Generalitat de Catalunya

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
Josep M. Argimon i Pallàs

Lloc i data de naixement
Barcelona
27/02/1958

Càrrec actual
Conseller

Departament, organisme o ens públic d’adscripció
Departament de Salut
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
Llicencia en Medicina i doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), és especialista
en Medicina Preventiva i Salut Pública per l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB); diplomat
en Epidemiologia i Estadística per la Universitat Pierre i Marie Curie de París IV; màster en
Atenció Primària basada en l’Evidència per la Universitat d’Oxford i màster en Epidemiologia i
Planificació Sanitària per la Universitat de Gal·les.

TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)
Ha estat secretari de Salut Pública des de finals de juliol de 2020, un càrrec que ha
compatibilitzat amb el de director gerent de l’Institut Català de la Salut (ICS), per al qual va ser
nomenat el junt de 2018. A més, ha desenvolupat diferents responsabilitats al sistema de salut
de Catalunya. Entre setembre de 2012 fins al gener del 2016 va ser director de l’Agència de
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Des de febrer del 2016 i fins al juny de
2018 va ser sub-director del Servei Català de la Salut (CatSalut).
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També ha estat consultor internacional a l’Amèrica del Sud per a la Unió Europea i l’Agència
Alemanya de Cooperació.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Altra informació rellevant
És autor de llibres i articles sobre epidemiologia clínica, planificació sanitària i salut pública
Data actualització
29/09/2021
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