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

Dades d'identificació
Nom i cognoms

Oriol Morera Miralta

Càrrec actual

Adjunt a la Gerència

Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Consorci Hospitalari de Vic

  
Perfil
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)

Llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (Juny 1981) 

Diplomat en Gestió Hospitalària - ESADE (1989)

  
Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic)
- Metge resident Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (1981-1985) en l'especialitat de Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia 
- Metge Col·laborador Hospital de la Santa Creu de Vic (juliol 1981- maig 1987)  
- Des de 1987 fins 1997 desenvolupa diverses funcions i càrrecs en la gestió/direcció hospitalària en el 
Consorci Hospitalari de Vic  - Hospital General de Vic  
- Gerent de l'Hospital Municipal de Badalona des del juny de 1997 fins al març de 1998.  
- Gerent del Consorci Hospitalari de Vic - Hospital General de Vic des del 15 d'abril de 1998 a gener de 
2000.  
- Director de l'Àrea de Serveis i Qualitat del Servei Català de la Salut des de gener de 2000 a març de 
2003.  
- Conseller delegat del Consorci Hospitalari de Vic des d'abril de 2003 fins a gener de 2011. 
- Coordinador del Sistema Integrat de Salut de la comarca d'Osona des de l'abril de 2003 fins el 31 de 
gener de 2011.  
- Gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central del Servei Català de la Salut, des de febrer de 
2011 fins març de 2015.  
- Gerent de la Regió Sanitària de Barcelona del Servei Català de la Salut des de març de 2015 
(Resolució SLT/504/2015, de 10 de març) fins febrer de 2016 (Resolució SLT/536/2016. de 22 de febrer). 
- Membre del Consell de Direcció i Consell de Salut de la Regió Sanitària de Barcelona del CatSalut des 
d'abril de 2015 a febrer de 2016 (Resolució SLT/790/2015, de 14 d'abril) 
- Membre del Consell Rector i Junta Permanent del Consorci Sanitari de Barcelona, en representació de 
la Generalitat de Catalunya, des de març de 2015 fins a març de 2016 
- Vicepresident del Consell de Govern de l'Institut de Diagnòstic per a la Imatge (IDI) en representació de 
la Generalitat de Catalunya des de maig de 2015 fins a març de 2016 
- Membre del Consell de Govern del Consorci Sanitari de l'Alt Penedès, en representació de la 
Generalitat de Catalunya des de juliol de 2015 fins a abril de 2016 
- Membre del Consell de Govern del Consorci Sanitari de Terrassa, en representació de la Generalitat de 
Catalunya des de novembre de 2015 fins a març de 2016. 
- Reincorporació en el Consorci Hospitalari de Vic al març de 2016 en l'estructura directiva amb funcions 
específiques de coordinació estratègica de l'Aliança dels hospital de Vic, Olot i Campdevànol. 
 - Adjunt a la Gerència del Consorci Hospitalari de Vic des de novembre de 2018 a l'actualitat.  
  
  
Informació addicional
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Altra informació rellevant 

- Professor del Màster Envelliment Actiu i Satisfactori de la Universitat de Vic els anys 2010 i 2012. 

- Professor del Màster en Gestió Sanitària de la Universitat Internacional de Catalunya des del Curs
2010-2011 fins al curs 2015-2016. 

- Professor col·laborador a la Universitat de Vic, Diplomatura d'Infermeria i Diplomatura de Fisioteràpia
des de 1998 fins l'actualitat.  

 
Data d'actualització

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.


