
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. 

 

FRANCISCO J. CHICO MARTÍNEZ                                                                                                                                      
 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

Diplomatura en Empresarials per la Universitat de Barcelona 

Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona 

Diploma de Postgrau en Auditoria de Comptes per la Universitat Autònoma 

Suficiència Investigadora en el Programa de Comptabilitat i Auditoria de la Universitat de Barcelona  

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

Ingressa a l’Administració de la Generalitat en el 1989.  

Treballa a la Sindicatura de Comptes realitzant treballs d’auditoria des del 1992. Funcionari auditor des de l’any 2000 

Inscrit al ROAC 

COL·LABORACIONS DOCENTS 

Ponent en representació de la Sindicatura de Comptes en el Diploma d’Especialització en Comptabilitat i Auditoria de les Administracions Públiques territorials de la Universidad de Zaragoza  

Curs sobre mostreig en auditoria pública a l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de Baleares 

Curs sobre mostreig en Auditoria Pública. Fundació per a la Formació i Investigació en Auditoria en el Sector Públic 

Curs sobre mostreig en auditoria. Cambra de comptes d’Andalusia 

Ponència sobre la fiscalització dels Consorcis en les VII Encuentros Técnicos de los OCEX’s de Barcelona 

Ponència sobre mostreig en auditoria en el III Congres Nacional de Auditoria en el Sector Público en Pamplona 

Ponent en el taller sobre presentació del llibre Document 3 de FIASEP en el IV Congres Nacional de Auditoria en el Sector Público en Santiago de Compostela 

PUBLICACIONS 

Ha publicat diversos articles tècnics sobre auditoria, comptabilitat i consolidació en les principals revistes especialitzades 

ALTRES MÈRITS 

Premi periodístic corresponent a la X edició de la revista Auditoria Pública per l’article Mostreig en Auditoria 
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