II CICLE DE XERRADES:
PRINCIPALS RESPONSABILITATS
LEGALS DE LES ENTITATS
SENSE ÀNIM DE LUCRE
OBJECTIUS
• Analitzar les peculiaritats legals de les organitzacions sense ànim de lucre.
• Transmetre els riscos que assumeixen les entitats del tercer sector per l’incompliment,
voluntari o involuntari, de les seves obligacions legals.
• Facilitar l’intercanvi mutu d’experiències entre el sector jurídic i el tercer sector.

A QUI VA DIRIGIT?
Aquest programa gratuït està dirigit als directius de les entitats del tercer sector i a tots els
professionals que tinguin responsabilitats legals a les entitats esmentades.

 Propietat intel·lectual, marca i plana web
29 de maig del 2013 de 9.30 a 12.00 hores
Ponents: Cristina Soler

Advocada de l’Àrea de Processal de Gómez-Acebo & Pombo. Especialitzada en litigis
relatius a qüestions de naturalesa civil i mercantil, propietat industrial i intel·lectual.
Ponent en diversos cursos de postgrau i seminaris.

		

Jose Luis Amérigo

Advocat de l’Àrea de Processal de Gómez-Acebo & Pombo. Especialitzat en propietat
industrial i intel·lectual.

PROGRAMA

METODOLOGIA

 Protecció de dades
8 de maig del 2013 de 9.30 a 12.00 hores

Cada xerrada tindrà una part d’exposició teòrico-pràctica i una altra per resoldre dubtes.

Ponents: Cristina Caballero

Advocada de l’Àrea de Processal de Gómez-Acebo & Pombo, especialitzada en litigis
relatius a qüestions de naturalesa civil, mercantil i propietat industrial i intel·lectual.

		

Jose Luis Amérigo

Advocat de l’Àrea de Processal de Gómez-Acebo & Pombo. Especialitzat en propietat
industrial i intel·lectual.

 Obligacions Fiscals
15 de maig del 2013 de 9.30 a 12.00 hores
Ponents: Pau Reventós

Advocat de l’Àrea de Fiscal de Gómez-Acebo & Pombo, amb especial dedicació
professional als aspectes fiscals que afecten les grans empreses i grans patrimonis,
des d’una perspectiva nacional i internacional, i als procediments administratius
i jurisdiccionals en matèria tributària. Aquests àmbits inclouen l’assessorament a
entitats sense ànim de lucre.

 Aspectes Laborals
22 de maig del 2013 de 9.30 a 12.00 hores
Ponents: Concepción Espinás

Advocada de l’Àrea de Laboral de Gómez-Acebo & Pombo, especialitzada en dret
laboral d’empreses i negociació col·lectiva. Ha estat autora de publicacions sobre
diverses qüestions de transcendència laboral en el contracte de treball, així com
articles d’opinió i manuals de dret laboral. Així mateix, aquesta dedicació ha inclòs
l’assessorament a diverses entitats sense ànim de lucre.

		

Ivette Garrido

Advocada de l’Àrea de Laboral de Gómez-Acebo & Pombo, amb especial dedicació
professional als aspectes laborals de grans i mitjanes empreses de projecció
internacional. Aquesta dedicació inclou l’assessorament a diverses entitats sense
ànim de lucre.

En el moment de sol·licitud d’inscripció, us animem a plantejar dubtes concrets per tal que
puguin ser tractats durant les xerrades.

D’INSCRIURE’S
Cal enviar un correu electrònic a rmerino@fundacionpombo.org indicant el nom, cognoms,
organització per a la qual treballeu i càrrec, telèfon i cursos en els quals esteu interessats.
No és necessari matricular-se en les quatre jornades; poden triar-se dies solts.
Li animem al fet que ens faci arribar els seus dubtes en el moment de la inscripció perquè
puguin ser debatudes durant les xerrades.

LLOC DE CELEBRACIÓ
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB)
Carrer de Mallorca, 283
08037 Barcelona

PARA MÉS INFORMACIÓ
Fundación Fernando Pombo
Tel. 91 582 94 49
rmerino@fundaciónpombo.org

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Tel. 93 601 12 35
martaisern@icab.cat

La Fundació Fernando Pombo té com a missió promoure i desenvolupar la responsabilitat social de
l’advocacia basant-se en els valors de l’esperit de superació, el rigor i la solidaritat. El suport jurídic
gratuït a les entitats sense ànim de lucre és una de les seves principals línies d’activitat.
El Col·legi d’Advocats de Barcelona és una corporació de dret públic que ha treballat en el
desenvolupament de la responsabilitat social tant des del vessant institucional com des del que
realitzen els advocats col·legiats, a través de programes de desenvolupament que realitzen obra social
per a les persones que pateixen greus dificultats econòmiques per raó de malaltia o accident, projectes
de desenvolupament a realitzar en països empobrits o en vies de desenvolupament, així com la promoció
i l’accés a la justícia i a l’assistència jurídica gratuïta per a les persones que pateixen d’insuficiència de
recursos econòmics o estiguin travessant especials circumstàncies de salut.

