13 de juliol del 2017
Novetats

Agenda

14 de juliol (09:30-11:00) CEC Lleida
Presentació del Libre EMPRESES QUE MENTEIXEN. Com maquillen els
comptes i com prevenir-ho i detectar-ho a temps Ponent: O.Amat +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
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
PREMI ACCID A LA MILLOR TESI DOCTORAL PER A POL SANTANDREU

El passat 8 de juny, en l'acte d'inauguració del VII Congrés de l'Associació
Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) en Pol Santandreu va
rebre el Premi a la Millor Tesi Doctoral, amb la presència del President
de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont. El premi ha estat
concedit pel jurat per la tesi "Metodologies de Valoració d'Empreses
Hoteleres. Contemplant la Creació de Valor", que analitza les relacions
que hi ha entre la valoració de les cadenes hoteleres més importants del
mon i diferents variables com són el RevPAR, EBITDA, Vendes, número
d'establiments o Inversió, entre d'altres.
El premi el va lliurar pel degà del Col.legi d'Economistes de
Catalunya, Joan B.Casas.

ÚLTIMS DIES PER PRESENTAR CANDIDATURES A LA V CONVOCATÒRIA DEL
PREMI ALS MILLORS CASOS PRÀCTICS DE LA FACULTAT D'ECONOMIA I
EMPRESA

La Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials, la Barcelona School
of Management (BSM), el Departament d'Economia i Empresa i l'ACCID
volen impulsar la creació de casos pràctics que puguin utilitzar-se
posteriorment per a la docència.
La idea és aprofitar els treballs de bona qualitat realitzats pels alumnes de
la nostra Facultat o de la BSM, en algunes assignatures com poden ser
Anàlisi d'Estats Comptables, Direcció Comercial, Direcció Estratègica o
Treball fi de Grau, entre d'altres.
Els professors que identifiquin bons treballs iniciarien una reconversió del
treball en cas pràctic, conjuntament amb l'alumne o alumnes que hagin
elaborat el cas. De manera que el cas pràctic tingui tres apartats: (i)
enunciat,
(ii)
preguntes
i
(iii)
"teaching
notes".
Els autors del cas pràctic seran els alumnes i el professor que hagi
supervisat el cas.
Candidatures
- Seran candidats als premis aquells estudiants de la Universitat Pompeu
Fabra i de la Barcelona School of Management (BSM) que hagin realitzat
un cas pràctic, preferentment real, i que per la seva importància,

originalitat, implicacions o aportacions mereixen ser reconegudes
especialment.
- Els casos pràctics han d'haver estat supervisats per un professor de la
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials o de la Barcelona School
of Management.
- No s'acceptaran casos que ja hagin estat premiats a la convocatòria de
ACCID-Premi Cas Pràctic.
Període de presentació de les candidatures
- Es podran presentar candidatures fins el 17 de Juliol del 2017.
+INFO

LLIBRE ACTES VII CONGRÉS DE COMPTABILITAT I DIRECCIÓ ACCID i APC

Amb motiu de la celebració del Setè Congrés Català de Comptabilitat i
Direcció ACCID i APC, que ha tingut lloc els dies 8 i 9 de juny de 2017 a
l’IESE Business School, s’ha editat en format paper (tapa blanda), el
Llibre Actes VII Congrés de Comptabilitat i Direcció, que recull
informació de les conferències simultànies que varen ser exposades, així
com els abstracts de les 24 comunicacions acadèmiques que es varen
presentar als 4 tallers de comunicacions organitzats.
El Congrés Català de Comptabilitat i Direcció s’ha convertit en un punt de
trobada que reuneix, cada dos anys, a professionals de la comptabilitat i la
direcció d’empreses de Catalunya. Les conferències i les sessions de treball
simultànies s’han centrat en els temes més actuals i importants que afecten
a la comptabilitat i el control de la gestió empresarial. A més, ha inclòs la
trobada anual de l’Agrupació de Professors de Comptabilitat i Control.
Igual que en les edicions anteriors, l’edició ha estat del màxim interès per
als professionals, acadèmics i estudiants.
Per adquirir-ne una versió impresa es pot fer a través d’aquests
enllaços: Amazon i Lulu
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