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Perfil i trajectòria professional 
per a la seva publicació al Portal de la transparència*

Dades d'identificació
Nom i cognoms

ELENA GARAYALDE MARTÍN

Càrrec actual

Directora de Persones i Organització 

Departament, organisme o ens públic d'adscripció

Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GiPSS)

  

Perfil

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic)
  

2005- Llicenciada en Dret per la Universitat del País Basc Campus de Donostia-San Sebastián 

  
2016- Inscrita en el Programa de Doctorat de la Universitat Rovira i Virgili, havent iniciat l'elaboració de la 
tesis a l'àrea de Dret del Treball i la Seguretat Social
  

Trajectòria professional

Experiència professional (per ordre cronològic)
  

- 1988-1998- Personal laboral de la Diputació Foral de Gipuzkoa realitzant diversos llocs de treball al 

Departament d'Hisenda  

- Des de l'any 1998- Responsable del sindicat Bazkuna a la Diputació Foral de Gipuzkoa 

- Des de l'any 2000 fins gener 2010- Membre de les Meses negociadores dels Convenis Col.lectius 

de la Diputació Foral de Gipuzkoa 

- Durant el període 2000-2010- Membre de la Comissió reguladora de les normes internes de la 

Diputació Foral de Gipuzkoa, en les que entre altres funcions el.labora calendaris dels diferents 

Departaments de la Diputació, i participava a la organització de les diferents ofertes de Treball 

Públic. 

Al Departament de Benestar Social, col.laboració amb el personal metge, assistents socials, 

personal d'infermeria, auxiliars, celadors, personal de manteniment, de totes les residències i 

centres assistencials depenents de la Diputació Foral de Gipuzkoa, elaborant calendaris, 

examinant  ratis d'actuació, etc. 

- Advocada en exercici fins gener 2010 

- Gener 2010- maig 2013  - Jutja substituta als Jutjats del Social de Tarragona 

- Advocada en exercici des de gener 2015 

- Des de juny de 2016 Directora de Persones i Organització de GiPSS. 

- Des de novembre de 2017 assumeix també la Direcció de Persones del Pius Hospital de Valls.
  

Informació addicional

Altra informació rellevant 
  

Activitat docent: 

- Cursos acadèmics 2007-2008 i 2008-2009 Campus de Leioa. Professora associada a l'Escola de 

Relacions Laborals depenents de la Universitat del País Basc 

- Curs acadèmic 2008-2009 Campus de Donostia-San Sebastián. Professora associada a la 

Universitat del País Basc, Facultat de Dret 
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- Curs acadèmic 2014-2015 Universitat Rovira i Virgili. Professora associada a la Facultat de 

Ciéncies Jurídiques. Departament de Dret Públic, àrea de Dret del Treball i de la Seguretat 

Social des del curs acadèmic 2014-2015 fins l'actualitat. 

      Impartició de les assignatures de Dret Treball I i II, Dret Sancionador i Processal, Dret Sindical I i 

II, Dret de la Seguretat Social I, II i III. 

- Tutora de treballs de Fi de Grau des del curs acadèmic 2015 fins l'actualitat. 

- Professora del Master per l'accès a l'advocacia de la Universitat Rovira i Virgili des del curs 

acadèmic 2016 fins l'actualitat. 

- Tutora de treballs de Fi de Master de l'advocacia des del curs acadèmic 2015-2016 fins l'actualitat. 
      - Participació en diverses publicacions i impartició de diversos seminaris.  
 

Data d'actualització

22 de juliol 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.


