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Perfil i trajectòria professional 
per a la seva publicació al Portal de la transparència*

Dades d'identificació
Nom i cognoms

JAUME CASTELLANO PLUJÀ

Càrrec actual

DIRECTOR DE SERVEIS I SAS, AIE

Departament, organisme o ens públic d'adscripció

CONSORCI HOSPITALARI DE VIC

  
Perfil
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)

- Llicenciat en ciències Físiques per la UAB (1980 - 1985) 

- Màster de Gestió de la Qualitat a l'empresa per la UPC (1995 - 1997) 

- Postgrau en Lideratge de les Organitzacions en l'àmbit de la salut per la IL3 UB (2009) 

 

  
Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic)

- 1986: Consultor en gestió energètica a diverses empreses de serveis i industrials (subcontracte ICAEN) 

- 1991: Cap de Projectes del Consorci Hospitalari de Vic 

- 1997: Director de Serveis Generals del Consorci Hospitalari de Vic. Sota aquesta direcció, s'engloba 
tots els serveis hotelers i d'infraestructures i serveis 

- 2000 Director de Logística i Serveis Generals del Consorci Hospitalari de Vic (s'incorpora també la
vessant logística i TIC) 

- Des del 2008 fins a l'actualitat: Gerent de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu 

- Des del 2010 fins març 2017: Director d'Operacions i Recursos del Consorci Hospitalari de Vic 
(s'incorpora també gestió de clients) 

- Des del març 2017 fins a l'actualitat: Director de Serveis i SAS, AIE del Consorci Hospitalari de Vic 
(àrea de serveis generals, infraestructures, hoteleria, mediambient i SITIC)
  
Informació addicional
Altra informació rellevant 

- Secretari de l'Associació Amics de la Processó de Campdevànol

Data d'actualització

17 de juliol de 2019 

* Aquesta informació es requereix a l'efecte de publicar-la en compliment de l'article 9.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, sens perjudici de la normativa vigent en matèria de protecció de 
dades personals. La veracitat del contingut d'aquesta fitxa és responsabilitat del propi professional.


