
 
 

 
 

Expedient núm. X2021002527 - X2021002527 
 

El Sr. Jordi Jové i Perich, secretari-interventor interí de l’Ajuntament de Breda 
 
CERTIFICA: 
 
Que la JUNTA DE GOVERN LOCAL, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 11 

de juliol de 2022 ha adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 
Acceptar la resolució del programa "Girona, territori cardioprotegit" Pm05 de 
Dipsalut 2022 

 
Antecedents 

La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària celebrada el dia 9 de desembre de 
2021, amb la voluntat d’ampliar la cobertura del municipi de Breda, va acordar 
sol·licitar el programa PM05 2a fase del programa “Girona, territori cardioprotegit” a 
Dipsalut, per a l’adjudicació de dos desfibril·ladors, un de fix i un de mòbil: 
 

- El fix es col·locaria a la plaça de la vila espai neuràlgic de la vida social del 
municipi, punt de trobada i  xerrada, d’esbarjo i on setmanalment es celebra el 
mercat municipal. 

 
- El mòbil es portaria en el segon vehicle assignat al cos de la Policia Local. 

 

La validació de les sol·licituds presentades s’ha realitzat a través de la comissió 
cientificotècnica que ha revisat cadascuna d’elles segons el seu compliment dels 
criteris prèviament consensuats i basats en l’evidència disponible. 
 
En referència a la nostra sol·licitud se’ns ha comunicat, en data 4 de juliol de 2022, 
que:  
 
a) Hem VALIDAT:  DEA Mòbil - Guàrdia municipal  

 
b) NO hem VALIDAT:  DEA Fix - Ajuntament de Breda - Plaça de la Vila, 9 

 
Legislació aplicable 
 

Llei 3/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
Decret 151/2012, de 20 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits per a la 
instal·lació i l'ús de desfibril·ladors externs fora de l'àmbit sanitari i per a l'autorització 
d'entitats formadores en aquest ús. 
 
Per tot allò exposat es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels 
següents acords:  

 
Primer.- Acceptar la concessió d’un DEA Mòbil per a la Guàrdia Municipal. 

 
Segon.- Comunicar la present resolució als serveis comptables i al cos de Policia 

Local de la corporació. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per dur a terme 
aquest acord.  
Signat electrònicament. 
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