
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. 
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FORMACIÓ ACADÈMICA 

 Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses (UAO). 

 Grau en Gestió Tributària i comptable (UB). 

 Diplomatura en Ciències Empresarials (UOC). 

 Postgrau en Auditoria de Comptes (UB). 

 Postgrau en Administració Concursal (UOC). 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

 Actualment, fa les funcions com a soci director a la firma Alfa Completeness de les àrees d’Auditoria financera, Administració concursal, pràctica forense 

i investigacions de frau i irregularitats comptables, d’Espanya i el Principat d’Andorra. 

 Realitza de forma quasi exclusiva actuacions com a expert independent en els contextos de concursos, disputes i conflictes. Especialitzat en els sectors 

industrial, construcció i immobiliari i en la realització de tot tipus de treballs especials no regulats per la Llei d’auditoria.  

COL·LABORACIONS PROFESSIONALS 

 Membre de la Comissió d’Actuacions Pericials del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. 

 Membre del Tribunal Avaluador del Registre d’Experts Comptables de Catalunya. 

 Vocal de la “Association of Certified Fraud Examiners” al Capítol Espanya. 

COL·LABORACIONS DOCENTS 

 Professor associat (2009) de l’assignatura Practicum de Dret Penal a la Universitat Pompeu Fabra. 

 Ponent en diversos seminaris impartits a l’Escola d’Auditoria del CCJCC, a l’ICAB i a la Cambra de Comerç d’Andorra.  

PUBLICACIONS 

 Coautor del llibre “Los Contratos de distribución comercial” de l’Editorial Tirant lo Blanch. 

 Autor de diferents publicacions en l’àmbit de les actuacions pericials, el context de frau i irregularitats i el blanqueig de capitals. 
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fotografia actual 
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