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FORMACIÓ ACADÈMICA
Máster en Auditoría Financera i Riscos per l’ “Instituto de Estudios Bursátiles” de Madrid (IEB). Programes d’especialització a l’IEB en Opcions i Futurs, Risc de Crèdit i Capital
Risc, Fusions i Adquisicions. Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Girona.

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Experiència de 9 anys en auditoria i serveis d’assessorament per a entitats financeres i no financeres, tant nacionals com internacionals.
Actualment Senior Manager responsable del departament de Corporate Treasury d’EY a Barcelona, departament que es troba integrat a l’àrea de FAAS (Financial Accounting
Advisory Services). El departament de Corporate Treasury es el grup d’especialització d’EY en comptabilitat d’instruments financers, valoració d’instruments financers i gestió
de riscos financers.
Ha realitzat importants treballs d’assessorament comptable i financer a empreses (de diferents sectors) en les següents àrees tant sota normativa internacional (NIIF) com
sota normativa espanyola (Circulars de Banc d’Espanya i de la CNMV i PGC): classificació i comptabilització d’instruments financers, deteriorament d’actius financers, anàlisis
i disseny de cobertures comptables, preparació de test d’efectivitat, anàlisi d’instruments híbrids, operacions de passiu‐capital (instruments compostos, accions rescatables,
preferents, etc.), baixa de balanç d’actius financers (factoring, titulitzacions, etc.), anàlisi d’operacions de confirming, anàlisi de contractes de finançament, reestructuració i
capitalització de deutes, anàlisi d’opcions de compra/venta de minoritaris, valoració d’instruments financers (swaps, forwards, opcions, productes de renda fixa, etc.), plans
de stock option (comptabilitat i valoració), projectes de revisió de processos de tresoreria, control intern i manuals de procediments, participació en Due Dillingence financeres
per a Entitats financeres, i projectes de gestió de riscos financers (tipus d’interès, tipus de canvi, preu de matèries primes, etc.).

COL∙LABORACIONS DOCENTS
Ponent al Col∙legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en matèria d’Instruments Financers. Ponent anual al “Foro Aeca de Instrumentos Financieros” (FAIF) que es
celebra anualment a la “Universidad Pontificia de Comillas” (ICADE). Ponent col∙laborador amb l’IEB en cursos a Entitats Financeres. Ponent en cursos in‐company d’EY.

PUBLICACIONS
Col∙laboracions en mitjans escrits i audiovisuals amb l’Associació Espanyola de Comptabilitat i Auditoría en les següents matèries: “Day 1 P&L and transaction costs” (any
2011); “Problemática contable en contratos de factoring” (any 2012); “Contabilidad de coberturas bajo IFRS 9” (any 2013); “Gestión del riesgo de tipo de cambio” (any 2014)
i “Problemática contable de los Planes de Stock Options” (any 2015).
En compliment de la Llei Orgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, amb domicili social al carrer Sor Eulàlia d’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades
de forma voluntària, seran incorporades als fitxers informatitzats de l’Entitat, per a finalitats relacionades amb el curs o esdeveniment. El compliment del present formulari implica l’autorització al CCJCC per utilitzar les seves dades amb les finalitats inherents a l’acte
/ curs o esdeveniment, incloent la seva cessió als promotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en els seus cursos, actes i/o esdeveniments pot emprar recursos audiovisuals per a posteriors comunicacions públiques via digital i/o suport
paper. No hi ha previsió d’altres cessions a tercers sense el seu consentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD. Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades als tractaments anteriorment esmentats, adreçant-se
a la secretaria del CCJCC a l’adreça esmentada.

