
 
 
 
 
 

 

Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització 
Exp. 2019/2466/A011201 
 
 
Acta de la reunió extraordinària i urgent del Consell Rector de Dipsalut de l’1 de 
juliol de 2019 
 
Núm. sessió: 2019/08 
Caràcter: Extraordinària amb caràcter urgent 
Data: 1 de juliol de 2019 
Horari: De les 12:20 hores a les 12:25 hores 
Lloc: Saló de Comissions de la Diputació de Girona 
 
Hi assisteixen: 
 

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

• Vicepresident primer: 
Josep Fermí Santamaria i Molero 
 

• Vicepresident segon: 
Lluís Sais i Puigdemont 
 

• Vocals: 
Consol Cantenys Arbolí 
Josep Companys i Güell 
Pere Maluquer i Ferrer 
Gisela Saladich i Parés 
Carles Salgas i Padrosa 
 

• Secretari: 
Jordi Batllori i Nouvilas 
 

• Interventora: 
Núria Josa i Arbonés 
 

També hi assisteix, convidat per la Presidència, el senyor David Álvarez i Carreño, 
responsable dels Serveis Jurídics, Econòmics i d’Organització de Dipsalut. 
 
Han excusat la seva absència els senyors Albert Gómez i Casas, Albert Piñeira i 
Brosel i Lluc Salellas i Vilar, vocals, les senyores Sílvia Oliveras i Casadellà, gerent, i 
M. Teresa Villar i Roda, tresorera. 



 
 
 
 
 

 

Ordre del dia 
 

1. Aprovació del caràcter urgent de la reunió extraordinària.  
 

2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/06, del dia 
11 de juny de 2019, ordinària 
 

3. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/07, del dia 
1 de juliol de 2019, extraordinària de caràcter urgent 

 

4. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió, número 2019/08, del dia 1 de 
juliol de 2019, extraordinària de caràcter urgent 
 
 
Desenvolupament de la sessió 
 

1. Aprovació del caràcter urgent de la reunió extraordinària. 
 
Atès que no ha estat possible convocar la sessió amb l’antelació legalment exigida, 
s’aprova, per unanimitat, el caràcter urgent de la reunió. 

 

2. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/06, del dia 
11 de juny de 2019, ordinària 
 
S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/06, 
ordinària, del dia 11 de juny de 2019, que ha estat lliurat prèviament als assistents. 
 

3. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/07, del dia 
1 de juliol de 2019, extraordinària de caràcter urgent 
 
S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, número 2019/07, 
extraordinària amb caràcter urgent, del dia 1 de juliol de 2019, que ha estat lliurat 
prèviament als assistents. 
 

4. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió, número 2019/08, del dia 1 de 
juliol de 2019, extraordinària de caràcter urgent 
 
S’aprova, per unanimitat, l’esborrany de l’acta de la sessió, número 2019/08, 
extraordinària amb caràcter urgent, del dia 1 de juliol de 2019. 

 
 

 
El president aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta. 
 
El president p.d.  El secretari 
Josep M. Corominas i Barnadas   Jordi Batllori i Nouvilas 
 


