ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE DATA 26
D´ABRIL 2018.
Lloc de la sessió:
Caràcter de la sessió:
Data:
Hora de començament:
Hora d’acabament:
Presents:

Absents:

Secretària Interventora:

Sala d’Actes de la Casa Consistorial
Extraordinària urgent
26 d´ abril de 2018
20:00 hores
20:10 hores
Sr. Montserrat Rosselló Nicolau (President, Partit per al Poble)
Sr. Gregorio Bauzà Sastre (Partit per al Poble)
Sra. Francisca Bauzà Garí (Partit per al Poble)
Sr. Antonio Barceló Bennasar (Partit per al Poble)
Sr. Ramiro Amurrio Fernández (Partit per al Poble)
Sr. Jaime Català Rosselló (Partit per al Poble)
Sr. Jaume Català Sansó (Més per Vilafranca)
Sra. Magdalena Sastre Mascaró (Més per Vilafranca)
Sr. Serehïm Mateu Salord Comes (Més per Vilafranca)
Sr. Sra. Maria de Lluc Bauzà Amengual (Independents per
Vilafranca-Esquerra- Republicana AM)
Sr. Josep Sansó Rosselló (Independents per VilafrancaEsquerra Republicana)
Sra. Carmen Rosario Botón Valderrábano

Hi ha quòrum legal.
ORDRE DEL DIA:
1) Ratificació urgència de la convocatòria extraordinària urgent.
2) Aprovació definitiva pressupost 2018.
3) Donar compte de la renúncia com regidora de la Sra. Francisca Bauzà Garí.
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1.- RATIFICACIÓ URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA URGENT.
Iniciada la Sessió, es sotmete a consideració dels regidors la justificació de l´urgència de la
celebració de la Sessió.
El Sr. Batle comenta que es necessari celebrar la Sessió atès l´importància dels assumptes a
tractar el més aviat possible.
2.- APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST 2018.
Es sotmet directament a votació l'aprovació definitiva del pressupost general per a l´any 2018,
donant com a resultat el següent: Vots a favor 6 dels regidors del PxP; Vots en contra 3 dels
regidors de Més per Vilafranca; Vot en contra 1 de la regidora de IxV-Esquerra Republicana; per
la qual cosa el pressupost és aprovat per majoria absoluta.
3.- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA COM REGIDORA DE LA SRA. FRANCISCA BAUZÀ GARÍ.
El Sr. Alcalde manifesta que, vist l'escrit presentat l´ 11 d´abril de 2018 per la Sra. Francisca Bauzá
Garí, regidora d'aquest Ajuntament, on renuncia al càrrec de regidora del Grup Municipal "Partit
per al Poble" pel qual va ser triada en les passades eleccions municipals, cal que la Corporació
prengui coneixement de l'assumpte.
Seguidament la Corporació, per unanimitat, i de conformitat amb l´article 9 del Reglament
2568/1996 d´organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals, acorda:
PRIMER.- Quedar assabentada de l'escrit presentat amb data 11 d'abril de 2018 per la Sra.
Francisca Bauzá Garí, regidora d'aquest Ajuntament, en el qual manifesta que per raons
personals i professionals no li és possible seguir exercint el càrrec de regidora del grup municipal
"Partit per al Poble", pel que sol·licita li sigui acceptada i tramitada la seva renúncia al càrrec.
SEGON.- Declarar la vacant produïda del càrrec de regidor d'aquest Ajuntament per la dimissió,
traslladant certificació del present acord a la Junta Electoral Central, als efectes previstos en l'art.
182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General.
TERCER.- Comunicar a la Junta Electoral Central que la candidata següent de la llista presentada
per la candidatura "Partit per al Poble" en les Eleccions Locals de 24 de maig de 2015 és la Sra.
Catalina Bauzà Artigues.
La Sra. Francisca Bauzà Garí comenta que deixa el càrrec pel motius personals, donant les gràcies
a l´equip de govern per aquests anys i afegeix que no obstant es trobarà a disposició de la
Corporació.
El Sr. Batle li agraeix el seu suport tots aquests anys junts, li desitja que li vagi molt bé en la seva
nova etapa professional i que en ell té a un amic.
El Sr. Jaume Català Sansó li dóna les gràcies i li desitja que tingui molt d´ èxit en la seva feina i als
seus reptes professionals.
La Sra. Maria de Lluc Bauzà li de agradeix el tarannà de respecte que ha mantigut durant tota la
legislatura i li desitja un bon futur en la seva feina.
I quan són les 20:10 hores, havent-se tractat tots els punts de l’ordre del dia, el Sr. Batle aixeca
formalment la Sessió de la qual n’estenc la present Acta.
Sr. Batle

Sgt: Montserrat Rosselló Nicolau

Sra. Secretària Interventora

Sgt:Carmen Rosario Botón Valderrábano
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