CURRICULUM VITAE DEL DR. JOSÉ MARÍA BOVÉ MONTERO.
VERSIÓ COMPLETA

Inicia la seva activitat professional com a auditor de comptes a Peat, Marwick, Mitchell. El 1978
funda Bové Montero y Asociados, la firma té en l'actualitat una plantilla de 60 professionals i
forma part de la federació de firmes d'auditoria i assessorament empresarial HLB International .
Ja de jove inicia una intensa activitat corporativa, presentant-se a eleccions al Consell Directiu
del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya en l'equip de Dr. Emili Gironella,
membre electe de la Reial Acadèmia de Doctors i Miquel Garriga. En aquest Col·legi porta a
terme les funcions directives que els diferents presidents li atorguen, organitzant sessions
tècniques, cursos, etc.
Sota la presidència del Dr. Gassó Vilafranca, organitza el primer Fòrum de l'Auditor
Professional a Sitges, que ara s'ha convertit en un gran trobada científica i professional dels
auditors de comptes, que assisteixen cada any a Sitges. També en aquesta època es crea l'Arc
Mediterrani d'Auditors, que agrupa institucions professionals de França, Itàlia i Espanya, amb
l'objectiu d'ajudar a internacionalitzar l'activitat econòmica d'aquesta part de la mar
Mediterrània.
El Col·legi li atorga el 2001 el guardó d'Auditor Distingit, premi anual a un auditor de comptes
que s'ha significat pel seu servei al Col·lectiu i a la societat en general.
Va ser precisament José María Gassó, president del Instituto de Censores Jurados de Cuentas
de España, qui l'any 2000 el crida a Madrid per reformar la política corporativa en matèria de
relacions internacionals i potenciar l'activitat i la presència internacional de la professió
espanyola en matèria de comptabilitat i auditoria de comptes. En el mateix any és elegit
Vicepresident de la Federació Europea d'Experts Comptable, FEE, amb seu a Brussel·les i que
representa més de 500.000 professionals europeus, sent el primer espanyol ocupant un lloc de
responsabilitat en aquesta organització.
En el si de la FEE operen un conjunt de comissions i al recipiendari li atorguen la
responsabilitat de gestionar la SME / SMP Working Party. La problemàtica de les petites i
mitjanes empreses és molt important per a la Comissió Europea, ja que són les companyies
que més ocupació creen. Una altra de les activitats que va dur a terme en la seva àrea de
responsabilitat va ser l'organització de quatre congressos europeus d'auditors, als quals van
assistir una mitja de 400 participants; una iniciativa pionera a l'espai europeu, que,
malauradament, no ha tingut per ara continuïtat. Durant els seus deu anys de servei a la FEE,
ha participat assíduament com a ponent en molts congressos d'instituts europeus d'auditors,
simposis organitzats per la CE, cambres de comerç i altres organismes, dissertant sobre
matèries relatives a l'auditoria de comptes i a les reformes en el dret comptable.
És precisament la disciplina del dret comptable, el que el va portar a ser triat per l’EFRAG per
formar part del SME Working Group, organisme consultor de la Comissió Europea en matèria
d'implantació del dret comptable internacional a les empreses que no són considerades
d'interès públic i que ha portat a bon port la publicació en l'estiu de 2013 de la Nova Directiva
Comptable.
Des de Juliol de 2013 és Vicepresident 1er del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de
España, responsable de les relacions internacionals.

El 8 maig de 2014 va llegir el seu discurs d'ingrés a la Reial Acadèmia de Doctors, com
Acadèmic Numerari, sobre el tema "l'Acció Exterior de les comunitats autònomes"; va contestar
l'acadèmic de número Excm. Sr. Dr. José Maria Gay Saludas, clausurant l'acte acadèmic el Sr.
Roger Albinyana, Secretari d'Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya.
Un aspecte particular en la formació del Dr. Bové i potser una de les seves majors aficions, és
el seu interès en estudiar i practicar idiomes europeus; a casa seva es parla simultàniament en
català, castellà i anglès d'una manera natural i respectuosa; es comunica a més amb fluïdesa,
a nivell personal i professional, en alemany, francès i italià. Dedica part del seu temps a
l'aprenentatge d'aquests idiomes, tant a Espanya com a l'estranger.
En el curs de la seva dilatada vida professional i corporativa, ha publicat articles i ha realitzat
entrevistes sobre auditoria, comptabilitat, control intern i dret fiscal a:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Revista Técnica del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España
Alta Dirección
Recht der Internationale Wirtschaft
El País
La Vanguardia
Actualidad Económica
Radio Economía
La Gaceta de los Negocios
Expansión
Etc.

És també coautor de les diferents edicions de la “Cómo Hacer Negocios en España” editat per
l'editorial Profit en sis idiomes
A l'agost de 2006, el President Federal d'Àustria el va nomenar Cònsol General Honorari
d'Àustria per a Catalunya i Aragó.
Des de l'òptica professional, està afiliat a les següents organitzacions professionals:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC)
Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE)
Col·legi d’Economistes de Catalunya, que va absorbir l’Il·lustre Col·legi Oficial
de Titulars Mercantils i Empresarials de Barcelona
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Asociación Española de Asesores Fiscales
Círculo de Directivos de Habla Alemana
Asociación Hispano-alemana de juristas
Asociación Hispano-austríaca de juristas

Les seves aficions són: gaudir de la família i cuinar els diumenges per a ells, fer passejades per
la muntanya i prop del mar, i ara molt especialment, gaudir dels seus néts Inés i Nicolás.

