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Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan 
1

Dades d'identificació
Nom i cognoms

Imma García Pursals
Càrrec actual

Directora de persones i valors
Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Banc de Sang i Texits

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Diplomada en Relacions Laborals per la Universitat Pompeu Fabra i Llicenciada en Ciències del 
Treball per la Universitat Oberta de Catalunya. Ha cursat el Màster en Govern, Administració i 
Direcció de Serveis de Salut, i el Màster en Direcció estratègica de Recursos Humans a la 
Universitat Oberta de Catalunya. També ha realitzat el Programa "Enfocado" de Gestió de projectes 
com a nova forma de dirigir a IESE, i el Postgrau en Lideratge i Habilitats directives de la Universitat 
de Vic - Universitat Central.

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Ha estat cap de selecció i desenvolupament de recursos humans al Parc de Salut Mar de Barcelona 
i directora de recursos humans al Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès.

Informació addicional
Altra informació addicional

Tota la seva experiència professional ha transcorregut dins del sector sanitari i l'àmbit públic.

Localitat i data

Barcelona, 24 d'octubre de 2022
Signatura 

1. Aquesta informació es farà pública en compliment 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 persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s'hi incorporen.
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1. Aquesta informació es farà pública en compliment 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 persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s'hi incorporen.
1. Aquesta informació es farà pública en compliment 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 persona signant és responsable de la veracitat de les dades que s'hi incorporen.
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