VA-23-17

JORNADA
Protegeixi la seva empresa de riscos delictius

Compliance i UNE 19601: com prevenir la responsabilitat penal de la nostra Organització?

20/9/17

De 9:30 a 11:30

AEBALL / UPMBALL
Av. Fabregada 93, 1er 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)

INSCRIPCIÓ

Amb la col·laboració de:

Des d’AEBALL/UPMBALL hem organitzat una jornada relativa a la nova
responsabilitat penal de les persones jurídiques, per conèixer en primícia els
elements clau, el marc legal que regula la comissió de delictes a les empreses i els
requisits per implantar adequadament un sistema de Compliance Penal, en base al
què està estipulat, entre d’altres normes, a la UNE 19601.
PROGRAMA:
09:30 h. Recepció dels assistents i presentació, a càrrec de Miquel Fortuny, advocat
penalista, soci director de Fortuny Legal (*).
09:45 h. La responsabilitat penal de les persones jurídiques, a càrrec de Gonzalo
Ramón y Cajal (**), advocat penalista i assessor en Compliance de Fortuny Legal.
10:00 h. La nova norma UNE 19601: aspectes clau i incidència futura en els Models
de Prevenció de Delictes, a càrrec de Miquel Fortuny.
11:15 h. Precs i preguntes.
11:30 h. Fi de la sessió.
PONENTS:
(*) Bio Miquel Fortuny: Professor Universitat Abat Oliba CEU, Carlos III Madrid i
Complutense de Madrid. Formador Escola d'Administració Pública de la Generalitat
de Catalunya (EAPC). Miquel és advocat penalista, especialista en delictes econòmiccorporatius, amb 20 anys d'exercici professional, dins dels quals ha dirigit i
desenvolupat diversos projectes de Corporate Compliance, així com ha assumit la
defensa penal corporativa d'empreses i directius davant els tribunals.
(**) Bio Gonzalo Ramón y Cajal: Doble titulació Dret i ADE - Universitat Europea de
Madrid. Gestió estratègia i implementació del Sistema de Compliance i GRC a
Volkswagen Group España Distribución. Gonzalo és advocat i assessor
en Compliance, especialista en delictes econòmic-corporatius, amb experiència en
l'estratègia i implementació del sistema de Corporate Compliance i en qüestions
relatives a GRC.
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