PERFIL I TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL PER A LA SEVA PUBLICACIÓ AL PORTAL
DE LA TRANSPARÈNCIA
Aquesta informació es requereix a efectes de publicar-la en acompliment de l’article 9.1.b de la Llei
19/2014, del 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.
DADES D’IDENTIFICACIÓ
Nom
Montserrat Domínguez i Font

Lloc i data de naixement
Girona, 3 de març de 1959

Càrrec actual
Directora de la Residència de Gent Gran Creu de Palau
Departament, organisme o ens públic d’adscripció
Departament de Benestar Social i Família
Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)

Llicenciada en grau en Ciències Biològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona
(octubre de 1983), diplomada en Sanitat per la Escuela Nacional de Sanidad (desembre de
1989), postgrau en tècnic en TQM : Qualitat Total en la Gestió - UOC (2005), postgrau en
avaluador del model EFQM - UOC (2005), màster en Gestió de Serveis i Equips en Atenció
Primària, Hospitalària i Serveis Socials-IL3, Universitat de Barcelona (2014-2015)

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)
Ha treballat per a l’Administració de la Generalitat de Catalunya al Departament de Salut,
ocupant diferents càrrecs relacionats amb la Salut Pública:
Cap de Negociat de Control Alimentari de la Delegació Territorial a Girona del Departament
de Sanitat i Seguretat Social (30.04.1993-1.01.2001)
Cap de la Secció d’Higiene Alimentària i Zoonosis (1.01.2001-1.12.2003)
Cap del Servei de Salut Alimentària (1.12.2003-1.01.2008)
Col·laboradora en el desplegament de l’Agència de Protecció de la Salut, realitzant diferents
projectes com l’estandardització dels procediments de treball i ocupant el càrrec de
directora del Servei Regional a Girona.(1.01.2008-15.11.2012).
Pel que fa a l’activitat docent, ha estat directora del curs d’especialització de Diploma en
Sanitat (2004-2011)de la Universitat de Girona i coordinadora del mòdul de protecció de la

salut en les mateixes edicions.
Ha participat en el Programa Formatiu d’Especialitat en Infermeria de Família i Comunitària
de l’Institut d’Estudis de la Salut (2011-2013).
També ha participat com a docent en nombrosos cursos dirigits a professionals de Salut
Pública i ha participat en publicacions tècniques en l’àmbit de la protecció de la salut.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Altra informació rellevant
Membre de la comissió directiva i de la comissió operativa del projecte demostratiu de
l’Agència de Salut Pública a La Garrotxa: Pla transversal per a l’educació i la promoció de la
salut en infants i joves(2007-2010)
Presidenta de la secció de Salut Pública de l’Agrupació de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Girona (2010-octubre 2015)

Data actualització
14 de desembre de 2015
Signatura

