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Acta de la reunió del Consell Rector de Dipsalut de l 27 de juny de 2015 (LE  
2015/110). Girona. Membres del Consell Rector.  
 
Núm. sessió:  2015/08 
Caràcter:  Extraordinària i urgent 
Data: 27 de juny de 2015 
Horari:  De les 12:30 a les 12:32 hores 
Lloc:  Saló de Comissions de la Diputació de Girona 
 
Hi assisteixen: 
 

• President: 
Joan Giraut i Cot 

• Vicepresident primer:  
Josep Maria Corominas i Barnadas 

• Vicepresident segon:  
Josep Marigó i Costa 

• Vocals : 
Xavier Soy i Soler 
Miquel Calm i Puig 
Immaculada Colom i Canal 
Jordi Gironès i Pasolas 
Pia Bosch i Codolà 
Salvador Ros i Reig 

• Gerent: 
Jordi Brunet i Badosa 

• Secretari:  
Jordi Batllori i Nouvilas 
 

També hi assisteix, convidada per la Vicepresidència primera, la senyora Àfrica 
Masó i Sumsi, coordinadora de la Presidència de Dipsalut. 
 
Han excusat la seva absència el vocal senyor Miquel Noguer i Planas, el vocal 
senyor Antoni Guinó i Bou i el vocal senyor Martí Armadà i Pujol. 
 
Han excusat també la seva absència la interventora senyora M. del Mar 
Domènech i Sistané i la tresorera senyora M. Teresa Villar i Roda. 
 
Ordre del dia 
 
1. Ratificació de la urgència de la convocatòria 
 
2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2015/07, del 

dia 16 de juny de 2015 



 

 
Desenvolupament de la sessió 
 
1. Ratificació de la urgència de la convocatòria  
 
S’aprova, per unanimitat, ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió i 
tractar el punt que s’hi proposa. 
 
2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 

2015/07, del dia 16 de juny de 2015 
 

S’aprova per unanimitat l’esborrany, prèviament lliurat als assistents, de l’acta 
de la sessió número 2015/07, que va tenir lloc el dia 16 de juny de 2015. 

 
No hi ha intervencions. 
 
El president aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El vicepresident 1r, p.d.  El secretari 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Corominas i Barnadas Jordi Batllori i Nouv ilas 
 


