15 de febrer del 2018
Novetats

Agenda

28 de febrer (18:00-19:30) Col.legi de Censors Jurstas de Comptes de
Catalunya
Presentació del
X.Subirats +INFO

monogràfic

“Bon

Govern

Corporatiu”

Ponent:

6 de març (17:30-19:00) Facultat Economia i Empresa de la UB
'EMPRESES QUE MENTEIXEN. Com maquillen els comptes i com prevenirho i detectar-ho a temps'' Ponent: O.Amat +INFO
6 de març (16:00-17:30) Universitat Abat Oliba CEU
Darrers canvis en la normativa comptable (PGC, PGC Pimes i normes de
consolidació) Ponent: X.Sentís +INFO
15 de març (19:00-20:30) Col.legi d'Economistes de Catalunya
“EL IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS” Resolución del ICAC de 9 de Febrero
de 2016. Análisis y ejercicios prácticos Ponent: R.Ferrer i V.Ferrer +INFO
Publicacions
Destacats

Notícies
SESSIÓ SOBRE BON GOVERN CORPORATIU, PRESENTACIÓ DEL MONOGRÀFIC
“BON GOVERN CORPORATIU” I ANUNCI DE LA NOVA “GUÍA DE BUEN
GOBIERNO PARA PYMES” REA(RSC-II) (Conferència 13 de febrer de 2018)

El passat dimarts 13 de febrer es va celebrar a la seu del Col·legi
d’Economistes de Catalunya (CEC) la Sessió sobre Bon Govern
Corporatiu, presentació del monogràfic “Bon Govern Corporatiu”
i anunci de la nova “Guía de buen gobierno para pymes” REA(RSCII) presidida per Joan B. Casas, degà del Col·legi d'Economistes de
Catalunya, impartida per Oriol Amat, catedràtic UPF, president d'ACCID
i de la Comissió de Comptabilitat (comissió conjunta CEC-ACCID), per
Carlos Puig de Travy, membre de la Comissió Gestora del Col·legi
d'Economistes de Catalunya, president del Registro de EconomistasAuditores REA+REGA i membre de la Comissió de Comptabilitat
(comissió conjunta CEC-ACCID) i per Xavier Subirats, membre de la
Comissió Gestora del Col·legi d'Economistes de Catalunya, president del
Registre d'Experts Comptables de Catalunya (RECC) i membre de la Junta
Directiva de l'ACCID.
Els ponents ens van fer 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 en general, així com determinades aplicacions
específiques per a les empreses familiars, les institucions financeres, les
organitzacions no lucratives i els organismes de les administracions
públiques. Dirigint el seu enfocament al conseller, al membre d'un òrgan
de govern i la intenció és oferir-li eines, compartir experiències i plantejarli qüestions que li 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.
Tots els assistents a la conferència van rebre un exemplar del
monogràfic “Bon Govern Corporatiu” per gentilesa d’ACCID.
Accés a la presentació (X.Subirats)
Accés a la presentació (C.Puig de Travy)

Socis Protectors

22 de febrer (09:30) Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
“Nuevo reglamento europeo de protección de datos” +INFO
13 de març (08:30) Teatre Nacional de Catalunya
Foro Asesores Wolters Kluwer +INFO
Suport Institucional

Patrocinadors
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