
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. 

 

MERITXELL ARESTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

EXPERIÈNCIA LABORAL   2008 – actualitat Pleta Auditores, S.L.P.  

   Gerent d’auditoria i consultoria 

   2003 – 2008 Deloitte, S.L. 

   Senior d’auditoria 

 

FORMACIÓ     Formació continuada en auditoria - actualitat 

   Auditora inscrita al Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)    gamb número 23021 - 2013 

   Curs d’Expert en Comptabilitat i Comptes Anuals - Universidad a gDistancia de Madrid (2011-2012) 

   Postgrau en Direcció Financera - Institut d’Educació gContínua (IDEC) g(2009 -2010)  

   Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses - Universitat  gPompeu Fabra (2001 – 2003) 

   Diplomatura en Ciències Empresarials - Universitat de gLleida (1998 – 2001) Premi Extraordinari de la Diplomatura 

IDIOMES      Català i castellà: llengua materna. 

   Anglès: Certificate in Advanced English, University of Cambridge 
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