
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. 

 

ANNA ALVAREZ ATIEZA    

 

                                                                                                                                                                              
 

 

Associada del Departament de Dret Laboral de Deloitte Legal. Es troba incorporada a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona com a advocada exercent des de l’any 2014. 

L’Anna és Graduada en Dret per la Universitat Ramon Llull (ESADE), Màster en Dret Laboral i RRHH per la Universitat Ramon Llull (ESADE) i Màster en Dret Públic per la 

Université Paris Est Créteil. Ha rebut formació en matèria de negociació col·lectiva i oratòria per la Universitat Ramon Llull (ESADE) i de gestió i habilitats directives per la 

Universitat de Deusto.  

Té gran experiència en la prestació de serveis legals a empreses privades com públiques en processos de Due Diligence d’entitats de tots els sectors a España i internacionals, 

assessorament recurrent en matèria laboral i de Seguretat Social, compareixences davant la Inspecció de Treball i elaboració d’ Expedients de Regulació d’Ocupació i de 

Modificació Substancial de Condicions de Treball. Tanmateix, l’Anna compta amb una experiència significativa en la gestió de personal dins els processos concursals, 

l’elaboració de plans estratègics d’implantació d’empreses estrangeres, creació de polítiques de Compliance i estrangeria.  

Addicionalment, és rellevant esmentar que durant la seva trajectòria professional l’Anna s’ha especialitzat en l’assessorament i celebració de contenciosos laborals i públic 

administratius, i molt especialment en la direcció lletrada de contenciosos vers l’Administració Publica (tant en via administrativa com judicial), també en la creació de polítiques 

d’implantació de nous sistemes de treball (teletreball, desconnexió digital, etc), l’elaboració i negociació de Plans d’Igualtat i la creació de nous marcs jurídics per a les relacions 

laborals sostenibles.  

 


