Perfil i trajectòria professional
per a la seva publicació al Portal de la transparència*
Dades d'identificació
Nom i cognoms

MÒNICA COROMINAS I GUERIN
Càrrec actual

GERENT
Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf
Perfil
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)

Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona (1981); màster en Economia i Direcció
d'Empreses per IESE (1982-1984); curs de Funció Gerencial a les Administracions Públiques (1995) i
curs de Lideratge i Innovació a les Administracions Públiques (1999) per ESADE.

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic)

Ha treballat com a cap d'Àrea de l'Hospital Clínic i provincial de Barcelona (1984-1986); directora
econòmica i mèdica de l'Hospital de l'Esperança (1986-1990); cap del Departament de Planificació i
Control de Gestió de l'Institut Català de la Salut (1990-2001); directora d'Àrea de la Fundació Puigvert
(2001-2004); directora de gestió de la Fundació Althaia (2004-2007); gerent i directora mèdica de la
Clínica Ntra. Sra. del Remei (2007-2011) i cap de la Secretaria Tècnica del Servei Català de la Salut
(2012-2014).

Pel que fa a la seva activitat docent, ha exercit de professora convidada tant en el Màster d'Economia i
Direcció d'Empreses a IESE com en el Màster de Control de Gestió a ESADE; professora de
l'assignatura econòmica-financera i de control de gestió a l'Escola d'Infermeria Santa Madrona i
responsable i professora de l'assignatura econòmica-financera i de control de gestió en el Màster en
Avaluació i Gestió dels Serveis Sanitaris a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Informació addicional
Altra informació rellevant

Parla quatre idiomes: Català, Castellà, Anglès i Francès.

Data d'actualització

16 de juliol de 2019
* Aquesta informació es requereix a l'efecte de publicar-la en compliment de l'article 9.1.b) de la Llei 19/2014, de 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.
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