
 
 

 

 
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 i cognoms 
 
Ferran Torres Cobas 

 

Càrrec actual 
 
Secretari de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 
 

 

Departament d’adscripció en l’ORGT 
 
Secretaria de Gestió Tributària.   
 

 
PERFIL 
 

Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic) 
 

 Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona. 
 

 Cursos de Doctorat en Dret Públic bienni 1992-1994, per la Universitat Pompeu 
Fabra. 

 

 
TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL 
 

Experiència professional (per ordre cronològic) 
 

 Secretari de l’Ajuntament de Sant Martí Sarroca, en el període comprès entre el 

15 de desembre de 1981 i el 30 d’abril de 1987. 

 TAG de la Diputació de Barcelona, en el període comprès entre l’1 de maig de 

1987 i el 15 de juliol de 1989. 

 Cap de la Secció d’Assessorament, Assistència i Contenciós del Servei 

d’Assessoria Jurídica de la Diputació de Barcelona, en el període comprès entre 

el 16 de juliol de 1989 i el 31 de gener de 1996. 

 Cap del Servei d’Assistència Jurídica Local de la Diputació de Barcelona, en el 

període comprès entre l’1 de febrer de 1996 i el 30 de juny de 1998. 

 Director dels Serveis Jurídics de la Diputació de Barcelona, en el període 

comprès entre l’1 de juliol de 1998 i el 30 de gener de 2005. 



 

 

 Vicesecretari general  de la Diputació de Barcelona, en el període comprès 

entre el dia 31 de gener de 2005 fins el dia 27 de novembre de 2009. 

 Secretari de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en el període 

comprès entre el dia 28 de novembre de 2009 i el dia d’avui.  

 

  
 
INFORMACIÓ ADDICIONAL 
 

Altra informació rellevant 
 

 TAG de la Diputació de Barcelona i secretari d’administració local de la sot l’escala 

secretaria-intervenció i de la sot escala de secretaria, categoria superior, de l’escala 

de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

 Sot director de la Fundació Democràcia i Govern Local en el període comprès entre 

els anys 2002 i 2009. 

 Professor associat de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, en el 

període comprès entre l’any 1993 i l’actualitat. 

 Autor de diverses publicacions entre les que destaca la seva participació en la 

redacció del llibre blanc per a la reforma del govern local a Espanya.     

 

 

Data actualització 
 
Novembre de 2015 

 


