Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2020/7

Ple municipal

Extraordinària
Motiu: «Presa de possessió del càrrec de Regidor del Sr.
Stéphane Juanola Journé»

Data

21 / d’octubre / 2020

Celebració

Videoconferència

Durada

Des de les 19:00 fins a les 19:12 hores

Lloc

Sala de Plens telemàtica

Presidida per

Francesc Guisset i Lagresa

Secretari

Carles Fita i Alegre

Nom i Cognoms

Assisteix

Claudio Grande Hernández

SÍ

Elsa Rodríguez Castaño

SÍ

Guillem Cusí Batlle

SÍ

Maria Solé Serradell

SÍ

Neus Ferré i Casao

SÍ

Núria Escarpanter i Olivet

SÍ

Simon Calsina Comorera

SÍ

Stephane Juanola Journé

SÍ

Sílvia Barris Roca

SÍ

Sònia Sarola Vila

SÍ
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Tipus de
convocatòria

Número: 2020-0007 Data: 21/12/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

Francesc Guisset i Lagresa (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 21/12/2020
HASH: 7acd15eded20ff6f6d60a4ce3c670bd5

Carles Fita i Alegre (1 de 2)
Secretari General
Data Signatura: 21/12/2020
HASH: 60262cac6daf5277be778f0c00330acb

ACTA

De conformitat amb el que disposa l’article 18 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de Règim Jurídic del Sector Públic, podran gravar-se les sessions que celebri
l'òrgan col·legiat. El fitxer resultant de l'enregistrament, juntament amb la
certificació expedida pel Secretari de l'autenticitat i integritat d'aquest, i quants
documents en suport electrònic s'utilitzessin com a documents de la sessió,
podran acompanyar a l'acta de les sessions, sense necessitat de fer constar en
ella els punts principals de les deliberacions.
En aquest sentit, es fa constar que acompanya a la present Acta el fitxer
resultant de l'enregistrament, i la certificació expedida pel Secretari de
l'autenticitat i integritat d'aquest.
Es pot consultar l’enregistrament del vídeo, en el següent enllaç:

Els documents en concret són:

- Certificat de la Reunió R/2020/138 - CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 21.10.2020 - A LES 19:00 H.
El Secretari verifica la vàlida constitució de l’òrgan, i acredita la identitat de
cadascun dels assistents mitjançant l'accés a la seu electrònica amb certificat
electrònic. En accedir-hi, tots els regidors han estat informats i autoritzen
expressament l’enregistrament de la seva imatge i veu, i per a la seva difusió en
el web de l’Ajuntament.

ACTA DEL PLE

-Enregistrament de vídeo R/2020/138 - CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 21.10.2020 - A LES 19:00 H.
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https://llanca.eadministracio.cat/transparency/aeb17399-feb1-4848-ac59816e80aaefe1/

A) PART RESOLUTIVA

Presa de possessió del càrrec de Regidor del Sr. Stephane Juanola i Journé

El President dona la benvinguda, i cedeix la paraula al Secretari qui llegeix la
Credencial de la Junta Electoral Central de data 14 d’octubre de 2020, rebuda
en aquest Ajuntament, referent a la designació del Sr. STEPHANE JUANOLA
JOURNÉ com a Regidor d’aquest Ajuntament de Llançà.
Tot seguit llegeix els articles que regulen l’adquisició de la condició de membre
de la Corporació Local:
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L’Alcalde-President obre la sessió, que es fa mitjançant videoconferència amb
motiu de la pandèmia , i es procedeix a la deliberació sobre l’únic assumpte de
l’ordre del dia:

Art. 182 Llei 5/1985, de 19 de juny, Orgànica del Règim Electoral General:
1. En el cas de defunció, incapacitat o renúncia d'un regidor, l'escó
s'atribuirà al candidat o, en el seu cas, al suplent de la mateixa llista a
qui correspongui, atenent la seva ordre de col·locació.
Art. 108.8 Llei 5/1985, de 19 de juny, Orgànica del Règim Electoral General:

El Regidor, Diputat o membre de qualsevol entitat local que resultés
proclamat electe, haurà de presentar la credencial davant la Secretaria
General
Acte seguit, el President dona compte que s’ha comprovat la credencial de
Regidor amb la certificació rebuda de la Junta Electoral Central, i demana al
regidor electe que manifesti en aquest acte si l’afecta alguna causa d
´incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, tal com
estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei orgànica 5/1985.

ACTA DEL PLE

Art. 7 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, adaptat a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local:
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“En el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició
dels seus càrrecs, els candidats electes han de jurar o prometre
acatament a la Constitució, així com complimentar els altres requisits
previstos en les lleis o reglaments respectius.”

El President comprova i fa constar expressament que el Regidor electe ha
presentat la seva declaració personal sobre béns patrimonials i de causes de
possible incompatibilitat i activitats que proporcionin o puguin proporcionar
ingressos a què fa referència l´art. 148 de la Llei 8/1987, Municipal i de Règim
Local de Catalunya.
Fetes les anteriors comprovacions, el Sr. President formula la següent
pregunta al Regidor electe:
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR
COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE
L´AJUNTAMENT DE LLANÇÀ, AMB LLEIALTAT AL REI, GUARDAR I FER
GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L´ESTAT I
L´ESTATUT D´AUTONOMIA DE CATALUNYA?
Contestant el Sr. Stephane Juanola i Journé: Sí, prometo.
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Manifesta el Sr. Juanola que no està afectat per cap causa d´incompatibilitat
sobrevinguda.

Realitzades les anteriors operacions, el President declara formalment al Sr.
Stéphane Juanola i Journé, Regidor de l’Ajuntament de Llançà.

Intervé l’Alcalde, en representació del grup municipal PSC-CP, dient que és
una satisfacció que s’hagi unit a l’equip de govern, com ha dit la Sra.
Escarpanter, segur que farà una excel·lent feina, saben de la seva
professionalitat i predisposició per al poble i conclou que dona la sincera
benvinguda i enhorabona pel càrrec a l’equip de govern, amb encerts per al
poble de Llançà que tant s’estima.
Finalment el Regidor Stephane Juanola manifesta que agraeix les paraules de
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Tot seguit la portaveu del grup municipal de Junts per Llançà, Sra. Núria
Escarpanter, dient que per al seu grup és un dia important pel canvi dels
darrers dies i el canvi de carteres, amb motiu de la renuncia del Sr. Juanjo
Serrán i la presa de possessió avui del Sr. Stephane Juanola. Dona
especialment les gràcies a l’Alcalde i als Regidors avui presents per la
predisposició que avui se celebrés el Ple, també als treballadors municipals
que, tot i saber que depenia de la Junta Electoral Central, que també han
tramitat ràpidament la presa de possessió. Vol remarcar la curiositat com el Sr.
Juanola ha pres possessió del càrrec, tant de bo mai més es tornés a repetir
per videoconferència però igualment li desitja molta sort, molt coratge, té tots
la família de Junts per Llançà li dona tota força en la seva feina, sap que és
una persona responsable, el coneix bé com a llançanenc, amb il·lusió que és
important, que accepta el repte de ser Regidor, que estima el poble i tot el que
ha dit és indispensable per la feina que afronta, Llançà podrà gaudir d’una
persona i d’un Regidor excepcional, li desitja molta sort per part del seu grup
municipal Junts per Llançà i està convençuda que farà una excel·lent feina.
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Seguidament el portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Llançà, Sr. Guillem Cusí, li dona la benvinguda, i com varen dir al Sr. Serrán, li
desitgen molts encerts en la nova etapa i reitera la benvinguda, esperen
treballar conjuntament amb tot el seu grup d’Esquerra. També volen saber si
el Sr. Juanola tindrà les mateixes carteres del Sr. Serran o hi haurà canvi de
carteres.
L’Alcalde respon que demà mateix es redactaran els Decrets de repartiment
de competències i delegacions al Sr. Juanola, i en tindran coneixement.

ACTA DEL PLE

Obert el torn de paraula el portaveu del grup municipal d’APL, Sr. Claudio
Grande, li dona la benvinguda al Consistori de l’Ajuntament de Llançà, i diu
que ja va ser crític amb el Sr. Alcalde perquè no tenia el seu domicili a Llançà,
i el Sr. Juanola tampoc no té el domicili aquí, però li volen donar un vot de
confiança i esperen que faci una bona feina en les seves Regidories i esperen
veure’l per Llançà de tant en tant i benvingut.

benvinguda, inicia una etapa gratificant, un repte personal i professional que
assumeix amb responsabilitat i il·lusió per al poble de Llançà; és plenament
conscient de la responsabilitat del càrrec, i des del primer minut intentarà
escoltar i ajudar en tot el que estigui al seu abast per als llançanencs i les
llançanenques. També vol agrair la bona feina del seu company Juanjo Serrán
per al poble, que l’ha ajudat en el traspàs de totes les regidories i espera estar
a l’alçada del poble, per un millor Llançà preparat per als reptes actuals i
futurs. Gràcies a tots.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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L’Alcalde lamenta que no hagi estat un Ple presencial i no havent més
assumptes a tractar el Sr. President aixeca la sessió, de la qual, com a
Secretari, estenc la present Acta.

