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

Josefina Valls Vila

Cabanabona, Lleida

Càrrec actual
Directora de Serveis
Departament, organisme o ens públic d’adscripció
Departament de Salut
PERFIL
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
2013 Entrenament personalitzat en habilitats directives
2011 Estratègies d’Innovació i lideratge per a la Gestió Pública. IESE Business
2005 Certificat de nivell superior de català nivell D
1989-1990 Postgrau en assessoria fiscal.
1984-1989 Llicenciatura en dret per la Universitat de Barcelona
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL
Experiència professional (per ordre cronològic)
- Directora de Serveis del Departament de la Presidència (11.06.2018 fins 01.06.2021).
- Directora de Serveis del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
(27.01.2011 fins 07.06.2018).
- Cap de l’Àrea Economicoadministrativa de l’Institut Català de les Dones adscrit al Departament
d’Acció Social i Ciutadania (19.05.2003 fins 26.01.2011).
- Cap de l’Àrea de Planificació i Seguiment del pla d’Actuació del Govern de l’Institut Català de
les Dones adscrit al Departament de la Presidència (01.03.2001 fins 18.05.2003).
- Responsable de l’Àrea Econòmica de la DG d’Acció Cívica del Departament de Benestar i
Família (01.12.2000 fins 28.02.2001).
- Responsable de l’Àrea de Recursos Humans de la DG d’Acció Cívica del Departament de
Benestar i Família (01.07.1995 fins 30.11.2000).
- Tècnica superior de la DG del Departament de Benestar Social i Família (28.01.1991 fins
30.06.1995).
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INFORMACIÓ ADDICIONAL
Altra informació rellevant
Membre de l’OTPL, actuant com a representant en juntes de mèrits i capacitats i comissions
d’avaluació de processos de provisió de diferents departaments de l’administració de la
Generalitat de Catalunya des de 10.12.1999 fins 19.02.2004.
Data actualització
28 d’octubre de 2021

Signatura

