
 

Secretaria (10) 
JB/tf 
2015/1719 
 
 
Acta de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del 
2015/116). Girona. Membres del Consell
 
Núm. sessió:  2015/09
Caràcter:  Constitutiva
Data: 28 de juliol
Horari:  De les 1
Lloc:  Saló de Plens de la Diputació de Girona
 
Hi assisteixen: 
 

• President p.d.:  
Josep Maria Corominas i Barnadas
 

• Vocals : 
Josep Fermí Santamaria i Moler
Albert Piñeira i Brosel
Carles Salgas i Padrosa
Albert Gómez i Casas
Josep Companys i Güell
Josep Ma Rufí i Pagès
Consol Cantenys Arbolí
Lluc Salellas i Vilar
Gisela Saladich i Parés
 

• Gerent: 
Jordi Brunet i Badosa
 

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas
 

• Interventora p.d.
M. del Mar Domènech i Sistané
 

Han excusat la seva absència les vocals senyora 
i Torres i la tresorera, senyora M. Teresa Villar i Roda.
 
 
Ordre del dia 
 
1. Donar compte de la composició del Consell Rector de Dipsalut

 
2. 2015/1719 – Proposta d’aprovació del règim de sessions del Consell Rector

2015/116] 
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de la reunió del Consell Rector de Dipsalut del 28 de juliol
). Girona. Membres del Consell  Rector.  

9 
Constitutiva 

de juliol de 2015 
De les 10:55 a les 11:30 hores 

ó de Plens de la Diputació de Girona 

 
Josep Maria Corominas i Barnadas 

Santamaria i Moler 
Albert Piñeira i Brosel 
Carles Salgas i Padrosa 
Albert Gómez i Casas 
Josep Companys i Güell 
Josep Ma Rufí i Pagès 
Consol Cantenys Arbolí 
Lluc Salellas i Vilar 
Gisela Saladich i Parés 

Jordi Brunet i Badosa 

Batllori i Nouvilas 

p.d. : 
M. del Mar Domènech i Sistané 

Han excusat la seva absència les vocals senyora Eva Palau i Gil i senyora 
i la tresorera, senyora M. Teresa Villar i Roda. 

Donar compte de la composició del Consell Rector de Dipsalut 

Proposta d’aprovació del règim de sessions del Consell Rector

Acta reunió CR – Pàg. 1 

juliol  de 2015 (LE  

i senyora Marta Felip 

 

Proposta d’aprovació del règim de sessions del Consell Rector [LE 



 

 
3. 2015/1720 – Proposta de nomenament de la Vicepresidència primera de 

Dipsalut [LE 2015/117]
 

4. 2015/1721 – Proposta de delegació genèrica a la Presidència en matèria de 
subvencions [LE 2015/118]
 

5. 2015/1721 – Proposta de delegació genèrica a la Presidència en matèria de 
patrimoni [LE 2015/118]

 
6. 2015/1721 – Proposta per facultar la Presidència per a la resolució 

sol·licituds de subvenció excloses de concurrència pública relatives a 
instal·lacions afectades per legionel·losi [LE 2015/118]

 
7. 2014/1063 – Proposta de ratificació del Decret de reintegrament parcial d’una 

subvenció del programa Salut i Crisi 2014 
 

8. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria
 
9. Torn obert de paraules
 
 
Desenvolupament de la sessió
 
1. Donar compte de la composició del Consell Rector de  Dipsalut
 
En atenció al que disposen l’acord del Ple i el decret de la Presidència de la Diputació 
de Girona, ambdós de data 15 de juliol de 2015, es dóna compte de la delegació de la 
Presidència de Dipsalut en el diputat senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, aix
com de la relació dels diputats nomenats com a vocals del Consell Rector de Dipsalut:
 

• President p.d.:  
Josep Maria Corominas i Barnadas
 

• Vocals : 
Josep Fermí Santamaria i Moler
Albert Piñeira i Brosel
Eva Palau i Gil 
Marta Felip i Torres
Carles Salgas i Padrosa
Albert Gómez i Casas
Josep Companys i Güell
Josep Ma Rufí i Pagès
Consol Cantenys Arbolí
Lluc Salellas i Vilar
Gisela Saladich i Parés
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Proposta de nomenament de la Vicepresidència primera de 
Dipsalut [LE 2015/117] 

roposta de delegació genèrica a la Presidència en matèria de 
subvencions [LE 2015/118] 

Proposta de delegació genèrica a la Presidència en matèria de 
patrimoni [LE 2015/118] 

Proposta per facultar la Presidència per a la resolució 
sol·licituds de subvenció excloses de concurrència pública relatives a 
instal·lacions afectades per legionel·losi [LE 2015/118] 

Proposta de ratificació del Decret de reintegrament parcial d’una 
subvenció del programa Salut i Crisi 2014 [Pm10 2014/28] 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria

Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió  

Donar compte de la composició del Consell Rector de  Dipsalut

En atenció al que disposen l’acord del Ple i el decret de la Presidència de la Diputació 
de Girona, ambdós de data 15 de juliol de 2015, es dóna compte de la delegació de la 
Presidència de Dipsalut en el diputat senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, aix
com de la relació dels diputats nomenats com a vocals del Consell Rector de Dipsalut:

 
Josep Maria Corominas i Barnadas 

Josep Fermí Santamaria i Molero 
Albert Piñeira i Brosel 

 
Marta Felip i Torres 

i Padrosa 
Albert Gómez i Casas 
Josep Companys i Güell 
Josep Ma Rufí i Pagès 
Consol Cantenys Arbolí 
Lluc Salellas i Vilar 
Gisela Saladich i Parés 

Acta reunió CR – Pàg. 2 

Proposta de nomenament de la Vicepresidència primera de 

roposta de delegació genèrica a la Presidència en matèria de 

Proposta de delegació genèrica a la Presidència en matèria de 

Proposta per facultar la Presidència per a la resolució de les 
sol·licituds de subvenció excloses de concurrència pública relatives a 

Proposta de ratificació del Decret de reintegrament parcial d’una 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tramesa de la convocatòria 

Donar compte de la composició del Consell Rector de  Dipsalut   

En atenció al que disposen l’acord del Ple i el decret de la Presidència de la Diputació 
de Girona, ambdós de data 15 de juliol de 2015, es dóna compte de la delegació de la 
Presidència de Dipsalut en el diputat senyor Josep Maria Corominas i Barnadas, així 
com de la relació dels diputats nomenats com a vocals del Consell Rector de Dipsalut: 



 

2. 2015/1719 – Proposta d’aprovació del règim de sessions del Cons ell Rector 
[LE 2015/116] 
 

En atenció al que disposen l’article 12 dels estatuts de Dipsalut, els articles 97 i ss del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  
municipal  i  de  règim  local  de Catalunya, i els articles 77 i ss d
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,  
funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals, el Consell Rector, d’acord amb 
les atribucions que li confereixen la legislació vigent i els Estatuts 
proposta de la Presidència primera de l’Organisme, aprova, per unanimitat, l’adopció 
de l’acord següent: 
 
Únic. El Consell Rector de Dipsalut es reunirà, en sessió ordinària, el primer dimarts 
de cada mes, a les 12 del matí.

 
3. 2015/1720 – Proposta de nomenament de la Vicepresidència primer a de 

Dipsalut [LE 2015/117]
 
Ateses les competències que l’article 10 dels
en compte les atribucions que l’article 16.2 dels Estatuts de Dipsalut
Presidència de la Diputació de Girona en aquesta matèria, 
per unanimitat, proposar 
següent 
 
ACORD 
 
Primer. Nomenar l’il·lustríssim senyor Josep Fermí Santama
Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut), vicepresident primer de l’Organisme.
 
Segon. Les atribucions de la Vicepresidència de Dipsalut són les establertes als 
articles 16 i 17 dels Estatuts de 
 
4. 2015/1721 – Proposta de delegació genèrica a la Presidència en matèria de 

subvencions [LE 2015/118]
 

Els articles 10.9, 10.14 i 10.15 dels Estatuts de Dipsalut
les competències sobre aprovació de convenis marc, aprovació de convenis amb 
persones i entitats, públiques o privades, i autorització i disposició de les despeses 
que se’n derivin, i aprovació de convenis de col·laboració am
 
Per a una més eficaç gestió ordinària de l’Organisme, es considera necessari delegar, 
en la Presidència, la matèria d’aprovació de convenis de col·laboració amb altres 
administracions i entitats, públiques o privades, quan el seu
20.000 € i la seva durada no sigui superior a tres anys.
 
D’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en matèria de 
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Proposta d’aprovació del règim de sessions del Cons ell Rector 

En atenció al que disposen l’article 12 dels estatuts de Dipsalut, els articles 97 i ss del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  
municipal  i  de  règim  local  de Catalunya, i els articles 77 i ss d
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,  
funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals, el Consell Rector, d’acord amb 
les atribucions que li confereixen la legislació vigent i els Estatuts 
proposta de la Presidència primera de l’Organisme, aprova, per unanimitat, l’adopció 

El Consell Rector de Dipsalut es reunirà, en sessió ordinària, el primer dimarts 
del matí. 

Proposta de nomenament de la Vicepresidència primer a de 
Dipsalut [LE 2015/117]  

Ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix
en compte les atribucions que l’article 16.2 dels Estatuts de Dipsalut
Presidència de la Diputació de Girona en aquesta matèria, el Consell Rector aprova, 
per unanimitat, proposar a la Presidència de la Diputació de Girona l’adopció del 

Nomenar l’il·lustríssim senyor Josep Fermí Santamaria i Molero, vocal del 
Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut), vicepresident primer de l’Organisme. 

Les atribucions de la Vicepresidència de Dipsalut són les establertes als 
s Estatuts de l’Organisme. 

Proposta de delegació genèrica a la Presidència en matèria de 
subvencions [LE 2015/118]  

Els articles 10.9, 10.14 i 10.15 dels Estatuts de Dipsalut atribueixen al Consell Rector 
les competències sobre aprovació de convenis marc, aprovació de convenis amb 
persones i entitats, públiques o privades, i autorització i disposició de les despeses 
que se’n derivin, i aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions.

Per a una més eficaç gestió ordinària de l’Organisme, es considera necessari delegar, 
, la matèria d’aprovació de convenis de col·laboració amb altres 

administracions i entitats, públiques o privades, quan el seu import no superi els 
€ i la seva durada no sigui superior a tres anys. 

D’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en matèria de 

Acta reunió CR – Pàg. 3 

Proposta d’aprovació del règim de sessions del Cons ell Rector 

En atenció al que disposen l’article 12 dels estatuts de Dipsalut, els articles 97 i ss del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  text  refós  de  la  Llei  
municipal  i  de  règim  local  de Catalunya, i els articles 77 i ss del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,  
funcionament  i  règim  jurídic  de  les  entitats  locals, el Consell Rector, d’acord amb 
les atribucions que li confereixen la legislació vigent i els Estatuts de Dipsalut, i a 
proposta de la Presidència primera de l’Organisme, aprova, per unanimitat, l’adopció 

El Consell Rector de Dipsalut es reunirà, en sessió ordinària, el primer dimarts 

Proposta de nomenament de la Vicepresidència primer a de 

Estatuts de Dipsalut li atribueix, i tenint 
en compte les atribucions que l’article 16.2 dels Estatuts de Dipsalut atribueix a la 

el Consell Rector aprova, 
a la Presidència de la Diputació de Girona l’adopció del 

ria i Molero, vocal del 
Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 

Les atribucions de la Vicepresidència de Dipsalut són les establertes als 

Proposta de delegació genèrica a la Presidència en matèria de 

atribueixen al Consell Rector 
les competències sobre aprovació de convenis marc, aprovació de convenis amb 
persones i entitats, públiques o privades, i autorització i disposició de les despeses 

b altres administracions. 

Per a una més eficaç gestió ordinària de l’Organisme, es considera necessari delegar, 
, la matèria d’aprovació de convenis de col·laboració amb altres 

import no superi els 

D’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en matèria de 



 

delegacions, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
atribueix,  el Consell Rector
 
ACORD 
 
Primer. Delegar, de conformitat amb els Estatuts de Dipsalut
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, en la Presidència de Dipsalut l’aprovació dels convenis de col·laboració 
amb altres administracions i entitats públiques o privades, qua
cada conveni no superi els 20.000 
Queden exclosa d’aquesta delegació els convenis que incorporin l’acceptació de la 
delegació d’exercici de competències.
 
Segon. Delegar, així matei
subvencions de caracter directe 
entitats públiques o privades, quan el seu import anual no superi els 20.000 
durada no sigui superior a tres anys
 
Tercer. Donar compte de tots els convenis que se signin 
que es concedeixin en virtut d’aquest
celebri. 
 
Quart. Publicar aquesta delegació al 
tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut

 
5. 2015/1721 – Proposta de delegació genèrica a la Presidència en matèria de 

patrimoni [LE 2015/118]
 
L’article 73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d
patrimoni dels ens locals, determina que la competència per aprovar els expedients de 
cessió de l’ús de béns patrimonials és del Ple de l’entitat local. L’article 10.12) dels 
Estatus de Dipsalut determinen que serà competència del Consell Rector totes 
aquelles altres atribucions que essent inherents a les comeses pròpies de l’organisme 
autònom, la Llei 7/1985 atribueixi al ple de l’entitat local amb caràcter de delegable i 
no hagin estat reservades al Ple de la Diputació o assignades a un altre òrgan.  
 
Atès que no existeix cap reserva de competències realitzada a favor del Ple de la 
Diputació de Girona ni aquesta ha estat assignada a cap a altre òrgan i  entenent que 
és necessari, per a la més eficaç gestió de l’
cessions de l’ús de béns mobles patrimonials a altres administracions o entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre, en la 
 
D’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment d
delegacions, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
atribueix, el Consell Rector
 
 
 

Núm. exp. 2015/1719 – Secretaria – Acta

ions, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
l Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

Delegar, de conformitat amb els Estatuts de Dipsalut i amb la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, en la Presidència de Dipsalut l’aprovació dels convenis de col·laboració 
amb altres administracions i entitats públiques o privades, quan el seu import anual en 
cada conveni no superi els 20.000 € i la seva durada no sigui superior a tres anys. 
Queden exclosa d’aquesta delegació els convenis que incorporin l’acceptació de la 
delegació d’exercici de competències. 

Delegar, així mateix, en la Presidència de Dipsalut la concessió de 
subvencions de caracter directe per mitjà de resolució a altres administracions i 
entitats públiques o privades, quan el seu import anual no superi els 20.000 
durada no sigui superior a tres anys.  

Donar compte de tots els convenis que se signin i de totes les subvencions 
en virtut d’aquestes delegacions al següent Consell Rector que es 

Publicar aquesta delegació al Butlletí Oficial de la Província de 
Tauler de la seu electrònica de Dipsalut. 

Proposta de delegació genèrica a la Presidència en matèria de 
patrimoni [LE 2015/118]  

L’article 73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament d
patrimoni dels ens locals, determina que la competència per aprovar els expedients de 
cessió de l’ús de béns patrimonials és del Ple de l’entitat local. L’article 10.12) dels 
Estatus de Dipsalut determinen que serà competència del Consell Rector totes 

uelles altres atribucions que essent inherents a les comeses pròpies de l’organisme 
autònom, la Llei 7/1985 atribueixi al ple de l’entitat local amb caràcter de delegable i 
no hagin estat reservades al Ple de la Diputació o assignades a un altre òrgan.  

Atès que no existeix cap reserva de competències realitzada a favor del Ple de la 
Diputació de Girona ni aquesta ha estat assignada a cap a altre òrgan i  entenent que 
és necessari, per a la més eficaç gestió de l’Organisme, delegar la matèria de 

de l’ús de béns mobles patrimonials a altres administracions o entitats 
públiques o privades sense ànim de lucre, en la Presidència de Dipsalut. 

D’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en matèria de 
delegacions, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 

l Consell Rector aprova, per unanimitat, l’adopció del següent

Acta reunió CR – Pàg. 4 

ions, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li 
, l’adopció del següent 

i amb la Llei 26/2010, del 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, en la Presidència de Dipsalut l’aprovació dels convenis de col·laboració 

n el seu import anual en 
€ i la seva durada no sigui superior a tres anys. 

Queden exclosa d’aquesta delegació els convenis que incorporin l’acceptació de la 

x, en la Presidència de Dipsalut la concessió de 
per mitjà de resolució a altres administracions i 

entitats públiques o privades, quan el seu import anual no superi els 20.000 € i la seva 

i de totes les subvencions 
al següent Consell Rector que es 

Butlletí Oficial de la Província de Girona i al 

Proposta de delegació genèrica a la Presidència en matèria de 

L’article 73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de 
patrimoni dels ens locals, determina que la competència per aprovar els expedients de 
cessió de l’ús de béns patrimonials és del Ple de l’entitat local. L’article 10.12) dels 
Estatus de Dipsalut determinen que serà competència del Consell Rector totes 

uelles altres atribucions que essent inherents a les comeses pròpies de l’organisme 
autònom, la Llei 7/1985 atribueixi al ple de l’entitat local amb caràcter de delegable i 
no hagin estat reservades al Ple de la Diputació o assignades a un altre òrgan.   

Atès que no existeix cap reserva de competències realitzada a favor del Ple de la 
Diputació de Girona ni aquesta ha estat assignada a cap a altre òrgan i  entenent que 

rganisme, delegar la matèria de 
de l’ús de béns mobles patrimonials a altres administracions o entitats 

de Dipsalut.  

D’acord amb el que disposa l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim 
e les administracions públiques de Catalunya, en matèria de 

delegacions, i ateses les competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li 
l’adopció del següent 



 

ACORD 
 
Primer. Delegar, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en la 
Presidència de Dipsalut l’aprovació de les cessions de l’ús de béns mobles 
patrimonials de l’Organisme a altres administracions o entitats públiques o privades 
sense ànim de lucre. 
 
Segon. Donar compte de totes les cessions que s’aprovin en virtut d’aquesta 
delegació al següent Consell Rector que es celebri.
 
Tercer. Publicar aquesta delegació al 
tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dipsalut
 
6. 2015/1721 – Proposta per facultar la Presidència per a la resol ució de les 

sol·licituds de subvenció excloses de concurrència pública relatives a 
instal·lacions afectades per legionel·losi [LE 2015/ 118]

 
La integració en el Sistema d’Informació de Salut Pública Municipal de tota la 
informació que es genera de l’aplicació dels programes de gestió oferts en el Catàleg 
de Serveis de Dipsalut des de l’an
d’actuació per tal de millorar la salubritat dels equipaments municipals i reduir
risc per a la salut. Així mateix, aquesta informació ha permès conèixer amb detall 
quina és la distribució i la incid
 
L’any 2012 es va fer evident que els programes de gestió i assessorament oferts no 
donaven la resposta adequada quan les mesures de reducció de risc que calia 
adoptar estaven lligades a la inversió. Es va ap
finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció 
de la salut”, un dels objectius de la qual és donar resposta a les inversions per a la 
reducció del risc per a la salut. Les bases d’aquesta camp
màxim de la subvenció de 20.000 
el percentatge màxim subvencionat en relació a la població del municipi. La valoració 
d’aquesta subvenció ha estat positiva i ha permès abordar
que han reduït el risc per a la salut dels ciutadans.
 
L’experiència dels tres anys d’implantació del Catàleg de Serveis en relació al risc 
per a la salut derivat de les instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi h
permès identificar quines són aquelles instal·lacions que generen un major risc per 
als seus usuaris, i que suposen aproximadament un 5% del total d’instal·lacions 
gestionades a sol·licitud dels ajuntaments.
 
En aquest 5% d’instal·lacions es detecta la p
recurrent i s’ha demostrat que ni les accions de manteniment i gestió implantades, ni 
les millores estructurals parcials que ens alguns casos s’han dut a terme, no han 
estat efectives. Aquestes són instal·lacions que tant p
que donen servei, com per deficiències estructurals generalitzades, amplifiquen de 
forma contínua la presència de legionel·la i suposen un risc persistent per als seus 
usuaris. 

Núm. exp. 2015/1719 – Secretaria – Acta

Delegar, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en la 
Presidència de Dipsalut l’aprovació de les cessions de l’ús de béns mobles 

rganisme a altres administracions o entitats públiques o privades 

Donar compte de totes les cessions que s’aprovin en virtut d’aquesta 
delegació al següent Consell Rector que es celebri. 

Publicar aquesta delegació al Butlletí Oficial de la Província de Girona
Tauler de la seu electrònica de Dipsalut. 

Proposta per facultar la Presidència per a la resol ució de les 
sol·licituds de subvenció excloses de concurrència pública relatives a 
nstal·lacions afectades per legionel·losi [LE 2015/ 118] 

La integració en el Sistema d’Informació de Salut Pública Municipal de tota la 
informació que es genera de l’aplicació dels programes de gestió oferts en el Catàleg 
de Serveis de Dipsalut des de l’any 2010 ha fet possible dissenyar estratègies noves 
d’actuació per tal de millorar la salubritat dels equipaments municipals i reduir
risc per a la salut. Així mateix, aquesta informació ha permès conèixer amb detall 
quina és la distribució i la incidència d’alguns d’aquests riscs a la demarcació.

L’any 2012 es va fer evident que els programes de gestió i assessorament oferts no 
donaven la resposta adequada quan les mesures de reducció de risc que calia 
adoptar estaven lligades a la inversió. Es va aprovar la “Subvenció per al 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció 
de la salut”, un dels objectius de la qual és donar resposta a les inversions per a la 
reducció del risc per a la salut. Les bases d’aquesta campanya estableixen un import 
màxim de la subvenció de 20.000 € i l’aplicació d’un factor poblacional que estableix 
el percentatge màxim subvencionat en relació a la població del municipi. La valoració 
d’aquesta subvenció ha estat positiva i ha permès abordar millores en la salubritat 
que han reduït el risc per a la salut dels ciutadans. 

L’experiència dels tres anys d’implantació del Catàleg de Serveis en relació al risc 
per a la salut derivat de les instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi h
permès identificar quines són aquelles instal·lacions que generen un major risc per 
als seus usuaris, i que suposen aproximadament un 5% del total d’instal·lacions 
gestionades a sol·licitud dels ajuntaments. 

En aquest 5% d’instal·lacions es detecta la presència de legionel·la de forma 
recurrent i s’ha demostrat que ni les accions de manteniment i gestió implantades, ni 
les millores estructurals parcials que ens alguns casos s’han dut a terme, no han 
estat efectives. Aquestes són instal·lacions que tant pel gran nombre d’anys que fa 
que donen servei, com per deficiències estructurals generalitzades, amplifiquen de 
forma contínua la presència de legionel·la i suposen un risc persistent per als seus 
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Delegar, de conformitat amb l’article 8 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de 
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en la 
Presidència de Dipsalut l’aprovació de les cessions de l’ús de béns mobles 

rganisme a altres administracions o entitats públiques o privades 

Donar compte de totes les cessions que s’aprovin en virtut d’aquesta 

utlletí Oficial de la Província de Girona i al 

Proposta per facultar la Presidència per a la resol ució de les 
sol·licituds de subvenció excloses de concurrència pública relatives a 

La integració en el Sistema d’Informació de Salut Pública Municipal de tota la 
informació que es genera de l’aplicació dels programes de gestió oferts en el Catàleg 

y 2010 ha fet possible dissenyar estratègies noves 
d’actuació per tal de millorar la salubritat dels equipaments municipals i reduir-ne el 
risc per a la salut. Així mateix, aquesta informació ha permès conèixer amb detall 

ència d’alguns d’aquests riscs a la demarcació. 

L’any 2012 es va fer evident que els programes de gestió i assessorament oferts no 
donaven la resposta adequada quan les mesures de reducció de risc que calia 

rovar la “Subvenció per al 
finançament de l’assessorament i suport tècnic a polítiques municipals de protecció 
de la salut”, un dels objectius de la qual és donar resposta a les inversions per a la 

anya estableixen un import 
€ i l’aplicació d’un factor poblacional que estableix 

el percentatge màxim subvencionat en relació a la població del municipi. La valoració 
millores en la salubritat 

L’experiència dels tres anys d’implantació del Catàleg de Serveis en relació al risc 
per a la salut derivat de les instal·lacions d’alt risc de transmissió de legionel·losi ha 
permès identificar quines són aquelles instal·lacions que generen un major risc per 
als seus usuaris, i que suposen aproximadament un 5% del total d’instal·lacions 

resència de legionel·la de forma 
recurrent i s’ha demostrat que ni les accions de manteniment i gestió implantades, ni 
les millores estructurals parcials que ens alguns casos s’han dut a terme, no han 

el gran nombre d’anys que fa 
que donen servei, com per deficiències estructurals generalitzades, amplifiquen de 
forma contínua la presència de legionel·la i suposen un risc persistent per als seus 



 

 
La reducció efectiva d’aquest risc passa per a la
per tal restablir les condicions de salubritat que la normativa estableix. L’abast 
integral d’aquestes mesures i els seus costos fan que les subvencions fins ara 
aprovades per Dipsalut no siguin l’eina adequada per 
 
Els articles 10.9, 10.14 i 10.15 dels Estatuts de Dipsalut
les competències sobre aprovació de convenis marc, aprovació de convenis amb 
persones i entitats, públiques o privades, i autorització i disposició de les despeses 
que se’n derivin, i aprovació de convenis de col·laboració am
 
Vist l’informe del secretari, segons el qual aquesta proposta es pot enquadrar dins de 
les delegacions especials contemplades en la legislació de règim local, ateses les 
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut 
aprova, per unanimitat, 
 
ACORD 
 
Primer. Facultar la Presidència de Dipsalut
subvenció excloses de concurrència pública que efectuïn els Ajuntaments adherits al 
Catàleg de Serveis de Dipsalut per a la millora integral de les instal·lacions d’alt risc 
de transmissió de legionel·losi, afecta
legionel·la, fins a un màxim subvencionable de 60.000 
les sol·licituds que es presentin.
 
Segon. La durada d’aquesta delegació especial s’estendrà fins 
2016.  
 
Tercer. Donar compte al Consell Rector de les subvencions atorgades en les 
successives reunions que se celebrin.
 
Quart. Publicar aquesta delegació especial en el 
tauler d’anuncis e-Tauler de la seu electrònica de Dip
 
7. 2014/1063 – Proposta de ratificació del Decret de reintegrament  parcial 

d’una subvenció del programa Salut i Crisi 2014 [Pm 10 2014/28]
 
El Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
(Dipsalut), a proposta de la Presidència, ateses les competències que l’article 10 dels 
Estatuts de Dipsalut atribueix al Consell Rector i d’acord amb la delegació efectuada 
per Decret de la Presidència de la Diputació de Girona, amb data 15 de juliol de 2015, 
acorda ratificar el Decret següent, de 10 de juliol de 2015:
 
«El Consell Rector de Dipsalut, en data 13 de maig de 2014, va concedir a Càritas Diocesana 
de Girona (comarca de la Cerdanya) una subvenció, en el marc del programa Pm10 “Salut i 
Crisi” del Catàleg de Serveis de Dipsalut, per import d’11.123,00 
en data 20 d’octubre de 2014, es van avançar 5.561,50 
 
Càritas Diocesana de Girona va presentar, en data 19 de desembre de 2014, el compte 
justificatiu de la subvenció concedida (RE 14/4652).

Núm. exp. 2015/1719 – Secretaria – Acta

La reducció efectiva d’aquest risc passa per a la millora integral de les instal·lacions, 
per tal restablir les condicions de salubritat que la normativa estableix. L’abast 
integral d’aquestes mesures i els seus costos fan que les subvencions fins ara 
aprovades per Dipsalut no siguin l’eina adequada per fer-les efectives. 

Els articles 10.9, 10.14 i 10.15 dels Estatuts de Dipsalut atribueixen al Consell Rector 
les competències sobre aprovació de convenis marc, aprovació de convenis amb 
persones i entitats, públiques o privades, i autorització i disposició de les despeses 
que se’n derivin, i aprovació de convenis de col·laboració amb altres administracions.

Vist l’informe del secretari, segons el qual aquesta proposta es pot enquadrar dins de 
les delegacions especials contemplades en la legislació de règim local, ateses les 
competències que l’article 10 dels Estatuts de Dipsalut li atribueix,
aprova, per unanimitat, l’adopció del següent 

Facultar la Presidència de Dipsalut per a la resolució de les sol·licituds de 
subvenció excloses de concurrència pública que efectuïn els Ajuntaments adherits al 
Catàleg de Serveis de Dipsalut per a la millora integral de les instal·lacions d’alt risc 
de transmissió de legionel·losi, afectades de forma recurrent per la presència de 
legionel·la, fins a un màxim subvencionable de 60.000 € d’inversió per cadascuna de 
les sol·licituds que es presentin. 

 
La durada d’aquesta delegació especial s’estendrà fins el 30

Donar compte al Consell Rector de les subvencions atorgades en les 
successives reunions que se celebrin. 

Publicar aquesta delegació especial en el Butlletí Oficial de la Província
Tauler de la seu electrònica de Dipsalut. 

Proposta de ratificació del Decret de reintegrament  parcial 
d’una subvenció del programa Salut i Crisi 2014 [Pm 10 2014/28]

El Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
), a proposta de la Presidència, ateses les competències que l’article 10 dels 

Estatuts de Dipsalut atribueix al Consell Rector i d’acord amb la delegació efectuada 
per Decret de la Presidència de la Diputació de Girona, amb data 15 de juliol de 2015, 

da ratificar el Decret següent, de 10 de juliol de 2015: 

«El Consell Rector de Dipsalut, en data 13 de maig de 2014, va concedir a Càritas Diocesana 
de Girona (comarca de la Cerdanya) una subvenció, en el marc del programa Pm10 “Salut i 

de Serveis de Dipsalut, per import d’11.123,00 € dels quals, posteriorment, 
en data 20 d’octubre de 2014, es van avançar 5.561,50 € en concepte de bestreta.

Càritas Diocesana de Girona va presentar, en data 19 de desembre de 2014, el compte 
de la subvenció concedida (RE 14/4652). 
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millora integral de les instal·lacions, 
per tal restablir les condicions de salubritat que la normativa estableix. L’abast 
integral d’aquestes mesures i els seus costos fan que les subvencions fins ara 

les efectives.  

atribueixen al Consell Rector 
les competències sobre aprovació de convenis marc, aprovació de convenis amb 
persones i entitats, públiques o privades, i autorització i disposició de les despeses 

b altres administracions. 

Vist l’informe del secretari, segons el qual aquesta proposta es pot enquadrar dins de 
les delegacions especials contemplades en la legislació de règim local, ateses les 

, el Consell Rector 

per a la resolució de les sol·licituds de 
subvenció excloses de concurrència pública que efectuïn els Ajuntaments adherits al 
Catàleg de Serveis de Dipsalut per a la millora integral de les instal·lacions d’alt risc 

des de forma recurrent per la presència de 
€ d’inversió per cadascuna de 

30 de desembre de 

Donar compte al Consell Rector de les subvencions atorgades en les 

Butlletí Oficial de la Província i i al 

Proposta de ratificació del Decret de reintegrament  parcial 
d’una subvenció del programa Salut i Crisi 2014 [Pm 10 2014/28] 

El Consell Rector de l’Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona 
), a proposta de la Presidència, ateses les competències que l’article 10 dels 

Estatuts de Dipsalut atribueix al Consell Rector i d’acord amb la delegació efectuada 
per Decret de la Presidència de la Diputació de Girona, amb data 15 de juliol de 2015, 

«El Consell Rector de Dipsalut, en data 13 de maig de 2014, va concedir a Càritas Diocesana 
de Girona (comarca de la Cerdanya) una subvenció, en el marc del programa Pm10 “Salut i 

€ dels quals, posteriorment, 
€ en concepte de bestreta. 

Càritas Diocesana de Girona va presentar, en data 19 de desembre de 2014, el compte 



 

 
Vist  l’informe de la tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, un cop justificada la 
subvenció atès que l’import justificat és inferior a la despesa subvencionable aprovada 
inicialment es realitza la minoració administrativa corresponent i l’import a percebre per part del 
beneficiari és de 4.249,25 
 
En aquest sentit, com que l’import avançat al beneficiari en concepte de bestreta (5.561,50 
és superior en 1.312,25 
hauria de percebre el beneficiari (4.249,25 
requerir a Càritas el reintegrament de l’import excedent.
 
Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, en 
matèria de reintegrament de subvencions,
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment 
administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de
procediment de reintegrament.
 
En data 13 de maig de 2015, Càritas Diocesana de Girona va sol·licitar una nova bestreta a 
Dipsalut relativa als ajuts econòmics concedits en el marc de la con
programa Pm10 “Salut i Crisi”, necessària per l’execució dels projectes de l’entitat, que no es 
pot resoldre fins que no s’hagi fet efectiu el reintegrament proposat.
D’acord amb aquests antecedents, vist la proposta de reintegrament del
Gestió Administrativa i Econòmica i tenint en compte que, com a resultat de les eleccions 
municipals celebrades el 24 de maig de 2015, Dipsalut està en situació d’administració 
ordinària, atès que encara no s’ha celebrat a la Diputació de
cartipàs de la Corporació en el qual s’han de designar els membres que conformaran el 
Consell Rector per a la legislatura 2015
 
DISPOSO 
 
Primer. Iniciar el procediment de reintegrament parcial de la bestreta a la subvenció concedida 
a Càritas Diocesana de Girona, amb CIF 
al 100% de la despesa subvencionable del projecte Sistema de resposta u
l'empobriment a la comarca de La Cerdanya, en el marc del programa Pm10 “Salut i Crisi” del 
Catàleg de Serveis de Dipsalut, amb la inclusió dels interessos de demora corresponents, i 
aprovar la liquidació d’acord amb el detall següent:
 

Obligat 

CIF 

Número d'expedient

Concepte  

Òrgan i data de 
concessió de la 

subvenció  

Òrgan i data de 
concessió de la bestreta

Data de pagament 
efectiu de la bestreta

Núm. exp. 2015/1719 – Secretaria – Acta

Vist  l’informe de la tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, un cop justificada la 
subvenció atès que l’import justificat és inferior a la despesa subvencionable aprovada 

minoració administrativa corresponent i l’import a percebre per part del 
beneficiari és de 4.249,25 €. 

En aquest sentit, com que l’import avançat al beneficiari en concepte de bestreta (5.561,50 
és superior en 1.312,25 € a l’import que, d’acord amb la justificació final de la subvenció, 
hauria de percebre el beneficiari (4.249,25 €), la tècnica, en data 8 de juliol de 2015, proposa 
requerir a Càritas el reintegrament de l’import excedent. 

Per això, de conformitat amb el que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, en 
matèria de reintegrament de subvencions, i el que sigui d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment 
administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 
administracions públiques de Catalunya, és procedent l’obertura i instrucció del corresponent 
procediment de reintegrament. 

En data 13 de maig de 2015, Càritas Diocesana de Girona va sol·licitar una nova bestreta a 
Dipsalut relativa als ajuts econòmics concedits en el marc de la con
programa Pm10 “Salut i Crisi”, necessària per l’execució dels projectes de l’entitat, que no es 
pot resoldre fins que no s’hagi fet efectiu el reintegrament proposat. 
D’acord amb aquests antecedents, vist la proposta de reintegrament del
Gestió Administrativa i Econòmica i tenint en compte que, com a resultat de les eleccions 
municipals celebrades el 24 de maig de 2015, Dipsalut està en situació d’administració 
ordinària, atès que encara no s’ha celebrat a la Diputació de Girona el Ple d’aprovació del 
cartipàs de la Corporació en el qual s’han de designar els membres que conformaran el 
Consell Rector per a la legislatura 2015-2019,  

Primer. Iniciar el procediment de reintegrament parcial de la bestreta a la subvenció concedida 
a Càritas Diocesana de Girona, amb CIF R1700016G, per import d’11.123,00 
al 100% de la despesa subvencionable del projecte Sistema de resposta u
l'empobriment a la comarca de La Cerdanya, en el marc del programa Pm10 “Salut i Crisi” del 
Catàleg de Serveis de Dipsalut, amb la inclusió dels interessos de demora corresponents, i 
aprovar la liquidació d’acord amb el detall següent: 

Càritas Diocesana de Girona

R1700016G 

Número d'expedient  2014/1063 
Bestreta corresponent al projecte Sistema de resposta urgent 

davant l'empobriment a la comarca de La Cerdanya

concessió de la Consell Rector de Dipsalut 
13 de maig de 2014 

concessió de la bestreta  
Vicepresidència primera de Dipsalut

1 de setembre de 2014 

Data de pagament 
efectiu de la bestreta  20 d’octubre de 2014 
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Vist  l’informe de la tècnica de l’Àrea de Polítiques i Promoció de la Salut, un cop justificada la 
subvenció atès que l’import justificat és inferior a la despesa subvencionable aprovada 

minoració administrativa corresponent i l’import a percebre per part del 

En aquest sentit, com que l’import avançat al beneficiari en concepte de bestreta (5.561,50 €) 
justificació final de la subvenció, 

ècnica, en data 8 de juliol de 2015, proposa 

17 de novembre, general de 
subvencions, el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 
general de subvencions i l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, en 

i el que sigui d’aplicació segons la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment 
administratiu comú i la Llei 26/2010, de 8 d’agost, de règim jurídic i procediment de les 

Catalunya, és procedent l’obertura i instrucció del corresponent 

En data 13 de maig de 2015, Càritas Diocesana de Girona va sol·licitar una nova bestreta a 
Dipsalut relativa als ajuts econòmics concedits en el marc de la convocatòria 2015 del 
programa Pm10 “Salut i Crisi”, necessària per l’execució dels projectes de l’entitat, que no es 

D’acord amb aquests antecedents, vist la proposta de reintegrament del cap de l’Àrea de 
Gestió Administrativa i Econòmica i tenint en compte que, com a resultat de les eleccions 
municipals celebrades el 24 de maig de 2015, Dipsalut està en situació d’administració 

Girona el Ple d’aprovació del 
cartipàs de la Corporació en el qual s’han de designar els membres que conformaran el 

Primer. Iniciar el procediment de reintegrament parcial de la bestreta a la subvenció concedida 
, per import d’11.123,00 € (corresponent 

al 100% de la despesa subvencionable del projecte Sistema de resposta urgent davant 
l'empobriment a la comarca de La Cerdanya, en el marc del programa Pm10 “Salut i Crisi” del 
Catàleg de Serveis de Dipsalut, amb la inclusió dels interessos de demora corresponents, i 

Càritas Diocesana de Girona  

Bestreta corresponent al projecte Sistema de resposta urgent 
davant l'empobriment a la comarca de La Cerdanya 

Vicepresidència primera de Dipsalut 



 

Obligació 
incomplerta 

Causa de 
reintegrament 

(a) 
(b) 
(c) 

(c)= (a)/(c) 

(d) 

(e) = (c) x (d) 

(f) 
 

(g) = (b) – (f) 
 

(h) 

(i)= (g)+(h)  

 
Segon. Concedir a Càritas Diocesana de Girona un termini de 15 dies, a comptar des de la 
data de notificació d’aquesta resolució, perquè presenti les al·legacions que 
oportunes. 
 
Tercer. Establir que, si Càritas Diocesana de Girona no presenta al·legacions d’acord amb el 
punt anterior, el pagament de l’import a reintegrar s’ha d’efectuar dins del termini següent:
 
a) Si la notificació de la liquidació es reali
període voluntari s’estendrà fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a 
l’immediat hàbil següent. 
 
b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de 
en període voluntari s’estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, 
fins a l’immediat hàbil següent.
 
L’ingrés de l’import del reintegrament (i), que consta en el punt primer d’aquest acord, s’ha de 
fer efectiu en el compte corrent amb número IBAN 
CAIXABANK ( La Caixa). 
 
Quart. Notificar aquesta resolució a Càritas Diocesana de Girona amb l’advertiment que, en 
cas de no presentar al·legacions i fer efectiu el reintegrament, 
exhaureix la via administrativa.
 
Cinquè. Ratificar aquest Decret en la propera sessió del Consell Rector que se celebri.»
 
8. Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria
 
No hi ha cap assumpte per 
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Justificació insuficient de la despesa subvencionable

Article 37.1 b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions 

Dades reintegrament 

Import de la subvenció atorgada 11.123,00 
Import de la bestreta pagada 5.561,50 

Despesa a justificar 11.123,00

% subvencionable 100,00 %

Despesa subvencionable 11.123,00 

Import subvencionat 11.123,00 

Despesa justificada 4.249,25 

Import a reintegrar sense 
interessos de demora 1.312,25 

Interessos de demora 43,01 

Total a reintegrar 1.355,26

Segon. Concedir a Càritas Diocesana de Girona un termini de 15 dies, a comptar des de la 
data de notificació d’aquesta resolució, perquè presenti les al·legacions que 

Tercer. Establir que, si Càritas Diocesana de Girona no presenta al·legacions d’acord amb el 
punt anterior, el pagament de l’import a reintegrar s’ha d’efectuar dins del termini següent:

a) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 1 i 15 de cada mes, l’abonament en 
període voluntari s’estendrà fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a 

 

b) Si la notificació de la liquidació es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, l’abonament 
en període voluntari s’estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, 
fins a l’immediat hàbil següent. 

L’ingrés de l’import del reintegrament (i), que consta en el punt primer d’aquest acord, s’ha de 
ectiu en el compte corrent amb número IBAN ES62 2100 0002 5402 0169 3568 de 

 

Quart. Notificar aquesta resolució a Càritas Diocesana de Girona amb l’advertiment que, en 
cas de no presentar al·legacions i fer efectiu el reintegrament, la resolució del procediment 
exhaureix la via administrativa. 

Cinquè. Ratificar aquest Decret en la propera sessió del Consell Rector que se celebri.»

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria

No hi ha cap assumpte per tractar. 
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subvencionable 

Article 37.1 b) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

11.123,00 € 
5.561,50 € 
11.123,00 

100,00 % 

11.123,00 € 

11.123,00 € 

4.249,25 € 

1.312,25 € 

43,01 € 

1.355,26 

Segon. Concedir a Càritas Diocesana de Girona un termini de 15 dies, a comptar des de la 
data de notificació d’aquesta resolució, perquè presenti les al·legacions que consideri 

Tercer. Establir que, si Càritas Diocesana de Girona no presenta al·legacions d’acord amb el 
punt anterior, el pagament de l’import a reintegrar s’ha d’efectuar dins del termini següent: 

tza entre els dies 1 i 15 de cada mes, l’abonament en 
període voluntari s’estendrà fins el dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos hàbil, fins a 

cada mes, l’abonament 
en període voluntari s’estendrà fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no fos hàbil, 

L’ingrés de l’import del reintegrament (i), que consta en el punt primer d’aquest acord, s’ha de 
ES62 2100 0002 5402 0169 3568 de 

Quart. Notificar aquesta resolució a Càritas Diocesana de Girona amb l’advertiment que, en 
la resolució del procediment 

Cinquè. Ratificar aquest Decret en la propera sessió del Consell Rector que se celebri.» 

Altres assumptes arribats amb posterioritat a la tr amesa de la convocatòria  



 

9. Torn obert de paraules
 
Respecte del punt segon de l’ordre del dia, e
que en l’anterior legislatura hi havia dues Vicepresidències, la segona de les quals 
estava ocupada per un dels vocals de l’oposició. En 
nomeni un segon vicepresident d’entre els vocals que formen part dels grups de 
l’oposició. 
 
El president respon que es tindrà en compte aquesta proposta i que s’inclourà en 
l’ordre del dia d’una propera reunió del Consell Rect
 
El gerent i el president finalitzen la reunió presentant als membres del Consell Rector 
una breu exposició sobre la missió i els valors de Dipsalut, la seva organització 
administrativa i tècnica, els seus àmbits d’actuació...
 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.
 
 
El president p.d.  
 
 
 
 
 
Josep M. Corominas i Barnadas
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Torn obert de paraules  

Respecte del punt segon de l’ordre del dia, el vocal senyor Josep M. Rufí 
que en l’anterior legislatura hi havia dues Vicepresidències, la segona de les quals 
estava ocupada per un dels vocals de l’oposició. En aquest sentit, proposa que es 
nomeni un segon vicepresident d’entre els vocals que formen part dels grups de 

El president respon que es tindrà en compte aquesta proposta i que s’inclourà en 
l’ordre del dia d’una propera reunió del Consell Rector.  

El gerent i el president finalitzen la reunió presentant als membres del Consell Rector 
una breu exposició sobre la missió i els valors de Dipsalut, la seva organització 
administrativa i tècnica, els seus àmbits d’actuació... 

sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

El secretari 

Josep M. Corominas i Barnadas  Jordi Batllori i Nouvilas

Acta reunió CR – Pàg. 9 

l vocal senyor Josep M. Rufí comenta 
que en l’anterior legislatura hi havia dues Vicepresidències, la segona de les quals 

aquest sentit, proposa que es 
nomeni un segon vicepresident d’entre els vocals que formen part dels grups de 

El president respon que es tindrà en compte aquesta proposta i que s’inclourà en 

El gerent i el president finalitzen la reunió presentant als membres del Consell Rector 
una breu exposició sobre la missió i els valors de Dipsalut, la seva organització 

sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 

Jordi Batllori i Nouvilas  


