
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. 

 

SUSANA DABÁN 
susana.daban@mazars.es 

34 934 050 855 

 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

Membre del ROAC desde 2002 

Postgrau en Auditoria Financera per la Universitat de Barcelona 

Llicenciatura en Administració i Direcció d´Empreses. 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

Carrera professional desenvolupada en Mazars en l’àmbit de les auditories financeres i desenvolupant competències pluridisciplinars gràcies a la participació regular en 

projectes d´Auditoria Interna i Due Diligences. 

Experiència en auditories financeres del sector industrial, constructores, entitats sense ànim de lucre i concessionàries. 

Responsable de l´adopció de les Normes Internacionals d’ Auditoria-NIAS, en l´execució dels treballs d’ auditoria financera en MAZARS. 

Àmplia experiència en grans grups internacionals: filials de grups internacionals i també grups espanyols amb filials en l’estranger. Consolidació d’estat financers i Normes 

Internacionals d’ Informació Financera. 

COL·LABORACIONS DOCENTS 

Professora del Màster d’ Auditoria i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona del 2002-2009 

Integrant de l’equip de formació de les Normes Internacionals d’ Auditoria i del Nou Pla General de Comptabilitat en MAZARS 

Realització de cursos adaptats a empreses sobre Normativa Comptable 

Membre permanent de l’ equip docent del centre formatiu de MAZARS 
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