2a. edició Curs Què ha de saber el patró d’una fundació
per exercir el seu càrrec de forma responsable
23 de maig de 2018 | de 9:30 a 13:30 h
Els membres del patronat són els màxims responsables del govern i l’administració
de la fundació. El Codi Civil estableix que “els patrons han d'exercir llurs funcions
amb la diligència d'un bon administrador”. Què vol dir això?
Els patrons tenen el dret i el deure d'assistir a les reunions, d'informar-se sobre la
marxa de la fundació i de participar en les deliberacions i en l'adopció d'acords. Han
de complir també els deures comptables, custodiar la documentació i mantenir-la
actualitzada. Són conscients de l’abast d’aquestes obligacions? I de les
responsabilitats que se’n poden derivar pel seu incompliment?
Objectius del curs






Conèixer les obligacions generals derivades de l’exercici del càrrec de patró
d’una fundació
Saber l’abast de la responsabilitat civil, administrativa, fiscal, en matèria
de seguretat social i penal de les persones físiques i les persones jurídiques
que formen part del patronat de la fundació
Veure quins són els supòsits d’exoneració o modulació de la responsabilitat
dels patrons
Conèixer els instruments de cobertura del risc de la responsabilitat
imputable als patrons/directius de la fundació

A qui es dirigeix?
Membres de patronat, direccions, gerències i professionals de l’àrea jurídica de les
fundacions
Programa
1. El patronat: composició i funcionament
a. Designació, separació i renovació dels patrons i dels càrrecs
b. Representació i delegació del vot
c. Conflicte d’interessos
d. Adopció i formalització de les declaracions responsables
e. Obligacions documentals
2. Obligacions fiscals i comptables. L'elaboració i l'aprovació del pressupost i
dels documents que integren els comptes anuals.
3. La situació d’insolvència de la fundació
4. Altres obligacions legals dels patrons i conseqüències del seu incompliment
a. Transparència i informació
b. Protecció de dades de caràcter personal
c. Prevenció de blanqueig de capitals
d. Responsabilitat penal de les persones jurídiques
5. Eines per la cobertura de responsabilitat dels administradors/patrons de la
fundació en l’exercici del seu càrrec

Docents:
Tomás Segura, Advocat. Bufet Bergós
Javier Gómez. Soci d’ Arç Corredoria d'Assegurances, SCCL

Dades del curs
Dia: dimecres 23 de maig de 2018
Horari: de 9.30h a 13.30h
Lloc: Coordinadora Catalana de Fundacions. Pau Claris, 167 pral. 2a. B, Barcelona

Inscripció:
Preu per participant:

90 € Fundacions associades a la CCF
180 € Fundacions no sòcies

Per formalitzar la inscripció cal:
1. Emplenar el formulari d’inscripció que trobareu en aquest enllaç
2. Fer el pagament per transferència al compte ES54 2100 3014 7125
0001 1502, o bé ES03 3025 0900 8014 0001 3011, indicant el nom de la
persona participant i la referència “Taller 23/05”

Places limitades, les inscripcions es faran per ordre.

