
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 
Professor Mercantil.  

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 
44 anys d’experiència en auditoria, dels qual 16 a la firma Deloitte i 28 a la firma Gassó, actualment RSM Spain, incloent una estada de 18 mesos als EEUU. En l’actualitat està 

en la categoria de no- exercent. 

Des de l’any 2010 fins al 2014 vaig ser president de RSM Gassó i responsable tècnic de la Firma. 

 

COL·LABORACIONS DOCENTS 

 Professor dels cursos de Formació Continuada del Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. 

 Professor de Formació Continuada de l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. 

 Professor dels cursos de formació d’accés al R.O.A.C. 

 Professor del Master en Comptabilitat i Auditoria de la Universitat de Barcelona 

 Professor del Master d’Auditoria de la Universitat de Cadis 

 Professor del Master d’Auditoria de l’Institut Químic de Sarrià – Universitat Ramón Llull 

 Professor dels cursos d’actualització en l’àmbit de l’Auditoria organitzat per la  Universitat d’Andorra, el Col·legi Oficial d’Economistes d’Andorra i el Col·legi de 
Censors Jurats de Comptes de Catalunya 

 Representant del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España del grup de treball encarregat d’elaborar el “Plan General de Contabilidad del 2007”.  

 
PUBLICACIONS 

 Addicionalment a diversos articles,  coautor del llibre “Supuestos y Soluciones de Auditoría”, Biblioteca de la Escuela de Auditoría del Instituto de Auditores-Censores 
Jurados de Cuentas de España. 

afia actual 

 


