
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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 Llicenciat en Filosofia i Lletres (Psicologia) UAB 

 Diplomat en Ciències Empresarials UOC 

 Llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses. UOC 

 Máster en auditoria de comptes 

 Máster en auditoria del Sector Públic. 

  
CURRICULUM PROFESIONAL 

Soci Auditor de GFS – GAFISA BARCELONA AUDITORS, S.L.P. (ROAC nº 21610) 

 Col·laborador Docent – Tutor dels Estudis del Grau d’ADE de la Universitat Oberta de Catalunya 

 Col·laborador docent del Departament de Formació de la Cambra de Comerç de Sabadell en l’àrea econòmic - financer 
Anteriorment havia desenvolupat la meva carrera professional com a responsable administratiu i financer en diverses empreses del sector tèxtil, metal·lúrgic, arts gràfiques i 

serveis. 

PUBLICACIONS 

 La actuación del auditor en la justificación de subvenciones públicas. Comunicació presentada al VI Congreso Nacional de Auditoria del Sector Público. Palma Mallorca. 
Novembre 2014 

 Reflexions entorn a l’informe de revisió del compte justificatiu en subvencions de programes de formació. Revista L’Auditor. CCJCC. Nº 70 Juliol 2014 

 Metodología de Valoración de Sociedades Anónimas Deportivas y Clubs de Futbol a través del descuento de flujos, el método por comparables y la Lógica Multivalente. 
Comunicació presentada al IV Congrés de Comptabilitat i Direcció. ACCID. Barcelona 2011 

 Manual para la confección de análisis de balances. Ed. Gestió 2000. Barcelona. 1993 

 Manual para la confección de presupuestos de tesorería. Ed. Gestió 2000. Barcelona. 1992 

  
ASSOCIACIONS PROFESSIONAL 

 Auditor ROAC, nº 21610 

 Membre Col·legiat del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. (Col·legiat nº 2304) 

 Membre Col·legiat del Col·legi d’Economistes de Catalunya. (Col·legiat nº 10982) 

 Membre del Registre d’Experts Comptables, nº 588 

 Soci ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció) 
 

 


