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

Dades d'identificació
Nom i cognoms

Núria Puig i Rosés

Càrrec actual

Gerent Regió Sanitària Catalunya Central

Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Departament de Salut - CatSalut

  
Perfil
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)

Llicenciada en Medicina i Cirurgia, Universitat de Barcelona. 1979. 
Diplomatura en Gestió Hospitalària. Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE). Barcelona.
1988-1989.  
Cursos del Màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària, 1992-1994. Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu 
Fabra (Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials). 
Curs de formació per a directius del Servei Català de la Salut. Escola d'Alta Direcció i Administració (EADA). Maig i juny 
de 1995. 
Curs 2002  - 2003. Programa de Funció Gerencial i direcció de persones, dissenyat per a directius del CatSalut. Escola 
Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE).   
  
 

  
Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic)

Metge adjunt al servei d'urgències de l'Hospital de la Mútua Igualadina de Previsió. Igualada. 1980-1984. 
Metge de medicina general de l'Institut Català de la Salut (ICS), al CAP Igualada i al CAP  Santa Margarida de
Montbui. 1988-1990 
Directora del CAP Ronda de la Torrassa. 1990 -1991.(ICS) 
Directora de l'Anoia de 1991 al 1995 (ICS). 
Març de 1995, atès el desplegament del Servei Català de la Salut (SCS), tècnic en gestió i administració sanitària
(TGAS) per concurs de mèrits i nomenament de directora de Sector Sanitari Anoia (SCS). 
Des del 1995 fins al juliol 2018, diverses direccions de sector: Sector Sanitari Anoia, Sector Sanitari Baix Llobregat
Delta Litoral, Sector Sanitari l'Hospitalet de Llobregat i des de l'any 2005 Sector Sanitari Alt Penedès i Garraf. 
Des del juliol de 2018, delegada del Departament de Salut a Catalunya Central i gerent de la Regió Sanitària
Catalunya Central del CatSalut. 
 

  
Informació addicional
Altra informació rellevant 

Data d'actualització

26 d'agost 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.


