
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA                          
 

Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció 
(ACCID) 

 

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA. 26 d’abril de 2022. 
Inici: 18:00 hores.  
Format virtual: Plataforma Zoom ACCID 
https://tecnocampus-cat.zoom.us/j/82624058466 
Finalització: 18:30 hores. 
Assistents: V.Artigot, V.Bosque, E.Carnicero, C.Cinelli, M.Costa, A.Fernández, 
A.Gómez, V.Martínez, D.Mayo, J.M.Rosanas, G.Torres, J.Valls, V.Zeng 
Membres de la Junta assistents:  E.Aldeguer, M.J.Arasa, A.Boar, F.Campa, 
M.Casanovas, J.Casasls, E.V.Cebollero, D.Faura, A.Fitó, M.García, F.Gómez, J.Martí, 
M.Olivé, D.Poch, B.Pons, A.Quesada, J.Rabaseda, G.Soligó, X.Subirats, M.A.Zaragoza 
 
 
 

Ordre del dia:  
 
El president sortint d’ACCID, Daniel Faura, dona la benvinguda a tots els assistents que 

ens segueixen en remot a través de la plataforma digital i informa que la reunió d’avui és 

una reunió extraordinària amb la finalitat de ratificar la nova Junta de Govern de l’ACCID 

com a resultat de les eleccions celebrades avui 26 d’abril en la que només s’ha presentat 

una única candidatura electa, per tant no s’ha celebrat la jornada electoral, i és la que es 

presenta en aquesta reunió.  

1. Resum dels esdeveniments més importants del darrer any que han tingut relació 

amb l’ACCID. D.Faura, informa que donat que ara acaba el mandat de quatre anys, 

farà un recull dels indicadors més significatius de la gestió de l’ACCID al llarg del  

període 2018-2021. Entre les dades més significatives: l’increment en associats en 

més de 480 associats, un decrement de 9 entitats protectores, un manteniment 

sostingut de la realització d’actes respecte del 2017, però destacant la forta pujada de 

seguidors als mateixos que ha passat de 3.210 assistents al 2017 a 5.065 al 2020 i 

més de 4.670 al 2021, aquesta pujada tan significativa ha estat possible gràcies a la 

virtualitat dels actes arrel de la pandèmia i que ha permès arribar a més públic. Pel 

que fa a les xarxes socials, la xarxa que més ha crescut ha estat Linkedin que ha 

passat de 199 al 2017 a 804 al 2021, i Twitter de 3.083 al 2017 a 3.477 al 2021. Pel 

que fa als indicadors econòmics, des del 2019 els comptes ha presentat dèficit, tot i 

que aquest ha anat decreixent en un 30%, respecte a cada exercici per arribar a 

l’objectiu de l’equilibri.  

Entre les activitats destacables: 

-IX Congrés ACCID i APC, a la seu de la UPF Barcelona School of Management, 

amb el lema “La informació Corporativa i el Controlling post Covid-19”, que va 

acollir, 1 conferència d’obertura, 1 conferència inaugural, 3 conferències simultànies, 

9 sessions de treball simultànies i 4 workshops, amb la participació de 70 ponents, 

experts en diferents àmbits. Hi van haver 29 guardons, en dos actes de 

reconeixement, els Premis i Ajuts a la recerca ACCID 2020 i el IV Premi Ferran 

Termes i Premis ACCID 2021. Va comptar amb 105 assistents presencials i més de 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftecnocampus-cat.zoom.us%2Fj%2F82624058466&data=05%7C01%7Cjrosanas%40iese.edu%7C105812e904c24742cc0a08da27568b7f%7Ced0cd196c46d43d9813e500e8c413eda%7C0%7C0%7C637865549913184297%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9lpL3D%2FRqmmLyQbaRA2EF4TInyCq38Ez%2BmloAsnDm4Y%3D&reserved=0
https://accid.us16.list-manage.com/track/click?u=2e16fbe1ff44911f6e68838d5&id=c4d93a89c3&e=545b7d24d2
https://accid.us16.list-manage.com/track/click?u=2e16fbe1ff44911f6e68838d5&id=c4d93a89c3&e=545b7d24d2


1.200 en remot. El que ha permès obrir l’horitzó en la celebració dels actes no només 

en format presencial sinó en format híbrid, pel que l’aspecte híbrid ha quedat 

incorporat a futurs esdeveniments. 

 

- IV Jornada d’Innovació Docent en Comptabilitat ACCID i APC, aquesta 

jornada en format híbrid (presencial i on line) que es va celebrar al novembre del 

2021 amb la col·laboració de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de 

Barcelona, ha pretès en la línia de les darreres edicions, promoure la millora constant 

dels professors en l’àmbit de la comptabilitat i el control i potenciar l’intercanvi de 

coneixements i experiències docents, entre els membres de l’APC i les seves 

institucions. A més va acollir un acte homenatge a l’acadèmic Jose Maria Gay de 

Liébana “In memoriam” i dos workshops de la mà de 6 ponents experts en diferents 

àmbits. La IV Jornada d’Innovació Docent va comptar amb 27 assistents presencials 

i 56 en remot. 

Informar també que a banda d’aquesta iniciativa de l’acte homenatge a Gay de 

Liébana, la Junta de Govern de l’ACCID ha decidit renombrar un dels seus premis 

que atorga anualment, concretament el premi al millor treball de final de grau, com 

“Premi Gay de Liébana al millor treball de grau” a partir de la propera edició. 

 

- Publicacions:  

 

• Cal remarcar que en el marc dels canvis normatius que es varen produir a inicis de 

l’any 2021, l’ACCID va editar el Nou Pla General de Comptabilitat RD 1/2021 

(30 de gener de 2021) (editat en català i castellà i format Epub) i el Pla General de 

Comptabilitat de Pimes RD 1/2021 (30 de gener 2021) (editat en català i castellà i 

format Epub).  

 

• Amb motiu de l’atorgament del IV Premi Ferran Termes, va editar el treball 

guardonat Conflictos de interés y autoevaluación de riesgo de fraude en fondos 

europeos (Julio García Muñoz). Amb la col·laboració de la Sindicatura de Comptes 

de Catalunya, el Col.legi d’Economistes de Catalunya, el Col.legi de Censors Jurats 

de Comptes de Catalunya, el Col.legi Oficial de Gestors Administratius de 

Catalunya i RSM Spain. 

 

• També de la Revista de Comptabilitat i Direcció, es va publicar el volum número 

32 Mesura i gestió de l’impacte social de les organitzacions, Coedició amb CGE i 

la UPF Barcelona School of Management. Amb la col·laboració de la “Càtedra de 

Transparència i Control” creada per l’ACCID i la UPF Barcelona School of 

Management, (editat en català i castellà). 

 

• Pel que fa a l’European Accounting and Management Review es va publicar al 

maig del 2021 el Volum 7 Issue 2 i al novembre del 2021 el Volum 8 Issue 1. 

 

• La Central de Casos s’ha nodrit amb la publicació de nous casos.  

 

• Així com nous Documents de recerca i nous Documents tècnics. 

 

 

https://accid.org/revistes-publicades/
https://eamr-accid.eu/
https://accid.org/central-de-casos/
https://accid.org/recerca/
https://accid.org/tecnica/


- Premis i Ajuts ACCID:  

 

S’han atorgat en aquest 2021, 14 premis i 1 ajut a la recerca en col·laboració amb la 

Fundació Roca i Galès. Va tenir lloc la IX Convocatòria del Premi als millors casos 

pràctics de la Facultat d’Economia i Empresa UPF i ACCID amb quatre premis més 

atorgats. http://accid.org/premis-accid/  

 

2. Aprovació i acceptació de la nova Junta Directiva. D.Faura informa que segons els 

estatuts de l’ACCID, l’Assemblea de l’ACCID ha de ratificar l’elecció de la candidatura 

proclamada. Es demana la ratificació de la nova composició de la nova Junta ACCID 

con formada pel següents càrrecs i persones:  

Presidenta: Montserrat Casanovas Ramon Vicepresident 1r: Xavier Subirats 

Alcoverro Vicepresidenta 2a: Àngels Fitó Bertran Vicepresident 3r: Lluís Prims Vila 

Secretària: Eva Aldeguer Vidal Subsecretari: Martí Garcia Pons Tresorera: Gemma 

Soligó Illamola Vocals: Jordi Altayó Martí, Maria Josep Arasa, Alegre Andrei Boar 

Boar, Xavier Cardona Simón, Francesc Garreta Dalmau, Francesc Gómez Valls, Jordi 

Martí Pidelaserra, Maurici Olivé Riu, Dolors Poch Vilaplana Consellers/es: Míriam 

Aguado Figueras, Oriol Amat Salas,  Fernando Campa Planas, Jordi Casals Company, 

Marcel Casany Cariteu, Vicente Cebollero Leris, Sílvia López López, Lluís Mas 

Villellas, Joan Miró Soler, Bernat Pons Duran, Joaquim Rabaseda Tarrés, Alfredo 

Rocafort Nicolau, Maria Petra Saiz Antón, Manel Salas Rios, Maria Alba Zaragoza 

Farré. 

Per una unanimitat queda ratificada per l’Assemblea la nova Junta de Govern ACCID 

pel mandat 2022-2026. I es traslladen felicitacions els nous membres de la Junta. 

Aquests traslladen a la Junta sortint l’agraïment per la confiança dipositada en ells per 

aquest nou mandat. 

D.Faura, president sortint trasllada l’agraïment a tots els membres de la Junta que l’han 

acompanyat en aquest període del seu mandat, per la feina feta conjuntament i trasllada 

també el seu agraïment al personal ACCID en desenvolupament de les seves tasques. 

3. Precs i preguntes.  

 

http://accid.org/premis-accid/

