
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. 

 

JOSÉ MANUEL VALDÉS                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

 Instructor en diversos cursos interns a Grant Thornton sobre control intern i auditoria 

Trajectòria professional: 

 José Manuel es va incorporar a Grant Thornton al 2018 com a director de l’àrea d’auditoria 

 Es responsable del departament de SPA (Systems and Process Assurance) de Grant Thornton a nivell nacional 

 Va fundar i dirigir BB2B durant el període 2008-2018 on s’oferien serveis de consultoria, auditoria i compliment normatiu 

 Entre els anys 2000 i 2007 va formar part de pwc com a membre dels equips de suport a l’auditoria financera i de consultoria TIC i de compliment 

 Anteriorment va formar part d’empreses de desenvolupament de sistemes d’informació 

Projectes rellevants: 

 Auditoria d’estats financers 

 Consultoria, auditoria i avaluacions de control intern tant en processos de negoci com de gestió de sistemes d’informació 

 Consultoria i auditoria relacionades amb processos de compliment normatiu, principalment temes relacionats amb privacitat i amb seguretat de la informació 

 Processos de due diligence 

Formació acadèmica i titulacions: 

 Llicenciat en Física Teòrica per la Universitat de Barcelona 

 MBA per la Universitat de Barcelona 

 CISA (Certified Information Systems Auditor) per ISACA 

 CRISC (Certified in Risk and Information Systems Control) per ISACA 

 ITIL Service Manager per OGC 

 ISO 22301 (Sistema de gestió de la continuïtat de negoci) Lead Auditor per BSI 

Altres dades d’interès professional: 

 Professor al Màster d’Estratègia i Creativitat Interactiva de la UAB: Protecció de dades personals (RGPD), serveis de la societat de la informació (LSSI) i propietat 

intel·lectual. 


