10 de maig del 2018
Novetats

Agenda

10 de maig (18:00-19:30) Facultat d’Economia i Empresa. Universitat de
Barcelona
FORUM D’ACTUALITZACIÓ COMPTABLE. El Nuevo Informe de Auditoría /
Las cuestiones clave o aspectos relevantes de auditoría CCA/ARMA
Ponent: J.A. del Castillo +INFO
11 de maig (15:00-16:30) Universitat Internacional de Catalunya
Presentació llibre: “Com fer recerca” Ponents: F.Marimón, R.Bastida i O.Amat
+INFO
15 de maig (18:00-19:00) Aules d’Extensió Universitària de Linyola (UdL)
Conferència: EMPRESES QUE MENTEIXEN: Com ho fan i com detectar-ho a
temps Ponent: O.Amat +INFO
23 de maig (18:30-20:00) Col.legi d'Economistes de Catalunya - Seu Barcelona
Conferència: ''El nou reglament europeu de protecció de dades, la figura
del delegat de protecció de dades i eines per automatitzar el control del
seu acompliment'' Ponents: J.Haro, E.Mucia i J.M.Gallart +INFO
25 de maig (10:30-14:15) Consejo General de Economistas

Presentación de la “Guía de Buen Gobierno Corporativo para empresas
pequeñas y medianas” y “Manual Buen Gobierno: RCD 25 ACCID”
Ponents: I.Peñalosa, M.Gosch i X.Subirats +INFO
28 de maig (16:00-17:30) Col·legi Oficial de Gestors Administratius de
Catalunya
Conferència: “MASTER EN COMPTABILITAT. Control pressupostari i anàlisi
de desviacions'' Ponent: Ll.Bagur +INFO
Publicacions
Destacats

Notícies
ACCID RENOVA ELS CÀRRECS DE LA SEVA JUNTA DIRECTIVA

Daniel Faura, nou president d’ACCID (Associació Catalana de
Comptabilitat i Direcció)
Faura: “Ens proposem aprofundir i estimular el debat entre professionals
i acadèmics, promoure la recerca, el reconeixement de les bones
pràctiques d’organitzacions i professionals, publicant i divulgant
continguts i novetats en matèries de comptabilitat i informació financera.
Consolidar també ACCID com la institució de referència a Catalunya en
generació de coneixement en els àmbits comptables i corporatius”
Daniel Faura ha estat elegit per unanimitat com nou president del
l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) per a un
període de quatre anys en l’acte constitutiu de la nova Junta Directiva de
l’Associació. L’Associació ACCID va ser fundada l’any 2002 a iniciativa
de diferents Col·legis Professionals, amb la finalitat de millorar la
transparència de la informació financera, promoure, estimular i
reconèixer les millors pràctiques professionals i acadèmiques, impulsar la
recerca i nous desenvolupaments, i editar publicacions. ACCID
actualment agrupa a més de 11.000 socis, que desenvolupen activitats
professionals, acadèmiques i institucionals.
Faura substitueix a Oriol Amat, compromès amb l’Associació des de la
seva fundació, havent-ne estat President durant els darrers quatre anys, i
que en la nova Junta en serà Vicepresident Executiu. El nou president

d’ACCID ha estat president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de
Catalunya, és llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses, llicenciat
en Dret, i Censor jurat de comptes. Daniel Faura és co-fundador de
l’empresa Faura-Casas, Auditors Consultors.
Composició de la nova Junta de Govern per la legislatura 2018-2022
REPTES:
La nova Junta es proposar continuar la tasca endegada fins ara i en
particular els següents reptes:
* Intensificar la col·laboració amb els Col·legis i altres Associacions i
Organitzacions professionals complementant els seus serveis, generant
sinèrgies i valor afegit pels seus membres.
* Dinamitzar les comissions de treball especialitzades, per tal de que
estimulin el debat, la recerca, la divulgació i l’emissió de posicionaments
sobre temes comptables i d’informació financera, i canalitzar-les a través
de publicacions periòdiques.
*Continuar promovent i reconeixent les bones pràctiques de les
organitzacions, els professionals i els acadèmics que actuen en l’àmbit de
la comptabilitat i la informació financera.
*Reforçar la seva funció de “punt de trobada” entre professionals,
acadèmics i institucions i consolidant a ACCID com institució de
referència a Catalunya en generació de coneixement i divulgació en
matèria de comptabilitat i informació corporativa.
Campanya de CROWDFUNDING-Ajuts a la RECERCA ACCID

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció concedeix ajuts amb
l’objectiu de promoure la recerca a Catalunya.
Es per aquesta raó que fem una nova campanya de crowdfunding amb la
plataforma Verkami, amb l’ objectiu de recaptar fons per a poder donar
els ajuts. Es tracta que entre tots aconseguim completar l’import de 3.000
euros de l’ajut per l’investigador premiat d’aquest any.
L'import recaptat s'invertirà en la seva totalitat a donar l'ajut a la recerca.
Què premia a un investigador o grup investigador per a que realitzi un
projecte de recerca.
Des de la seva fundació l’ACCID porta concedits 34 ajuts a la recerca amb
un volum de 102.000€ destinats a impulsar la investigació.
Per tal de recaptar aquests fons, oferim unes recompenses a canvi de l'ajut
econòmic dels mecenes, i per cada aportació feta es rebrà una recompensa.
Ajuda'ns a assolir l’import fent-nos una donació i/o fent-ne difusió per
arribar al màxim de gent possible.
Per més informació entra en el següent link: Ajuts de Recerca ACCID
Agraïm la teva col·laboració.
ACCID.

ENQUESTA SOBRE EL BOICOT PER PART DELS CONSUMIDORS DURANT EL
MOVIMENT INDEPENDENTISTA DEL 2017

Aquesta enquesta forma part de la recerca per a la Tesi de Màster a la
UPF Business School of Management realitzada per l'estudiant Karolina
Barbara Barczyk.
L'enquesta es contesta en 5 minuts.
En aquesta enquesta intentem explorar com les empreses catalanes han
viscut la situació sociopolítica del 2017 i com han gestionat el boicot per
part dels consumidors, si és que n'hi ha hagut. Aquest estudi intenta
contribuir a ampliar el coneixement sobre un tema encara poc estudiat en
termes de gestió empresarial, i elaborar suggeriments en vers a com
aquestes empreses poden gestionar situacions causades per condicions
sociopolítiques. Fer click aqui per a contestar a l'enquesta.

Socis Protectors

11 de maig (09:00) Col.legi d'Economistes de Catalunya Seu Girona-Hotel
Ultonia
II Jornada de Comptabilitat i Auditoria +INFO
15 de maig (09: 30) EsadeCreapolis
Special Open Working Session "Liderazgo efectivo" +INFO
23 de maig (09:30) Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Com impacta la transformació digital a la direcció financera de les
empreses +INFO
30, 31 de maig i 1 de juny (08:00) Complejo Policial de Canillas-Madrid
V Congreso B&L luchando contra el fraude +INFO
08 de juny (08:30) One Moorgate Place-London
IBCS Annual Conference +INFO
Suport Institucional

Patrocinadors

Vostè rep aquest missatge perquè aquesta adreça de correu-e està associada a un dels nostres socis. Aquest missatge conté
informació adreçada exclusivament al seu destinatari; informació que pot ser privilegiada o confidencial. Si vostè no és el
destinatari l'informem que d'acord amb la legislació vigent, la utilització, divulgació i/o còpia sense permís previ està prohibida. Si
ha rebut aquest missatge per error li demanem que ens ho comuniqui a l'adreça info@accid.org i destrueixi immediatament aquest
correu.
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