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

Lloc i data de naixement

Alfred Garcia i Puig

Barcelona, 17 de juny de 1963

Càrrec actual

Cap del Servei de Règim Interior i Prevenció de Riscos
Departament, organisme o ens públic d’adscripció

Governació, Administracions Públiques i habitatge

Perfil professional
Titulació i formació acadèmica rellevant (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
Llicenciatura en Geografia i Història (1986)
Certificat d'Aptitud Pedagògica (1986)
First Certificate in Englisch (1988)
Màster en Arxivística (1995)
Curs bàsic de prevenció de riscs laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat (2004)
Formació en prevenció de riscos, en direcció d'equips i lideratge i en gestió documental

Trajectòria professional
Experiència professional (per ordre cronològic, de més antiga a més nova)
- responsable d'importacions (empresa privada) (1982-1991)
- titulat superior, arxiver, Departament de Benestar Social (1992-1993)
- titulat superior, arxiver, Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (1993-2001)
- responsable de l'arxiu central administratiu, Departament d'Indústria, Comerç i Turisme (2001-2002)
- responsable de Coordinació de Serveis, Departament de Governació i Relacions Institucionals (2002-2003)
- Cap del Servei de Règim Interior, Departament de Governació i Administracions Públiques (2003-2011)
- Cap del Servei de Règim Interior i Prevenció de Riscos, Departament de Governació i Relacions Institucionals (2011-2016)
- Cap del Servei de Règim Interior i Prevenció de Riscos, Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (2016)

Informació addicional
Altra informació rellevant

Experiència docent, entre d'altres, com a formador intern de l'EAPC, publicacions i ponències en l'àmbit de la gestió documental..
Participació en grups de treball i congressos internacionals com a membre del Consell Internacional d'Arxius (1997-2004).

Localitat i data

Barcelona, 13 de juliol de 2016

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.

