
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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Responsable Departament Ajuts i Subvencions 
Àrea Auditoria, Faura-Casas 
Formació acadèmica 
FORMACIÓ ACADÈMICA 
o Llicenciat en Ciències Polítiques i de la Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona 
o Màster en Gestió Pública per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Pompeu 
o Fabra 
o Màster en Sistemes de Gestió Integrats (Qualitat, Medi Ambient, Seguretat i Salut i RSC) 

 
 

Experiència professional com auditor i consultor 

Experiència de 15 anys en auditoria i consultoria, concretament en treballs de gestió i control de 
subvencions europees i nacionals: 
 
• Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 
• Fons de Cohesió 
• Fons Social Europeu 
• Ajuts concedits per l’Agència Estatal d'Investigació (Retos) 
• Programes del SOC 
• Ajuts concedits pel CDTI 
• Programes URBACT 
• 7º Programa Marco 
• Programa Horizon 2020 
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• LIFE+ 
• Interreg 
• Erasmus+ 
• Fons Next Gen 
 
Experiència en controls financers amb les principals administracions: Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Barcelona, Diputació de Girona, Diputació de Lleida, Diputació de Tarragona. 
 
Experiència com a formador 
 
Com a formador, ha importat cursos i tallers vinculats a la gestió i justificació d’ajuts per a diferents 
ens tals com les Diputacions, els principals Centres de Recerca, així com els Ajuntament de 
Sabadell i Barcelona. 
 


