TRAJECTÒRIA PROFESSIONAL EXTENSA

• Advocada
Gómez Belenguer Advocats
octubre de 2011 – (4 anys i 3 mesos) València, Espanya

Advocada
J&A Garrigues SLP
2009–2011 (2 anys)

Advocada en el Departament de Processal Penal.

Defensa dels interessos tant de persones físiques com jurídiques, incloent-hi assessorament en la
fase prelitigiosa i disseny d'una estratègia processal.

Alta especialització en dret penal econòmic i en la defensa de delictes produïts en l'àmbit
empresarial: delictes societaris, delictes contra el patrimoni i contra l'orde socioeconòmic, blanqueig
de capitals, delictes contra l'Administració pública i contra l'Administració de Justícia, delictes contra
la Hisenda Pública i la Seguretat Social, delictes contra la seguretat i salut en el treball, delictes
contra l'ordenació del territori, delictes mediambientals, delictes contra la intimitat i la pròpia imatge,
delictes contra l'honor (calúmnies i injúries), falsedats documentals, delictes contra la propietat
industrial i intel·lectual, delictes contra el mercat i els consumidors, delictes contra les persones
(lesions i homicidis imprudents), extradicions i crida i cerca internacional i peticions d'indult.
Assessorament a empreses sobre la nova reforma feta en el Codi Penal després de la LO 5/2010, de
22 de juny, i particularment per la nova regulació de la responsabilitat penal de les persones
jurídiques. Desenvolupament, disseny i implantació de programes de prevenció de delictes en l'àmbit
empresarial.

Trainee
Gómez-Acebo & Pombo
febrer–juliol de 2009 (6 mesos)

Advocada en pràctiques del Departament de Dret Processal.

Durant estes pràctiques vaig tindre l'ocasió de dur a terme les tasques següents:

Estudi d'expedients judicials i extrajudicials en curs, preparació de tot tipus d'escrits i documents
jurídics, elaboració d'informes investigació jurídica, recerca i anàlisi de jurisprudència i doctrina,
estudi i solució de qüestions o assumptes jurídics, preparació de juís, assistència a diligències
judicials amb l'advocat director de l'assumpte, relació amb distintes administracions, organismes
oficials, registres i notaries, i reunions i comunicació amb clients.

Empleada de banca
Caixa Catalunya
juny–octubre de 2006 (5 mesos)
Funcions relacionades amb la gestió de la caixa de la sucursal.

Desenvolupament de treballs de comercial de productes financers i d'assegurances.
Experiència de voluntariat i causes benèfiques
•

Presidència

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana
abril de 2012–actualitat (3 anys i 9 mesos) drets civils i acció social
Amb una àmplia experiència de 9 anys en l'espai associatiu i de participació juvenil. Responsable de
diversos projectes i iniciatives, tant locals com autonòmics, referents a l'àmbit juvenil. Actualment
ocupe la Presidència del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, la qual cosa comporta la
representació institucional de l'organisme i la coordinació i supervisió de tots els projectes que s’hi
desenvolupen.
Organitzacions
•

Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana

Presidència
Data de començament: abril del 2012

Cursos
• Universitat de València
•
•

L'harmonització internacional del dret privat i la seua aplicació pels operadors jurídics
Cursos independents

• Càlcul de penes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València
• Càlcul de penes en els concursos de delictes de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de València
• Gestió empresarial de la Generalitat Jove. IVAJ
Idiomes
• Anglés
Competència bàsica professional
• Valencià
Competència professional completa
Aptituds
• Criminal Law
• Criminal Investigations
• Criminal Justice
• Criminal Defense
• International Criminal Law
• Criminal Procedure
• Criminal Defense Lawyer
• White Collar Criminal Defense

Educació
Universitat de València
Màster de Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional, Ciències Jurídiques
2011 – 2012

Actualment estic realitzant el treball de fi de Màster sobre El principi de culpabilitat en la
responsabilitat penal de les persones jurídiques.
Activitats i grups: elaboració d'un amicus curiae sobre el dret a la vida que va ser interposat davant
de la Cort Interamericana de Drets Humans en el cas Vélez contra l'Estat de Colòmbia. Tal treball va
ser coordinat per l'Institut de Drets Humans de la Universitat de València.
•

Centre d'Estudis Garrigues & Harvard Law School

Màster Executive de Dret Empresarial, Ciències Jurídiques
2009 – 2010

Charles University Prague, Faculty of Law
Beca Erasmus, Czech Legal System in the Europeten Context
2008 – 2009

Universitat de València
Llicenciatura de Dret, Ciències Jurídiques
2004 – 2009

Universitat de València
Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, Ciències Econòmiques
2004 – 2009

