr. Alcalde que del Departament de Medi Ambient. Que
l’ajuntament de la Jonquera ja en té d’experiències en aquest sentit, que triguen
mesos o anys en emetre els informes que se’ls demana, que com que no el fa
l’ajuntament, tal i com la llei li permet, continua amb la tramitació del projecte
però que en el moment d’executar-lo hi posen tots els problemes ja que no hi
ha el seu informe favorable. Digué que això mateix li acaba de passar a
l’ajuntament de Llançà amb les obres de la rotonda a l’entrada del poble.
6.7 Demana la paraula el sr. Botana per comentar el cas d’un restaurador del
barri del Portús al que se li ha cobrat per ocupació de via pública el doble que
l’any passat. Comenta el cas i contesta la secretària que aquest any s’ha
mesurat totes les ocupacions pel que el que se li ha cobrat és el real.
6.8 Demana el sr. Botana, en relació al fraccionament de pagament dels deutes
que se n’ha parlat fa un moment, si no es podria allargar el termini ja que hi ha
persones que estan passant veritables problemes econòmics. Li respon la
secretària que el termini de 6 mesos que abans s’ha acordat és per gaudir-ne
sense interessos ni garantia. Digué que el Reglament General de Recaptació ja
preveu la possibilitat d’aplaçar el pagament per un període superior, aplicant
interessos i exigint garantia.
6.9 Demana seguidament el sr. Botana al sr. alcalde què en sap dels fets que
varen passar fa uns dient quan la policia local va detenir un ciutadà marroquí, el
va portar a les dependències policials i allà, segons aquest, li varen trencar la
targeta de residència vigent amb unes tisores. Li respon el sr. alcalde que res
d’això és cert, que és quelcom totalment inversemblant i que això és el que diu
el subjecte en qüestió, però que ell ha parlat amb el caporal que estava de
servei i res d’això és cert. Acabà dient que ell té tota la confiança amb la policia
local.
I sense més intervencions, el sr. alcalde aixecà la sessió essent les 22 hores,
de tot el que, com secretària, en dono fe.
L’alcalde,

La secretària,

