Observacions i inscripció
Lloc: Centre d’Entitats de Tàrrega
Avgda. del Segle XX, núm 2, Tàrrega (l’Urgell)
Places: aforament màxim de 50 persones. Es respectarà
amb molt de rigor l’ordre d’arribada de les inscripcions.
Certificat: als participants se’ls lliurarà, prèvia sol·licitud, un
certificat acreditatiu de l’assistència.

Taller de
Formació

per a l’associacionisme cultural

Inscripció: www.ens.cat/formacio
agenta.tarrega@gmail.com
Organitza:
Telf. 93 269 10 42
www.ens.cat

Agrupament d’Entitats
de Tàrrega - AGENTA
• Agrupació Amics de Tàrrega Blai
• Agrupació Amics de la Sardana
• Agrupació Excursionista de
l’Urgell
• Agrupació Fotogràfica
• Agrupament Escolta i Guia
Mestre Güell – Roger de Llúria
• AMPA Maria Mercè Marçal
• ANC Tàrrega
• Associació Agrat
• Associació Alba
• Associació Alzheimer de Tàrrega
i Comarca
• Associació Cultural Guixanet
• Associació Cultura La Fal·lera
Gegantera
• Associació Fraterna de Minusvàlids i Malalts de Tàrrega i
Comarca (FRATER)
• Associació de Salut Mental
Ondara-Sió
• Associació Espirita Otus i Neram
• Associació Paupaterres
• Associació per a la Recerca
Pedagògica Terres de Ponent
• Associació Vehicles Antics i
Clàssics
• Ateneu de Tàrrega
• Càritas Parroquial de Tàrrega

Amb la col·laboració de:
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Casal Popular El Rostoll
CEACA Tàrrega
Centre Cultural de Tàrrega
Club d’Atletisme 100 X 100
Fondistes de Tàrrega
Club Futbol Sala Tàrrega
Club Ciclista Tàrrega
Club Natació Tàrrega
Club Patinatge Artístic
Cobla Tàrrega
Coral Infantil Mestre Güell
Coral Mestre Güell Roger de
Llúria
Coral Ramon Carnicer
Creu Roja L’Urgell
DYA Tàrrega
Dones Arrel
Esbart Albada
Fòrum femení d’opinió
GIC Centre d’Esplai
Grup de Missions i Mans Unides
Grup de Teatre BAT
Servei de Suport al Dol de
Ponent
Societat Protectora d’Animals de
Tàrrega
Societat Sant Antoni Abat
Tàrrega Hoquei Patins Club
Youngers Batucada

Les assegurances: la
responsabilitat civil de
les associacions.
La llei de protecció de
dades a les entitats.
dissabte dia 30
de novembre de 2013 TÀRREGA

Presentació
Llancem per a aquest any 2013 una segona proposta de formació adreçada aquest cop a tractar dues
problemàtiques que de ben segur preocupen i estan
presents en l’estat d’ànim de molts de vosaltres. I ho
fem conjuntament amb l’Agrupament d’Entitats de
Tàrrega, un total de 42 associacions targarines que
s’han unit amb l’objectiu de generar una xarxa entre
associacions de la ciutat per poder sumar esforços i
col·laboracions.
Per una banda, les assegurances i tot allò que fa referència a la nostra responsabilitat com a dirigents
associatius i des de la mateixa entitat, tant pel que
fa a la gestió dels directius i la responsabilitat civil
com davant d’accidents, també sobre les pòlisses
d’immobles i sobretot en els diferents aspectes que
la Llei d’Espectacles pot afectar-nos, manta vegades
desconeguts per la gran majoria de nosaltres. Un primer tema que tancarem abordant l’assegurança ètica
i solidària.
Per altra cantó, cada cop està més present el tema
de la Llei de Protecció de Dades (LOPD). Les entitats
gestionem una gran diversitat de dades, la tipologia
de les quals desconeixem sovint.
La presentació de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades, els seus conceptes fonamentals per
tal que ens hi puguem anar familiaritzant, els drets i
les obligacions de les entitats, la responsabilitat i la
tipologia dels fitxers de dades, d’incompliment de la
llei, les infraccions i el procés sancionador, així com
l’eventual implantació de la LOPD, seran els temes
en els que se centrarà aquesta segona part del curs
de formació.
Estem convençuts que de ben segur el curs us serà
de profit i que, com en les anteriors ocasions, la temàtica tindrà una bona acollida.
Ens de l’Associacionisme
Cultural Català

Agrupament d’Entitats
de Tàrrega

Les assegurances
1) La responsabilitat civil per a les associacions
d’àmbit cultural:
- Consideracions prèvies: definició i diferències
accidents/responsabilitat civil.
- Breu resum de la llei d’espectacles pel que fa a
responsabilitat civil.
- Comentaris a la llei.
- Què cal fer?
2) La responsabilitat civil del membres de la junta
directiva d’entitats sense afany de lucre:
- Causes de responsabilitat.
- Què cal fer ?
3) L’assegurança ètica i solidària.

Sessió informativa sobre la Llei de
Protecció de Dades a les entitats
objectius:

Els objectius del seminari són donar a
conèixer el marc legal en matèria de protecció de
dades, així com el procés d’implantació que ha de
portar a terme una organització per adequar la
seva gestió a les obligacions d’aquest marc legal.

Data: dissabte, 30 de novembre de 2013
Programa: De 10:00 a 13:00 h.
09:30 h: recollida documentació.
10:00 h: benvinguda i presentació.
10:15-11:30 h: Les assegurances
a càrrec de Xavier Gómez, tècnic-comercial
d’Arç, corredoria d’assegurances. Diplomat en
ciències empresarials, ha treballat a diferents
companyes asseguradores de primer ordre i actualment és responsable dels acords col·lectius
del serveis d’assegurances de l’ENS, del Consell
d’Associacions de Barcelona, de la Coordinadora Catalana de Fundacions i d’altres acords amb
associacions i federacions vinculades al món
cultural, tercer sector i ONG a Catalunya. Està
especialitzat en l’adaptació de les pòlisses de
les entitats a les normatives legislatives en vigor, especialment per tot el que fa a la Responsabilitat Civil. Col·labora també en la negociació
d’acords amb entitats com l’Institut d’Estudis
Catalans o la fundació Ramon Muntaner, pel
que fa a productes cooperatius vinculats a
l’economia social.

programa:

11:30 h: pausa/café.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

11:45 h – 13:00 h Sessió informativa sobre la Llei
de Protecció de Dades a les entitats

La Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades.
Conceptes fonamentals.
Principis de la protecció de dades.
Drets i accions per part de l’interessat.
Obligacions dels Responsables dels fitxers.
L’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
Incompliment de la Llei: tipus d’infraccions i
procés sancionador.
8) Esquema d’implantació de la LOPD a una
organització.

Metodologia de treball:
En els seminaris, que són eminentment pràctics,
l’expert combina l’exposició conceptual amb
exemples pràctics per tal d’assegurar l’assoliment
dels coneixements per part dels assistents, que
aprendran a aplicar correctament el marc legal.

a càrrec de Joan Ramon Dalmau, enginyer industrial, tècnic en màrqueting, tècnic superior
PRL, auditor de sistemes de gestió ISO 9000,
ISO 14000 i OHSAS 18000, avaluador acreditat
EFQM, certified trainer del Global Reporting
Initiative, assessor i docent en estratègies de
negoci i sistemes de gestió, soci-consultor en
excel·lència i sostenibilitat a ADDERE Consulting Group SCCL. ADDERE Consulting Group
està especialitzada en la implantació eficaç i
personalitzada d’estratègies de negoci: plans
estratègics, responsabilitat social i excel·lència;
i en la implantació de sistemes integrats de
gestió: qualitat, medi ambient, prevenció de riscos, innovació i protecció de dades de caràcter
personal.

