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FORMACIÓ ACADÈMICA
Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (Especialitat Economia d’Empresa)
Curs d’especialització d’Auditoria Financera i accés al Registre d’Economistes Auditors de Comptes

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
Sòcia d’Auditoria de Comptes a Grant Thornton des de 2005 després d’estar en diferents posicions prèvies des de la seva incorporació a la firma l’any 1995.
Prèviament:
Directora Financera en una empresa del sector del lloguer de material de construcció (1993-1995)
BDO – Treballs d’auditoria de comptes fins arribar a la categoria de gerent (1988-1993)

COL·LABORACIONS PROFESSIONALS
Membre del Registre Oficial d’Auditors de Comptes (ROAC)
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
Membre de la Junta Directiva de l’ACCID (Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció)
Membre de la Comissió Concursal del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Membre del Comitè Tècnic del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Membre del Consell Directiu del Registre d’Experts Comptables de Catalunya CEC-CCJCC

COL·LABORACIONS DOCENTS
Cursos en el Col·legi de Censors: Cursos teòrics d’accés al ROAC i en el màster d’auditoria
Altres col·laboracions: Màster d’auditoria a la Pompeu Fabra, Màster d’auditoria a l’IQS, Màster d’auditoria a la Universitat de Barcelona
Col·laboradora en diversos cursos en matèria de comptabilitat i auditoria de comptes: seminaris interns a la Firma i a d’altres organitzacions i empreses privades

PUBLICACIONS
Publicació d’articles en matèria de comptabilitat i auditoria de comptes

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.

