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RECONEIXEMENT DEL COL·LEGI DE CENSORS JURATS DE COMPTES DE
CATALUNYA A ENRIC PAREDES, MEMBRE DE GRUP20 AUDITORIA
Catorze anys de servei al col.lectiu des de la seu de Girona
Barcelona, juliol de 2014. El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya ha
atorgat a Enric Paredes, membre de l’Associació Grup20 Fòrum de Reflexió, Debat i
Opinió d'Auditoria, un reconeixement públic pel seu servei al col·lectiu com a
delegat a Girona del Col·legi durant els darrers 14 anys.
Entre els elements d’èxit de la tasca d’Enric Paredes al capdavant de la delegació
del Col·legi a Girona, destaca promoure i aconseguir formació conjunta en auditoria
i en empresa destinada a tots els membres de les entitats col·legiades professionals
de l’àrea d’influència gironina. La seva empenta ha contagiat d’harmonia el
col·lectiu que, amb un volum força important, ha apostat per una formació de
qualitat, aconseguint, a més, economies d’escala en la seva impartició.
Aquest reconeixement es va materialitzar en el trofeu que va lliurar el president del
Col·legi, Daniel Faura, amb el recolzament de la seva junta i de tot el sector de
l’auditoria gironina i catalana.
Enric Paredes és soci director de la firma membre GPM Auditors que compta amb
oficines a Girona i Barcelona i forma part de GMN International. La firma és
membre de l’Associació Grup20, configurada per destacades empreses del sector
de l'auditoria que representen un 10 % de la facturació total del mercat espanyol i
un 40 % de la facturació de les firmes mitjanes.
Des de Grup20, com a principal interlocutor de les firmes mitjanes amb els
representants institucionals del sector de l'auditoria, es treballa per promoure
l'exercici professional dels auditors i debatre sobre tots els aspectes relacionats
amb l'auditoria, el seu paper en la societat i, en general, sobretot en allò referent a
la transparència de la informació financera i econòmica.
Fotografia lliurament del reconeixement a Enric Paredes:
D’esquerra a dreta: Enric Paredes i Daniel Faura.
https://www.dropbox.com/s/p0yirbgfiir6jsb/Enric%20Paredes%20i%20Daniel%20Faura.jpg
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Fòrum de Reflexió, Debat i Opinió d'Auditoria
L'Associació Grup20 compta entre els seus membres amb Daniel Faura
(Faura Casas), que ha renovat recentment el seu càrrec com a president del
Col·legi; amb Antoni Gómez (Auren), com a vicepresident 1r; amb Dolors
Poch (Pleta), com a Tresorera; amb Lluís Prims (Audria) com a vocal; i amb
Francesc Rosa (Vidiella Rosa) com a Delegat a Tarragona. Ramon Riera
(VIR) i Josep Mª Martí (IBERAUDIT Kreston) formen part de la Comissió
Deontològica del Col·legi.
L'associació compta també amb una àmplia representació a l’Instituto de
Censores de Cuentas de España (ICJCE) amb Mario Alonso (Auren) com a
President, amb Mercè Martí (IBERAUDIT Kreston) com Comptadora i Copresidenta de la Comissió Econòmica; així com amb Joan Mallafré (Audria)
com a Vocal. Pere Ruiz (Faura Casas) és President de la Comissió d'Auditors
del Sector Públic.
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El posicionament dels membres de Grup20 a les corporacions possibilita
treballar en els seus objectius per una millora de l'auditoria a Espanya i per
recollir totes les inquietuds dels professionals de l'auditoria, sigui quina sigui
la forma de prestació de serveis i la dimensió de la seva estructura.
Grup20 va néixer fa vint anys de la iniciativa de firmes mitjanes d'auditoria i a dia
d'avui està configurada per Joaquín Martín (AUDALIA), Enric Faura (AUDIAXIS
AUDITORS), Joan Mallafré (AUDRIA), Miquel Àngel Catalan (AUREN), Ferran Busquet
(BUSQUET ECONOMISTES AUDITORS), Xavier Castellà (CASTELLÀ AUDITORS
CONSULTORS), Rafael Rodondo (CORTÉS Y ASOCIADOS AUDITORES), Miquel
Hernández (CORTÈS, PÉREZ Y CIA.), Pere Ruiz (FAURA-CASAS), Gonçal Fàbregas
(FORWARD ECONOMICS), Enric Paredes (G.P.M. AUDITORS ASSOCIATS), Mercè
Martí (IBERAUDIT KRESTON), Joan Siurana (MOORE STEPHENS ADDVERIS
AUDITORES Y CONSULTORES), Joan Camps (UNIAUDIT OLIVER CAMPS) i Josep
Suades (PLETA AUDITORES).
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