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A sol·licitud del grup municipal de la CUP s’introdueix via d’urgència en 

l’ordre del dia del Ple d’avui, la proposta d’acord indicada a continuació. La 

urgència serà argumentada pel grup municipal proposant aprovar-se la seva 

inclusió en l’ordre del dia per part dels regidors presents. 

 

Així mateix, i a sol·licitud del mateix grup municipal, es retira de l’ordre del 

dia la Moció per la reprovació del paper del rei Felip VI durant els fets 

d’octubre de 2017 i l’abolició de la monarquia. 

 

 

PROPOSTA D’ACORD DE CANVI DE REPRESENTANT EN EL CONSORCI 

DE SALUT I EN EL SOCIOSANITARI 

 

Per acord del Ple de Vilafranca del Penedès de 21 de juliol de 2015 van ser 

nomenats representants de la corporació en certs òrgans col·legiats i 

entitats. 

 

Entre les diferents persones nomenades, el Sr.  Xavier Navarro i Domènech 

va ser nomenat  representant al Consell Rector del Consorci Sanitari de l'Alt 

Penedès i a la Junta de Govern del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del 

Penedès 

 

Atès que el Sr. Xavier Navarro i Domènech ha formulat  la seva renúncia als 

càrrecs que venia exercint en ambdós òrgans, caldrà nomenar alguna 

persona en la seva substitució. 

 

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent  

 

ACORD 

 

Primer.- Acceptar la renúncia als càrrecs formulada pel Sr. Xavier Navarro i 

Domènech. 

 

Segon.- Nomenar representant de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

en el consell rector del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès a proposta dels 

diferents grups de l’oposició al Sr. Antoni Ventura i Lluvià. 

 

Tercer.- Nomenar representants de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

a la Junta de Govern del Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès, 

aplicant el sistema de vot ponderat per a grups municipals previst 

estatutàriament, en nom de la CUP, al Sr. Antoni Ventura i Lluvià. 

 

Quart.- El mandat del Sr. Antoni Ventura i Lluvià, s’acabarà en la mateixa 

data que el de la resta de representants municipals. 

 


