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ESTUDIS I FORMACIÓ

- Promoció 2017-2018
- Treball Final de Màster: "Drets Reals i Simulació de Contractes" (Dret Civil) i
"Tràfic d' Estupefaents" (Dret Penal).
-Vaig realitzar l'Examen Estatal d'Advocacia amb la qualificació d'APTE.
 

Universitat de les Illes Balears (UIB)
Màster d'Advocacia

 
 

 
 

EXPERIÈNCIA PROFESIONAL

- Estudi i redacció d'escrits en temes de Responsabilitat Penal del Menor. 
- Estudi d'assupmtes administratius: redacció d'informes, interposició de
recursos, especialmente en temas urbanístics. 
- Redacció de querelles i escrits de defensa.
- Estudi i redacció d'assumptes de dret civil (clàusules sòl, despeses
d'hipoteques, drets reals entre altres). 
- Redacció d'artícles pel blog del despatx. 

Pràctiques: d'abril de 2018 a febrer de 2019
Expertia-Asesoría:

- Recerca de jurisprudencia (civil i penal)
- Redacció d'informes jurídics.
- Redacció d'escrits de demandes.
 

Pràctiques: de juliol a setembre de 2016 i d'agost a octubre de 2017.
The Legal Partner:

Antoni Ferragut Mayrata

DADES PERSONALS:

Plaça Sant Cristòfol, 2
Biniali (Sencelles)
tferragutmayrata@gmail.com
672 674 424

Curs d'Oratòria i Debat
Universitat de les Illes Balears (UIB)
- Febrer de 2016
- El meu equip i jo ens vàrem classificar a la final celebrada en el Parlament de les Illes Balears. 
 
Curs Conflictes Internacionals
Universitat de les Illes Balears (UIB)

Curs Dret d'Estrangeria
Universitat de les Illes Balears (UIB)
- Setembre i octubre de 2018. 
- Formació sobre assitència jurídica als estrangers a España

- Desembre de 2014.
- Examen i anàlisi dels conflictes existentes en el panorama internacional

 
 
Universitat de les Illes Balears (UIB)
- Promoció 2013-2017
- Vaig cursar les assignatures optatives: Dret Urbanístic, Dret Eclesiàstic i "English for legal
purposes". 
- Treball de Fi de Grau: "Passat, Present i Futur del Senat a España" (Dret Constitucional).
- Durant aquests anys vaig ser representant de l'alumnat a la Junta de Facultat, així com
delegat del meu grup.

Grau de Dret

AJUNTAMENT DE MURO

Març 2019 - novembre 2019
-Activitats pròpies d'un Tècnic d'Adminsitració General (TAG) d'urbanisme i activitats.
 

Curs d'Igualtat en la Negociació Col·lectiva
Escola Virtual d'Igualtat

-Curs de 30h sobre la igualtat en la negociació col·lectiva
-Abril-juny de 2019

XARXES SOCIALS:

@ToniFerragutM

toniferragutmayrata

Toni Ferragut Mayrata

https://www.linkedin.com/in/antoni-ferragut-mayrata-2a669b125/
https://www.facebook.com/tferragutmayrata
https://twitter.com/ToniFerragutM
https://www.instagram.com/toniferragutmayrata/
https://www.linkedin.com/in/antoni-ferragut-mayrata-2a669b125/


- He realitzat diversos cursos per l'EBAP relacionats amb l'Administració
Pública: curs de protecció de dades, curs de responsabilitat patrimonial de
l'Administració i curs sobre la potestat reglamentària de l'Administració. 
-Des del setembre de 2017 sóc el secretari de la Junta Local del Partit
Popular de Sencelles. 
-He estat ponent de la Ponècia d'Estatuts en el XI Congrés de Noves
Generacions de les Illes Balears. 
- Ponent en la Conferència Política de Noves Generacions de les Illes
Balears (febrer 2016).
- Ponent en la Conferència del Partit Popular de les Illes Balears (setembre
2015). 
- A nivell associatiu, sóc president de la Confraria Mare de Déu dels Dolors
de Biniali, i particip activament amb les altres associacions de Biniali i de
Sencelles.
-Carnet de conduir Tipus B i cotxe.  
- Entre les meves aficions es troben el cant coral (ja que vaig que estudiar
en l'Escolania de Lluc) i la gastronomia.

ALTRES DADES D'INTERÈS

CONEIXEMENTS INFORMÀTICS:

Microsoft Office (Word, Excel, Power
Point): Avançat
 
Coneixement i ús de xarxes socials:
Avançat
 

IDIOMES:

Castellà: Natiu
Català: Natiu (Nivell C1 i curs nivell LA).
Anglès: Mitjà (B2)


