Ferran DOMÍNGUEZ GARCÍA
• Nascut a Barcelona el 29 de juny
del 1978.
• Doctor en Ciències Jurídiques
(Institut Universitari Europeu de
Florència) i llicenciat en Dret per la
Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB). Curs de postgrau sobre
Règim Jurídic dels Serveis Públics i
de la Intervenció i de la Iniciativa
Pública en l’Activitat Econòmica
(IdEC-UPF).
• Investigador a l’Institut Universitari
Europeu de Florència durant la
realització de la tesi doctoral (20012004).
• Professor a la UAB entre els anys
2004 i 2008, on va impartir diverses
assignatures a les facultats de Dret
i de Ciències Polítiques i Sociologia.
• També ha impartit docència a
l’Escola de Prevenció i Seguretat Integral de la UAB, a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, a la Universitat Ramon Llull i a la Universitat Oberta de Catalunya.
• L’any 2008 es va incorporar al cos de lletrats del Parlament de Catalunya, encarregat de
l’assistència, l’assessorament i el suport a les tasques parlamentàries dels òrgans del
Parlament. Adscrit, entre altres, a les comissions d’Economia, Finances i Pressupost (IX,
X, XI i XII legislatures) i de la Sindicatura de Comptes (XIII legislatura).
• Ha estat el secretari del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
(CAPCIT) entre els anys 2008 i 2022.
• El 2017 va ser nomenat director de l’Oficina de Contractació del Parlament de Catalunya
i l’any 2019 va acumular-hi les tasques de direcció del Departament de Recursos
Humans de l’Administració parlamentària.
• El juliol del 2021 va ser nomenat director de Govern Interior del Parlament de Catalunya,
responsable d’assessorar, gestionar i exercir el control en les matèries de personal i de
govern interior, i compaginant aquestes tasques amb la direcció de Recursos Humans.
• El 16 de març del 2022 va ser nomenat secretari general de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya.

