
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. 

 

ERIC MONSÓ DE LA MOTA  
Correu electrònic  

 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

Administració i Direcció d’ Empreses en ESADE (Barcelona). 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

Director del grup de Transaction Services del sector financer de PwC en Barcelona. 

Àmplia experiència en transaccions, i participació en nombrosos projectes de Due Diligence en diversos sectors tals com retail, energia, automoció, serveis, constructores i 

serveis financers. 

El sector amb una experiència més extensa és el sector financer (banca i assegurances), realitzant projectes per a institucions financeres globals com: BBVA; Deutche Bank; 

Royal Bank of Scotland, Banc Sabadell, Bankia, Caixabank, BMN, Banco Popular, Cajasol... 

Addicionalment, entre els clients no financers, destaquen: Smiths Group, Grupo Spie, Grupo Godó, Nutrexpa, Gas Natural, Grupo Habitat i Euromadi 

Tres anys d´experiència en el departament d´auditoria de PwC enfocat a clients del sector financer fins que en 2006 es realitza el canvi a la divisió de Transaccions. 

 

 

 

 


