
 

12 de abril del 2018 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
    

  

  Agenda 

17 d'abril (08:30-10:00) ACCIÓ 

Esmorzar de finançament: Empreses que menteixen Ponent: O.Amat 
+INFO 

18 d'abril (12:00-13.30) TecnoCampus Mataró-Maresme 

Conferència: Controller: Estàs a punt? Ponents: M.Oliveras, G.Cid +INFO 

19 d'abril (18:00-19:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya 

Conferència: “Anàlisi de l'estat de fluxos d'efectiu” Ponents: N.Arimany i 
C.Viladecans +INFO 

10 de maig (16:00-17:30) Col.legi Oficial de Gestors Administratius de 
Catalunya 

Conferència: “BON GOVERN CORPORATIU” Com millorar l'efectivitat dels 
Consells d’Administració Ponent: X.Subirats +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 

    

  Publicacions  

Destacats       

http://www.accio.gencat.cat/.content/enviaments/activitats/2018/ACT18-065-esmorzar-de-financament-empreses-que-menteixen.html?aab
http://www.accid.org/agenda.php?id=1028
http://accid.org/agenda.php?id=1023
http://accid.org/agenda.php?id=1024
http://accid.org/agenda.php?id=1012
http://jornada-accid.org/inscripcio/?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-07-2018.pdf?
http://www.accid.org/documents/LEAN_ACCOUNTING_JMVilalta_-_05formatv.pdf?
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/soci-cooperatiu?
http://jornada-accid.org/?


    

    

  Notícies  

 

  

PRESENTACIÓ DEL MONOGRÀFIC “BON GOVERN CORPORATIU” (Conferència 12 

d’abril de 2018) 

Avui dijous 12 d’abril, s’ha celebrat a la seu de la CECOT amb la 

col·laboració del Club Cecot financer & fiscal, la presentació del 

monogràfic “Bon Govern Corporatiu” presidida per Sebastià Codina, 

membre del Club Financer i Fiscal, i impartida per Xavier Subirats, 

economista, membre del  Comitè Permanent del CEC i  de l’ACCID. IBCS 

® Certified Consultant per a  Espanya i president del Registre d'Experts 

Comptables de Catalunya (RECC).  

En Xavier Subirats ha fet evident que de la recent crisi econòmica hem 

aprés la necessitat de reforçar i millorar el Govern Corporatiu. Exposant-

nos com la monografia proposa un conjunt de reflexions i mesures 

pràctiques per al Bon Govern Corporatiu. Dirigint el seu enfocament al 

conseller, al membre d'un òrgan de govern amb la intenció d’oferir-los 

eines, compartir experiències i plantejar-los qüestions que els serveixin en 

l'objectiu de millorar la seva aportació al Consell. La funció del conseller 

incorpora en l'actualitat exigències creixents de professionalització i és 

objecte de sever escrutini per part dels grups d'interès que demanen majors 

nivells de transparència i la incorporació de les millors pràctiques de Bon 

Govern. Es va parlar també de la dimensió comptable i financera del Bon 

Govern Corporatiu. Dels reptes que afecten àrees com el control intern, la 

comptabilitat i la informació financera (qualitat i transparència de la 

informació), ètica i valors, la política financera, la retribució i la gestió de 

riscos. I de les bones pràctiques que contribueixen al fet que les empreses 

minimitzin els riscos, reforcin la confiança dels seus accionistes i altres 

grups interessats i creïn més valor de les companyies. 

Tots els assistents a la conferència van rebre un exemplar del 

monogràfic  “Bon Govern Corporatiu” per gentilesa d’ACCID. 

Enllaç a la presentació. 

  

  

http://www.accid.org/llibreria/accid-govern-corporatiu-bases-conceptuals-aplicacions-practiques-p-151.html?language=ca
http://www.accid.org/documents/0000PresentacionBoardCECOTV20180406.pdf
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-recerca-treball-grau-tesi-master-tesi-doctoral-altres-projectes-recerca-p-150.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-govern-coporatiu-bases-conceptuals-aplicacions-practiques-p-151.html?language=ca
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-master-finanzas-claves-fundamentos-estrategias-operativas-finanzas-empresariales-p-152.html?language=ca
http://www.accid.org/documents/Tancament_comptable_fiscal_per_a_les_pimes-febrer_2018web.pdf?


 

  

PREMIS ARACOOP 

La Fundació Roca Galès i el programa aracoop estan portant a terme els 

Premis aracoop. Són uns premis que pretenen promoure l’anàlisi i la 

recerca vinculada a temes de l’economia social, cooperativa i del tercer 

sector en el món universitari. 

Els premis estan destinats a alumnes que hagin realitzat el seu Treball Final 

de Grau, Treball de Final de Màster o de Postgrau aquest any acadèmic en 

alguna institució acadèmica catalana. La dotació màxima a la que poden 

aspirar els participants és de 1200 euros, acompanyats de serveis i 

productes del Mercat Social valorats en 300€. L’últim dia per presentar 

els treballs és el 17 de setembre d’aquest any, mitjançant un formulari 

web. 

+INFO 

  
  

  Socis Protectors 

19 d'abril (08:30) Col.legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 

9ª Jornada d'Auditoria del Sector Públic: "Noves perspectives del Sector 
Públic" +INFO 

09 de maig (16:00) BurgMaster Hospitality Consultants 

Jornada Tècnica Valoració d’hotels: Teoria, pràctica i exemples 
reals +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.  
  

ACCID  Gal.la Placídia, 32, Edif. Col.legi d'Economistes de Catalunya 4a. Planta 08006 Barcelona · Tel. 93 416 16 04 
extensió 2019 - info@accid.org 

  

 

 

http://aracoop.coop/formulari-premis-fi-de-grau-master-o-postgrau-2018/?lang=es
http://aracoop.coop/formulari-premis-fi-de-grau-master-o-postgrau-2018/?lang=es
http://www.accid.org/documents/Premis_Aracoop_Resum.pdf
https://www.auditorscensors.com/ca/9a-jornada-dauditoria-del-sector-public-
http://www.accid.org/documents/Programa_Jornada_Valoracio_dHotels_(2).pdf
mailto:info@accid.org

