Perfil i trajectòria professional del/de la responsable de l'òrgan1
Dades d’identificació
Nom i cognoms

Lloc i data de naixement

Germán López Cobo

Barcelona, 4 de juliol de 1965

Càrrec actual

Cap de Servei de Conciliacions
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
1. Títol de Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1988).
2. Diploma d'Estudis de Dret Civil Català (1988).
3. Diploma de Grau Cooperativismo y Empresas cooperativas, Universidad Politécnica de Madrid (1990).
4. Màster en Direcció d'Empreses Cooperatives, per la Universitat de Barcelona (Institut d'Economia Pública i Cooperativa), la
Fundació Caixa de Pensions i l'Institut per a la Promoció i la Formació Cooperatives (1991).
5. Postgrau en Negociació, Mediació i Gestió del Conflicte a l’Àmbit Laboral, Universitat de Barcelona (2009).

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
1. Nomenament com a funcionari del Cos Superior d'Administració General de la Generalitat de Catalunya (1989).
2.Tècnic superior de la Direcció General de Cooperatives i Societats Anònimes Laborals,del Departament de Treball (1989-1994).
3.Tècnic superior de l'Àrea de seguiment de les activitats internacionals del Departament de Treball, de la Secretaria General del
Departament de Treball (1994-2002).
4.Lletrat de la Direcció General de Relacions Laborals, del Departament de Treball (2002-2014).
5.Lletrat conciliador del Servei de Conciliacions dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies- (2014-2017).
6.Cap del Servei de Conciliacions (2017).

Informació addicional
Altra informació rellevant

Activitat docent: en matèria de cooperatives (1992-94), i en matèria de mediació laboral (2017-2019).

Localitat i data

Barcelona, 26 de febrer de 2019

RI037R0136

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.

