
 

19 de abril del 2018 
 

  Novetats  

 

  

 

  

 

  

 

          
    

  

  Agenda 

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 

26 d'abril (18:00-20:30) Facultat d’Economiai Empresa. Universitat de 
Barcelona 

Fòrum d’Actualització Comptable Ponents: A.Moreno i F.rodríguez +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 

15 de maig (19:30-21:00) Aules d’Extensió Universitària de Linyola (UdL)  

EMPRESES QUE MENTEIXEN: Com ho fan i com detectar-ho a temps 
Ponent: O.Amat +INFO 

http://accid.org/agenda.php?id=1023
http://accid.org/agenda.php?id=1032
http://accid.org/agenda.php?id=1024
http://accid.org/agenda.php?id=1012
http://accid.org/agenda.php?id=1029
http://www.accid.org/documents/SESSIONS_SIMULTANIES-RESUMS.pdf?
http://www.accid.org/documents/CAT_MORERA-ACCID-08-2018.pdf?
http://www.accid.org/documents/NOTA_TE768;CNICA_LLORENC807;_MARCformatv.pdf?
https://www.caixa-enginyers.com/ca/web/portal/soci-cooperatiu?
http://jornada-accid.org/?


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

“MASTER EN COMPTABILITAT. Control pressupostari i anàlisi de 
desviacions'' Ponent: Ll.Bagur +INFO 

    

  Publicacions  

Destacats       

    

    

  Notícies  

 

  

PATROCINADORS DE LA V JORNADA ACCID (1 de juny de 2018, UVIC) 

AECE i DATEV-Sinfopac, patrocinen la V Jornada ACCID i APC que se 

celebrarà l’1 de juny de 2018 a la seu de la Universitat de Vic-Universitat 

Central de Catalunya. 

Alguns dels avantatges que gaudiran aquestes entitats són: incloure el logo 

en tota la documentació i web de la jornada, difusió del patrocini entre els 

socis d'ACCID, representant de l’entitat a una sessió simultània presidint, 

disposar d’un estand, incloure documentació a les carteres dels assistents, 

etc. 

AECE, Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de 

España, té com a finalitat social primordial agrupar professionalment 

als exercents de la Comptabilitat i la Tributació amb l'OBJECTIU DE 

PROTEGIR, GARANTIR I IMPULSAR LA SEVA PROFESSIÓ sobre la 

base de principis de Responsabilitat, Eficàcia i Progrés, establint-se 

d'aquesta forma una necessària homologació pràctica amb els professionals 

d'aquesta especialitat als països de l'entorn europeu comunitari als quals 

estem vinculats, assegurant amb això totes les garanties humanes i 

tècniques possibles de la professió de Comptable i Tributari. 

DATEV-Sinfopac, Partners for Solutions, satisfan les necessitats reals 

dels auditors i professionals de comptabilitat; proporcionant-los solucions 

actualitzades, automatitzades i eficients, desenvolupant una gamma de 

productes i serveis en diversos continents amb la millor tecnologia, 

assessorament i orientació per enfrontar amb èxit l'exigent exercici de 

l'auditoria en els actuals marcs nacionals i internacionals. 

http://accid.org/agenda.php?id=1005
https://www.aece.es/
https://www.aece.es/
https://www.sinfopac.com/es/
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?


Si vols que la teva empresa també participi a la V Jornada i gaudir d'aquests 

avantatges, contacta amb ana.quesada@accid.org o en el telèfon 93 416 16 

04 ext. 2019. 

  

 

  

“CONTROLLER ESTÀS A PUNT?” (Conferència 18 d’abril de 2018) 

El dimecres 18 d’abril es va celebrar al TecnoCampus Mataró-Maresme 

la conferència ''Controller: Estàs a punt?” impartida per Gemma Cid, 

professora  associada  UPF-Barcelona School of Management i per Marc 

Oliveras, economista, professor associat UPF-Barcelona School of 

Management i coordinador de l’Agrupació de Professors de Comptabilitat 

i Control d’ACCID,  acompanyats per José Luís Martinez Fernandez, 

Professor Associat ESCSE – Tecnocampus 

Na Gemma Cid i en Marc Oliveras ens van fer plantejar fins a quin 

punt som conscients que els llocs relacionats amb el control, la 

comptabilitat i finances tenen un 90% de probabilitat de ser substituïts per 

màquines?  Se sol pensar que aquestes solament poden substituir tasques 

de baix valor afegit… però, n’estem segurs?  En què es basen aquells qui 

insisteixen que ens preocupem? Tindran raó? 

En aquesta conferencia s’han  tractat  algunes de les principals tendències 

que afectaran el futur de les empreses, com el Big Data i la intel·ligència 

artificial, la creixent importància de tots els temes relacionats amb la 

sostenibilitat, la gestió futura de les persones (gestió del talent), i la 

internacionalització. Totes elles tindran un impacte molt gran en els 

sistemes de control de gestió i, per descomptat, en la mateixa figura del 

controller, que haurà de gestionar de forma òptima tots aquests canvis. 

 Tots els assistents a la conferència que ho van desitjar, van rebre 

gratuïtament, el monogràfic  “Noves tendències en controling”, per 

cortesia d’ACCID. 

Accés a la presentació 

  

  

 

  

ENTREVISTA A ORIOL AMAT: Com detectar les pimes i startups que menteixen 

Entrevista a l’economista Oriol Amat, Catedràtic d’Economia Financera i 

Comptabilitat de la UPF i president de l’ACCID, en els esmorzars de 

Finançament d'ACCIÓ, en la que analitza els fraus més habituals en 

pimes i startups, els motius per dur-los a terme i els perfils més corrents 

de defraudadors. Però també el més important, els senyals que poden 

ajudar a detectar-los. 

Accés a l'entrevista 
  

  Socis Protectors 

09 de maig (16:00) BurgMaster Hospitality Consultants 

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

11 de maig (09:00) Hotel Ultonia 

II Jornada de Comptabilitat i Auditoria +INFO 
 

  
Suport Institucional   

mailto:ana.quesada@acid.org
http://www.accid.org/llibreria/accid-profit-noves-tendencies-controlling-p-144.html?osCsid=5m536nt36ofdt1jvskol4stu47
http://www.accid.org/documents/Conferencia_TCM_18_04_2018_Controller_estas_a_punt.pdf
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/banc-coneixement/cercador/BancConeixement/oriol_amat_frau_empreses
http://www.accid.org/documents/Programa_Jornada_Valoracio_dHotels_(2).pdf
http://www.coleconomistes.cat/Eventos/wf_curso.aspx?IdMenu=d94ff862-99b6-463b-bde4-de56a1789838&Cod=11324&Idioma=ca-ES


 

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 

  

 

 

mailto:info@accid.org

