
             
         

 
 

 
JORNADA RECURSOS HUMANS I EINES PER 
LA GESTIÓ D’UN DESPATX PROFESSIONAL  

 
 

PRESENTACIÓ 
 

 
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida ofereix el proper divendres dia  17 de juny de 2016 
la Jornada sobre Recursos Humans i eines per la gestió d’un despatx professional des de 
les 9.30h fins les 13.30h.   
 
 

 
PROGRAMA 

 
 

I. Ponència: Polítiques de RRHH per Despatxos professionals 
Horari: 9.30h a 11.00h 

 

 El Pla de carrera. 
 Sistema d'avaluació de l'acompliment. 
 Estructura retributiva. 
 Models de règim de socis 

Ponent, Sr. Javier Moreno Meyerhof 
Soci de Iuris Talent. Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, 
Màster d'Advocats d'Empresa (Abat Oliba) i PDD per l'IESE. Col·laborador 
en matèria de gestió de despatxos d'advocats a la Universitat de 
Navarra, a l'Institut Superior de Dret i Economia, i a l'Il·lustre Col·legi 



d'Advocats de Barcelona. És membre del Consell Professional d'Esade i 
del Consell Social de la Universitat de Barcelona.  

 

 
Horari: 11.00h a 11.30h 

Coffe break 
 

 
II. Ponència: La responsabilitat de l'advocat davant de la Llei de 

Blanqueig de Capitals 
Horari: 11.30h a 12.30h 

 Com complir amb la normativa i en quines 
responsabilitats s'incorre en cas d'incompliment. 

Ponent, Sr. Daniel Ibars Velasco 
Advocat. Soci director d'Ibars Advocats, professor associat de Dret penal 
de la UdL i col·laborador habitual en el Màster de l'Advocacia i Màster de 
Gestió Administrativa. 
 

 
III. Ponència: Eines de coaching per millorar les relacions amb els 

membres del despatx i els clients 
Horari: 12.30h a 13.30h 

 Es tractarà la importància d'establir una bona comunicació 
a través d'una escolta activa, per generar vincles de 
confiança i empatia, amb els membres del despatx i els 
clients. 

Ponent, Sra. Berta Sants Rouco 
Advocada i coach especialitzada en el sector jurídic. 
Ponent en el Màster de Pràctica Jurídica i altres Màster d'accés a 
l'advocacia a Barcelona. Imparteix formacions sobre coaching, lideratge i 
intel·ligència emocional en despatxos d'advocats i col·legis professionals. 
 
 

 
LLOC  

 
· Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Lleida 
Plaça de Sant Joan núm. 6-8, 1r 
25007 Lleida 
Tel. 973 238 007 
 



 
· Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o diferit des 
del propi ordinador. 
 

 
PREUS 
 

 

 
Presencial Col·legiats CICAC: 35€ 
Videoconferència/Videostreaming col·legiats CICAC: 35€ 
 

 
DATES I HORARIS 

 
Data: Divendres dia 17 de juny de 2016   
Hora: De 9.30 a 13.30 hores 

 

 
FORMA 
PAGAMENT DEL 
CICAC 

 
Transferència bancària al número  de compte CICAC: 3191-0500-04-
4591375128 
 
Un cop realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de 
pagament per fax (934 881 553) o per correu electrònic 
(formacio@cicac.cat). 
 

 


