03 d’agost del 2017
Novetats

Agenda

15 de setembre (09:30-10:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya-Seu
Girona
Presentació del llibre: ''EMPRESES QUE MENTEIXEN. Com maquillen els
comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a temps'' Ponent: O.Amat +INFO
27 de setembre (19:00-20:30) CEC Barcelona
Conferència: Del reconocer (in)Competencia al pleno despliegue de la
Competencia Ponent: G. Ginebra +INFO
10 d'octubre (18:00-19:30) EC-Consejo General de Economistas Madrid
Conferència: Reglas y guías de estilo para el diseño de informes y
presentaciones empresariales: los estándares internacionales IBCS
Ponent: X.Subirats +INFO
26 d'octubre (19:00-20:30) UPF-BSM
Conferència: Reglas y guías de estilo para el diseño de informes y
presentaciones empresariales: los estándares internacionales
IBCS Ponent: X.Subirats +INFO
30 de novembre (19:00-20:30) UPF-Barcelona School of Management
Conferència: Controller estàs a punt? Ponents: G.Cid, M.Oliveras +INFO
Publicacions

Destacats

Notícies
I Concurs Extraordinari de Casos Pràctics per a Docents (ACCID-UPF): guardonat el cas
pràctic sobre SEGRE CATERING, S.A.: La creación de la empresa

Joan Maria Amat, Doctor en direcció d'empreses i en Ciències
Econòmiques i professor de la UPF-Barcelona School of Management ha
rebut el premi del I Concurs Extraordinari de Casos Pràctics per a Docents,
que atorga l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID)
amb la col·laboració amb la Universitat Pompeu Fabra. El guardó s’ha
concedit al treball “SEGRE CATERING, S.A.: La creación de la
empresa”.
Aquest premi vol impulsar la creació de casos pràctics en temes de
comptabilitat i finances que descriguin algun conflicte o fet rellevant que
pugui ser objecte de debat i amb conseqüències reals per a l’empresa, o bé
alguna situació d’èxit o fracàs d’alguna empresa per causes internes.
L’objectiu és que aquests casos es puguin utilitzar posteriorment per a la
docència.
El guardó es va atorgar en el marc del VII Congrés de Comptabilitat i
Direcció ACCID i APC que es va celebrar els dies 8 i 9 de juny a l’IESE
Business School de Barcelona i està dotat amb 1.200 euros. El jurat va
estar conformat per Xavier Osés, professor de la UB; Daniel Serra,
professor de la Universitat Pompeu Fabra; i Núria Villaescusa, professora
de l’IESE Business School.
Accés al cas

Socis Protectors

19 de setembre (16:00) Pavelló Garbi
La cooperativa, una opció de continuïtat per les SCP +INFO
20 de setembre (16:00) World Compliance Association (Sala Webinar)
Identificación, análisis y evaluación de riesgos de compliance +INFO

22 de setembre (09:30) Valls Genera
Els fons propis en les cooperatives +INFO
26 de setembre (09:30) Associació Catalana d'Assessors Fiscals, Comptables i
Laborals
Taller generalista àmbit econòmic, fiscal i jurídic de les cooperatives per
a personal tècnic assessor, professorat i persones emprenedores +INFO
28 de setembre (09:30) Col·legi Economistes de Catalunya-Seu Lleida
La cooperativa, una opció de continuïtat per les SCP +INFO
28 de setembre (09:30) ICAB
Taller l’Exercici de l’advocacia a través de la cooperativa +INFO
Suport Institucional

Patrocinadors
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