
En compliment de la LleiOrgànica del 15/1999 de 13 de desembre en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el CCJCC, ambdomicili social al carrer Sor Eulàliad’Anzizu, 41, 08034 Barcelona comunica que les dades de caràcter personal facilitades de 

forma voluntària, seranincorporadesalsfitxersinformatitzats de l’Entitat, per a finalitatsrelacionadesamb el curs o esdeveniment. El compliment del presentformulariimplica l’autorització al CCJCC per utilitzar les sevesdadesamb les finalitatsinherents a l’acte / curs o 

esdeveniment, incloent la sevacessióalspromotors i participants al curs, acte o esdeveniment. El CCJCC informa que en elsseus cursos, actes i/o esdevenimentspot emprar recursos audiovisuals per a posteriorscomunicacionspúbliquesvia digital i/o suportpaper. No hi 

ha previsiód’altrescessions a tercerssense el seuconsentiment, llevat del previst al article 11 de la LOPD.Podràexercirelsseusdretsd’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les sevesdadesalstractamentsanteriormentesmentats, adreçant-se a la secretaria del 

CCJCC a l’adreçaesmentada. 

 

M. EUGÈNIA BAILACH I ASPA 

  

 

FORMACIÓ ACADÈMICA 

 Diplomada en Ciències Empresarials a la Universitat Autònoma de Barcelona 

 Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses en la Universitat Abat Oliva 

 Inscrita en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

 Auditora inscrita al ROAC des de 1990 

 Sòcia a la firma Espina Vilà Auditors Associats fins 2004 

 Sòcia a la firma AUREN des de 2004 fins a l’actualitat 

COL·LABORACIONS PROFESSIONALS 

 Membre del Col∙legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i de l’Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España  

 Membre del Col∙legi d’Economistes de Catalunya 

 Des de 2015 es membre de la Comissió d’Economia Sostenible del Col∙legi d’Economistes de Catalunya.  

 Representa a la firma en els grups de treball de RESPON.CAT, de la qual és entitat col·laboradora.  

 Des de 2017 és membre de la Comissió d’Entitats no Lucratives del Col∙legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.  

COL·LABORACIONS DOCENTS 

 Col·labora amb la Coordinadora Catalana de Fundacions impartint sessions formatives sobre aspectes comptables i d’auditoria. 

 Col·laboradora en diversos cursos en matèria de comptabilitat i auditoria de comptes: seminaris interns a la Firma  

PUBLICACIONS 

 Articles diversos en publicacions internes de la firma, a la revista del CCJCC i del CEC així com col·laboracions en publicacions de l’AECA a l’àrea de 

Sostenibilitat. 

 


