2º JORNADA DE FORMACIÓ PRÀCTICA “DO IT YOURSELF”
COMPLIANCE ENTITATS SOCIALS
INSCRIPCIÓ

Les nostres dades són:
Nom entitat participant:

CIF:

Adreça per facturació:

Facturació/Pressupost anual:

Nº participants:
NOM I COGNOM PARTICIPANT (màxim 3 participants per entitat)

DNI

1.

Gerent

Compliance Officer

Altres

2.

Gerent

Compliance Officer

Altres

3.

Gerent

Compliance Officer

Altres

DADES DE LA JORNADA DE TREBALL I COST COMPARTIT:

HORA: 09:00

DIA: 7 d'octubre del 2016

DURADA: 6 hores

LLOC: Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. C/ Mallorca, 283 Barcelona.

COM ARRIBAR: http://bit.ly/1Ni6lfl

Jornada impartida per la responsable de Compliance i Corporate Defense a Molins & Silva: Beatriz Goena
Cost compartit per cada entitat en el supòsit d’assolir la inscripció màxima de 25 entitats participants: 660€ + IVA*
Això inclou: 6 hores de formació + creació manual de prevenció delictes + 3 hores de consultoria personalitzada per entitat.
Places limitades a 3 persones per entitat.
El 30 de setembre confirmarem en ferm el cost exacte en funció de si hem assolit el 100% de les inscripcions.
*En cas de que ho contractessiu individualment el cost seria de 16.500 €.
*Tenint en compte que el cost total es reparteix entre els participants, en cas de no arribar a 25 us consultarem si accepteu
l’increment del cost per entitat.
HORES COMPLEMETÀRIES DE CONSULTORIA MOLINS&SILVA (COMPLEMENT A LA FORMACIÓ)

Necessàries per assessorar, adequar, personalitzar i implantar el Manual de Prevenció de Delictes (MPD) a cada Entitat.

✓

3 hores

inclòs en el cost compartit

3 hores adicionals

300€ “pack” opcional ampliació hores a preu client preferent

7 hores adicionals

600€ “pack” opcional ampliació hores a preu client preferent

PAGAMENT

És imprescindible fer una paga i senyal abans del 30/07/2016 de 180€* per confirmar la reserva i la resta abans del 05/10/2016
El pagament es realitzarà per transfèrencia directament al compte que ens ha facilitat Molins&Silva:
-La Caixa:

ES74 2100 2838 7902 1004 5102

*En cas que no es realitzi el curs per inprevistos o per falta d’inscrits es retornarà la paga i senyal, en cas de no assistència no serà així.
DEGUSTACIÓ PRODUCTES ENTITATS

Donat que és una jornada intensiva, hem programat dos refrigeris, un a mig matí i un altre al finalitzar la Jornada a les 15:15 hores.
Hem pensat que és una excel·lent oportunitat per conèixer i compartir els vostres productes, els que volgeu participar a la degustació
indiqueu-nos la persona de contacte.

SENSE COST adicional

guranç

Signat a ………............................. el dia ….... de…....…....del ......…

se

Signatura i segell de l’entitat

a

ària

Seguint el nostre repte de fidelització i millora continua, la vostra participació en aquesta
jornada ens permetrà incloure dins la vostra pòlissa de directius i administradors la
defensa jurídica penal de l’entitat i el seu patrimoni fins a 150.000 euros.

lid

✓

Dades contacte:

As

Nom:

Ètica i So

2º JORNADA DE FORMACIÓ PRÀCTICA “DO IT YOURSELF”
COMPLIANCE ENTITATS SOCIALS

Social Partners i Molins & Silva han establert un protocol per desenvolupar el Model de Prevenció de Delictes per a Entitats Socials en
totes les seves vesants, des de la creació del manual, seguiment i implantació a l’entitat, fins a la defensa penal en cas d’una denúncia.
Comptem amb la garantia d’un dels millors bufets jurídics penals www.molins-silva.com.
Una vegada més, fidels a la nostra forma de treballar, al pactar les condicions per al col·lectiu d’entitats que vulguin participar, el cost es
reparteix entre el grup d’inscrits, reduint-se i fent-lo molt més assequible a tot el sector.

FORMACIÓ PRÁCTICA “DO IT YOURSELF”
Jornada de treball presencial per les Entitats Social Partners

HORES ADICIONALS DE CONSULTORIA/AUDITORIA MANUAL DE PREVENCIÓ DE DELICTES
Contractació opcional de 3 o 7 hores a cost de client preferent per
assessorar durant el procés de configuració i auditar finalment el Manual
de Prevenció de Delictes implantat per l'entitat.

EL NOU CODI PENAL DIU... (ARTICLE 31 BIS PUNT 4)
4. ...”la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y
ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de
la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.”

ASSESSORAMENT I DEFENSA PROCESSAL
A partir de la implementació del protocol:
En cas de sinistre i mitjançant la pòlissa D&O les entitats podreu comptar amb
els serveis jurídics de Molins & Silva amb el límit i cobertures de la vostra pòlissa.
QUADRE
RESUM
LA JORNADA
PRÀCTICA
DE FORMACIÓ
Quadre
resum
de DE
la jornada
pràctica
de formació
27/11/2015:

HORARI

SESSIÓ

9.00-9.15

Recepció participants i entrega material

9.15-10.00

Sessió 1: Responsabilitat individual dels administradors, patrons, membres junta o consell i directius
per delictes reals o suposats comesos a l’entitat.

10.00-10.15

Participació i conclusions Sessió 1

10.15-10.30

Recés

10.30-11.15

Sessió 2: Model base Manual de Prevenció de Delictes Entitats Socials Concepte i regulació penal.

11.15-11.30

Participació i Conclusions Sessió 2

11.30-11.45

Degustació de productes de les Entitats

11.45-12.30

Sessió 3: “El Compliance Officer” Qui és, que ha de fer i com.

12.30-12.45

Participació i Conclusions Sessió 3

12.45-13.00

Recés

13.00-13.45

Sessió 4: Com detectar els delictes? Problemes i solucions.

13:45-14.00

Participació i Conclusions Sessió 4

14.00-14.15

Recés

14.15-15.00

Sessió 5: Com actuar davant els delictes. Sistema de sancions. Defensa penal de la persona jurídica i
com gestionar-ho.

15.00-15.15

Participació i Conclusions Sessió 5 i FINAL

15.15-16.00

Degustació de productes de les Entitats

As

lid

guranç

ària

se

a

Ètica i So

