Sergi Martí i Arau
Ensenyament reglat:
 Diplomatura de postgrau/Diploma d’especialització en gestió
gerencial Funció directiva. Direcció pública local, amb qualificació
d’Excel·lent (9.0). Any/curs 2014-2015 amb una durada lectiva de
30 crèdits ETCS. Organitzat per l’Associació catalana de Municipis
(ACM), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la
Universitat Rovira i Virgili (URV).


Certificat d’aprofitament “Règim Jurídic de la Immigració”, Divisió
de Ciències Jurídiques, Econòmiques i Socials curs 2001-2002
(UB). (5 crèdits) Segons el Pla d’Estudis de la Universitat de
Barcelona de l’any 1992, 1 crèdit equival a 10 hores lectives.



Certificat d’Acreditació d’aprofitament curs “Gestió i administració
local II”. Curs 2001-2002 (UAB). Amb una durada de 80 hores
lectives.



Certificat d’Acreditació d’aprofitament curs “Gestió i administració
local I”. Curs 2000-2001 (UAB). Amb una durada de 80 hores
lectives.



Llicenciat en Filosofia i Lletres. Estudis d’Història per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Especialitat Història Moderna i
Contemporània. Curs 1991-1996.

Idiomes
 CATALÀ:
 CASTELLÀ:
 FRANCÈS:
 ANGLÈS:

llengua materna. Nivell C (setembre de 1997)
domini parlat i escrit
Certificat d’Aptitud de francès a l’EOI de Girona
Certificat de nivell A2 d’anglès a l’EOI de Girona

Experiència professional
 Des del 1 d’agost del 2011 i fins a l’actualitat, gerent del Consell
Comarcal de la Garrotxa, com a funcionari eventual i en situació
de serveis especials.


Des del 1 d’octubre i fins el dia 1 d’agost de 2011, tècnic Pla
Territorial de Ciutadania i Immigració en el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà, en règim de funcionari de carrera, escala
d’administració especial, subescala tècnica A2, adscrit a l’Àrea de
Serveis Socials.



Des del 26 de maig de 2003 i fins el 30 de setembre de 2010,
tècnic del Pla comarcal d'integració dels immigrants i després Pla
Territorial de Ciutadania Immigració, en el Consell Comarcal de
l'Alt Empordà, en règim laboral, escala d’administració especial,
subescala tècnica A2, adscrit a l’Àrea de Serveis Socials.

