Sergi Rabat Fajardo : Mà estesa, Pas ferm i Ulls ben oberts.

Sóc en Sergi Rabat, Santvicentí de bressol i tin c 30 anys.
Com podreu veure al currículum que us adjunto, sóc llicenciat en Dret, he cursat un màster en
adm inistració i direcció d'empreses i un altre en assessorament jurídic-fiscal.
Sempre he seguit de prop la política, però, fins ara, no havia sentit la necessitat de dem ostrar
el comprom ís amb el poble d'una manera més activa.
La situació ta n t combulsa que, m alauradament, viu Sant Viceng, desperta en mi una barreja de
sensacions: d'una banda, pena, tristesa i un punt d 'in credulitat al veure que el poble on he
viscut to ta la vida es veu immers en aquesta mena d'escàndols que no fan més que erosionar
els intangibles dels quals sempre ha pogut fe r gala aquest m unicipi, fe t que l'ha portat a
convertir-se en referent per la resta de pobles que integren la nostra comarca i de retruc, per
to ts als seus habitants .
M algrat això, paral-lelament, he entès que és el m om ent de fe r alguna cosa més, per tant, he
decidit posar-me al servei dels integrants de primàries Sant Viceng per, amb hum ilitat, sacrifici,
seriositat, esforg i seny, posar el meu granet de sorra per retornar el poble al lloc d'h onor que
li correspon recuperant l'orgull i la iMusió de la gran família santvicentina.
Evidentment, a to ts ens agradaria assolir els objectius de manera im m ediata, no obstant, ni ha
que, fe n t un símil amb l'atletism e, són equiparables a una cursa de fons i per tant, requereixen
d'un absolut equilibri entre la rauxa que ens neix del cor i el pensament racional, per a com plir
els anhels de tanta gent.
Per això, considero que puc aportar el punt de pausa, anàlisi i constància necessària per
acom etre objectius ta n t ambiciosos com els que ens plantegem, sense que els sorolls externs
ens faci desviar del camí cap a Ítaca.
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FORMACIÓ ACADÈMICA
2016

UIC Universität Internacional de Catalunya
MAF - Màster en Assessorament Juridic - Fiscal
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ICADE Business School
MBA, Màster in Business Administration
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UNIVERSITAT POMPEU FABRA
Llicenciat en Dret
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EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
2014

SEGURONCE (MADRID):
Departament Tècnic d' Empreses
La meva responsabilitat era resoldre les consultes formulades pels clients
referents als següents tipus de pòlisses: multirisc, RC, responsabilitat
d'administradors i directius, danys, accidents, assistència en viatge.
2015
ALIVEN COMPLIANCE S.L (Barcelona) Elaboració, implantació i manteniment de
.
...
plans de compliment normatiu en prevenció de riscos delictius empresarials, així
com altres riscos derlvats de l'actlvltat de l'empresa
2016 -Actualitat CUATRECASAS GONQALVES PEREIRA
Departament de Transfer Pricing; Determinació del valor de mercat aue s'ajusta
al principi de plena competència en operacions entre empreses vinculades.
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