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De 9:30 a 11:30h  

 

 
AEBALL / UPMBALL 

Av. Fabregada 93, 1º. 3ª., 
Esc. Dreta | 08901  

L’Hospitalet de Llobregat 

 
Centre Comercial La Farga 

 (entrada per Av. d’Isabel la 
Catòlica 15 o per C/Girona 14) 

 
 

 

 
 

 

 
 
AEBALL/UPMBALL, juntament amb Fortuny Legal, empresa associada i col·laboradora, 
organitza una jornada on es tractarà la relació entre Compliance i Dret Laboral (Labour 
Compliance), incidint especialment en la rellevància de la gestió dels Recursos Humans i 
la seva relació amb la detecció i gestió dels riscos d’incompliment normatiu dins la 
empresa. A la sessió s’explicarà el recent règim de responsabilitat penal que afecta a totes 
les organitzacions, arran de la reforma del Codi Penal, així com la seva incidència en el 
Dret Laboral i, especialment, a la gestió dels Recursos Humans de les organitzacions. 
 
PROGRAMA: 
09:30 h. Benvinguda. 
09:45 h. La responsabilitat penal de les persones jurídiques i la seva relació amb la gestió 
dels Recursos Humans de les empreses: aspectes clau i incidència futura en els Models de 
Prevenció de Delictes, a càrrec de Miquel Fortuny, advocat penalista, soci director de 
Fortuny Legal. 
10:15 h. Principis bàsics del Compliance Laboral i Plans d’Igualtat, a càrrec d’Elisabeth 
Navarro, advocada i auditora sòcio-laboral. 
11:15 h. Precs i preguntes. 
11:30 h. Fi de la sessió.  
 
PONENTS:  
Sr. Miquel Fortuny, advocat penalista, especialista en delictes econòmics-corporatius, soci 
director de Fortuny Legal. Professor de vàries universitats (entre elles, Pompeu Fabra, Abat 
Oliba, CEU, Carlos III Madrid i Complutense Madrid) en Dret Penal Econòmic i Corporate 
Compliance. 
 
Sra. Elisabeth Navarro, advocada i auditoria sòcio-laboral, especialista en Compliance 
Laboral a Fortuny Legal. 

 
 

 
*Sessió gratuïta per socis. Places limitades. Imprescindible realitzar la inscripció abans del 27/01/19. 
              

 
 
            

 
L’Hospitalet, noviembre de 2019 

Jornada: Compliance i Dret Laboral  
El paper de RRHH en la detecció i gestió de riscos d’incompliment normatiu 
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