campuscambra
TALLER
QUAN I PER QUÈ CREAR UN CONSELL D’ADMINISTRACIÓ A L’EMPRESA?
Ens cal a la nostra empresa? Quin valor ens aportaria?

Formació d’empresaris i directius
Juny 2019
Barcelona

QUAN I PER QUÈ CREAR UN CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
A L’EMPRESA
Els tallers són formats dinàmics que afavoreixen l’aplicabilitat de la formació en un entorn proactiu d’aprenentatge comú, mitjançant l’experiència, la pràctica, els coneixements
i les vivències dels formadors.

Com adaptar els òrgans de govern de l’empresa implementant millores
de gestió?
Cal que diferenciem el lideratge estratègic i el lideratge operatiu?

4, 18 i 25 de juny de 2019 De 9.30 a 13.30 h i de 15.30 a 17.30 h

18

hores

Governar la complexitat i l’evolució d’una empresa,
adaptant-la als canvis permanents del mercat i de
l’entorn, aconseguint un creixement i una rendibilitat
sostenibles al llarg del temps, no ha estat mai un
repte fàcil.

•	Principis ètics i codis de conducta.

Per assolir-ho cal, entre altres actuacions,
implemantar millores en l’organització i en les
capacitats dels equips que hi treballen, i un dels
reptes principals és, arribat el moment, comprendre
la necessitat de diferenciar les responsabilitats de
governar —lideratge estratègic— i de dirigir
—lideratge operatiu—, i el Consell d’Administració
pot esdevenir un bon instrument per al lideratge
estratègic si està ben configurat.

•	Estratègia financera i creixement de l’empresa.

• Comissions de treball delegades.
•	Política i decisió d’inversió, de finançament i de
dividends.

•	Creació de valor i rendibilitat per a la Propietat /
Accionistes.
•	Sistemes de control de Gestió d’Informació que han
d’arribar al Consell.
Implicacions jurídiques dels membres del consell
•	Concepte i característiques.

OBJECTIUS

•	Convocatòria, constitució i forma d’adopció
d’acords.

• Introduir i treballar de manera pràctica la

• Delegació de facultats i apoderaments.

idoneïtat de quan i per què implementar un
Consell d’Administració.
• Distingir-ne les tasques pròpies de govern de

l’empresa i les de gestió de l’activitat i les seves
responsabilitats.

•	Estructura del Consell d’Administració. Designació
de càrrecs.
•	Estatuts socials. Regles de funcionament
i clàusules pròpies.
• Junta general d’accionistes.

DESTINATARIS

• Impugnació d’acords.

Als/les propietaris/es d’empreses que volen
aprofundir en el valor i la idoneïtat de crear un
Consell com a nou òrgan de govern de la seva
empresa.

• Organització interna.

CONTINGUTS
El consell d’administració, òrgan fonamental per al
bon govern de l’empresa: missió i mitjans
Les responsabilitats del consell:
• El consell i l’estratègia de l’empresa.
•	Visió, organització i funcionament.
•	Els Consellers: Selecció, nomenament, formació,
avaluació i remuneració.
• Consellers independents.

PROFESSOR
Josep Maria Moré. Consultor especialista en la
venda d’empreses i processos de M&A. També en
processos de reestructuració corporativa en pimes.
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials.
MBA per l’IESE. Forma part de diversos Consells
d’Administració.
Jordi Gallemí. Llicenciat en Dret per la UB, titulat
per ESADE en Dret Concursal. Experiència en la
pràctica processal i mercantil, en l’àmbit societari,
amb participació en operacions de fusió, escissió o
segregació de branques d’activitat en l’àmbit de pimes.
Secretari de diversos Consells d’Administració.
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DURADA I CALENDARI
Els dies 4, 18 i 25 de juny de 2019 (18 hores). De 9.30 a 13.30 h
i de 15.30 h a 17.30 h (dinar inclòs)
LLOC DE REALITZACIÓ, MATRÍCULA I INSCRIPCIONS
Cambra de Comerç de Barcelona
Av. Diagonal, 452
08006 - Barcelona
El preu de la matrícula és de 810 euros (exempt d’IVA).
Per inscriure’s, els participants hauran d’emplenar el qüestionari que rebran prèviament i lliurar-lo a la Cambra de Comerç
de Barcelona. Un cop rebut el qüestionari, es confirmarà la
plaça per correu electrònic. Places limitades.
AJUTS A LA FORMACIÓ
•	
Possibilitat de bonificar part de l’import de la matrícula
del programa segons l’establert per la Fundación Estatal
para la Formación en el empleo.
Des de la Cambra us podem fer aquest tràmit.
Per gaudir d’aquest servei, cal:
– Inscriure’s en el programa.
– Entrar a l’apartat de bonificació de la formació de la pàgina
de la Cambra www.cambrabcn.org
–
Donar i reenviar la informació sol·licitada dotze dies
abans de la data d’inici al curs.
– Assistir a més del 75 % de les hores de formació.
•	Condicions especials per a autònoms, truca’ns i t’informarem.
•	10 % descompte Campus Cambra Alumni.

Més informació i inscripcions
Txus Martínez

mjmartinez@cambrabcn.org

902 448 448 ext. 5396
Cambra Barcelona
Cambra Barcelona
@cambrabcn
www.cambrabcn.org

