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

Lloc i data de naixement

Aina Plaza Tesías

Palma de Mallorca, 1965

Càrrec actual
Directora general de Planificació en Salut
Departament, organisme o ens públic d’adscripció
Departament de Salut
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (1988)
Postgrau en Psicologia Comunitària per la Universitat de de Barcelona (1992)
Altra formació reglada en mètodes estadístics, mètode epidemiològic en la investigació clínica
i social, demografia i planificació sanitària
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)
1990 – 1993: Funcionaria del Cos Titulars Superiors de la Generalitat de Catalunya, psicòlegs.
Departament de Sanitat
1993 – 2004: Tècnic sènior de planificació i avaluació de serveis a la Regió Sanitària
Barcelona ciutat (CSB)
2004 – 2006: Responsable d’avaluació i planificació de serveis sanitaris a la Regió Sanitària
Barcelona (CSB)
2006 – 2008: Directora de Planificació i Avaluació al Consorci del Serveis Socials de
Barcelona (CSB)
2008 – 2019: Directora d’estratègia, coordinació i comunicació a la Regió Sanitària de
Barcelona (CSB); des del 2016 va compaginar-ho amb el càrrec de gerent d'estratègia i
comunicació del Servei Català de la Salut (CatSalut)
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Febrer 2019 – Desembre 2019: Subdirectora general d’Anàlisi i Programació del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies
2019 – 2021: Directora general d’Autonomia Personal i Discapacitat del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies
2021 – actualitat: Directora general de Planificació en Salut del Departament de Salut
INFORMACIÓ ADDICIONAL
Altra informació rellevant
Llarga trajectòria en planificació, avaluació de serveis sanitaris, en població en situació de
vulnerabilitat, i en coordinació i integració de serveis socials i sanitaris. Ha dirigit l’experiència
de benchmarking a l’atenció primària pionera en Catalunya
Data actualització
Barcelona, octubre de 2021
Signatura

Document signat digitalment

