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

Lloc i data de naixement

Marc Ramentol Sintas

Barcelona, 23 de juliol de 1982

Càrrec actual
Director general de Professionals de la Salut
Departament, organisme o ens públic d’adscripció
Departament de Salut, Generalitat de Catalunya
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
Llicenciat en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (2006); des de 2012,
especialista en Medicina Interna format a l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron.

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)
Vaig iniciar la meva trajectòria professional al servei d’Urgències de l’Hospital Universitari de la
Vall d’Hebron (2012-2014). Posteriorment, vaig treballar com especialista en Medicina Interna
a l’Hospital de Sant Rafael de Barcelona i, de nou, a l’Hospital de la Vall d’Hebron, adscrit a la
unitat d’ortogeriatria i a l’hospitalització a domicili. El gener de 2016 em vaig integrar al gabinet
del Conseller de Salut, Antoni Comin, on hi vaig romandre fins l’octubre de 2017. Els següents
mesos, fins el juliol de 2018, vaig exercir com a facultatiu especialista a l’Equip de Suport
Integral ala Complexitat Casernes-Hosp. Vall d’Hebron. Des de juliol de 2018, era adjunt al
cap de gabinet de la Conselleria de Salut.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Altra informació rellevant
Vaig obtenir una beca post-MIR de “La Caixa” per dur a terme el treball de suficiència
investigadora i l’inici del doctorat, adscrit al Departament de Malalties Autoimmunitàries
Sistèmiques del Vall d’Hebron Institut de Recerca, d’on vaig ser col·laborador fins el gener de
2016. En aquesta data, també vaig deixar la meva plaça de professor associat al Departament
de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona que ocupava des de l’any 2014.
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