PROGRAMA D’ACTIVITATS FORMATIVES
El Centre d’Estudis de la Procura té per objectiu impulsar de forma activa la formació professional permanent dels
Procuradors de la demarcació de Barcelona i de la resta de Catalunya, d’acord amb el mandat de l’Il·lustre Col·legi de
Procuradors de Barcelona.
Des de l’inici de la pandèmia, el Centre d’Estudis de la Procura, connectant amb les necessitats del col·lectiu en un context
complex, ha potenciat especialment la formació del col·lectiu i enguany la reforça encara més, oferint un total de vint-i-dos
activitats, una xifra rècord. A més, aquest nou curs serà el primer any en què la totalitat de les sessions seran ofertes en
línia, facilitant-ne així la participació.
La programació que us presentem és molt ambiciosa i variada: el curs arrenca amb una taula de debat sobre la “nova
normalitat” a la Justícia amb els principals representants dels operadors jurídics. A continuació, d’una banda, els Seminaris
Procura al Dia, abordaran temes jurídics de màxima actualitat amb un enfocament pràctic; d’una altra banda, les Aules
de Millora Professional oferiran sessions dedicades a potenciar les competències professionals i a optimitzar l’eficàcia
dels despatxos. Hi haurà també una sessió pràctica dedicada a facilitar les claus per a preparar la declaració de la
Renda. Finalment, un any més, la preocupació pel benestar del col·lectiu ha incorporat a la programació tres tallers que
tenen com a objectiu proporcionar diverses eines que afavoreixen la bona salut física i mental.
Les sessions formatives seran impartides per professionals de primera línia amb una dilatada experiència en les seves
respectives àrees d’actuació, per tal de dotar al col·lectiu d’una formació especialitzada, pràctica i de qualitat.
Finalment, cal destacar de forma especial la extraordinària reducció dels preus i les facilitats de pagament, fruit de la
voluntat d’incentivar l’accés als col·legiats i col·legiades a la formació continuada i de donar-los suport, davant de la
situació de crisi econòmica en que estem immersos.

OFERTA FORMATIVA 2020-2021

SESSIÓ INAUGURAL
17 setembre 2020
Taula de debat: La nova normalitat a la Justícia.
Mercè Caso Señal · Magistrada Degana dels Jutjats de Barcelona.
Lídia Urrea Marsal · Lletrada de l’Administració de Justícia del Jutjat de 1ª instància núm. 2 de Lleida. Portaveu de la
Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ).
Mª Eugènia Gay Rossell · Advocada. Degana de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Presidenta del Consell
d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya.
Angel Quemada Cuatrecasas · Procurador dels Tribunals. Degà de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona.
President del Consell de Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.
Després de l’aturada pràcticament total de l’Administració de Justícia durant gairebé tres mesos a causa de la pandèmia,
les dificultats a tots els nivells que està comportant la represa de l’activitat suposen un repte que cal encarar i superar pel
bé dels drets de la ciutadania i del sistema judicial en el seu conjunt. La necessària coordinació i cooperació dels diferents
operadors jurídics és una peça clau en l’avenç cap a una nova normalitat en la Justícia marcada per grans canvis, limitacions
i incerteses. Aquesta taula de debat convida a la reflexió dels principals protagonistes, saber de primera mà què ens espera
i com tenen previst desenvolupar les seves respectives tasques en aquest nou context.

SEMINARIS PROCURA AL DIA
1 d’octubre 2020
Anàlisi pràctica dels llançaments
Cristina Carretero Peña · Lletrada de l’Administració de Justícia del Jutjat de Família núm.14 de Barcelona, experta en
matèria processal sobre arrendaments.
Neus Riudavets Vila · Procuradora dels Tribunals.
La situació generada per la COVID-19 va motivar l’entrada en vigor del Reial Decret 11/2020 de 31 de març, que ha causat
la suspensió dels llançaments en supòsits concrets. A banda d’aquesta circumstància, cal tenir en compte altres qüestions
rellevants com ara la relació jurídic-processal per al requeriment i les notificacions; els problemes amb el consentiment per
a la cessió de dades; la coordinació amb els serveis socials i les incidències que poden sorgir en la fase d’execució fins a
aconseguir l’eficàcia de la diligència de llançament. Aquest webinar tindrà com a objectiu posar-nos al dia de la realitat
d’aquest tràmit processal des de l’òptica dels principals operadors jurídics en aquest àmbit.

15 d’octubre 2020
Qüestions conflictives als procediments de família
Eva Atarés García · Magistrada del Jutjat de 1ª instància núm.51 de Barcelona.
La interpretació i aplicació pels tribunals de les normes de competència, processals i substantives en matèria de dret de
família genera nombrosos dubtes que són resolts de manera contradictòria pels tribunals i les audiències provincials. Al llarg
de la sessió s’exposaran algunes d’aquestes qüestions, amb especial atenció a les últimes sentències de l’Audiència Provincial
de Barcelona i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, així com aquelles que s’han generat en els últims mesos a
conseqüència de la pandèmia de la COVID-19.

29 d’octubre 2020
Actualitat concursal: el text refòs de la Llei Concursal
Juan Manuel De Castro Aragonés · Magistrat en excedència. Of-counsel de l’àrea de Processal al despatx Gómez-Acebo
& Pombo.
El Reial Decret Llei 16/2020 aprovat a finals del mes d’abril, va introduir importants canvis en matèria concursal, incidint en
empresaris i autònoms que es troben afectats per aquest tipus de procés o es plantegin estar-ho. Però, sense dubte, l’aparició
del Text Refós de la Llei Concursal durant la pandèmia ha plantejat nombrosos dubtes als operadors jurídics. Dedicarem
aquest seminari a analitzar quina repercussió estan tenint a la pràctica processal tant el Reial Decret Llei 16/2020 com el
nou Text refós de la Llei Concursal i quins són els seus aspectes més complexos i controvertits.

19 de novembre 2020
Reclamacions per negligència derivades de la gestió de la COVID-19
Daniel Vosseler Paillisse· Advocat. Director general del despatx Vosseler Advocats.
L’escenari de la pandèmia per la COVID-19 planteja nombrosos interrogants respecte de les responsabilitats en que puguin
incórrer els diversos professionals i organismes implicats i la jurisprudència és molt escassa davant d’una casuística molt
variada i d’una gran complexitat. Aquesta sessió tractarà les reclamacions derivades de la COVID-19 en l’àmbit civil, penal
i contenciós-administratiu i aquelles qüestions més destacades sobre les responsabilitats, les repercussions en les obligacions
i contractes així com l’estructura processal per a la reclamació d’indemnitzacions.

3 de desembre 2020
Qüestions indispensables sobre l’oposició a l’execució
Miguel Guerra Pérez · Advocat. Director de SEPIN Proceso Civil.
La intervenció de procurador en l’execució i concretament a l’oposició comporta molts problemes. En aquest seminari
abordarem l’exigència de la seva intervenció en funció dels diferents títols executius així com l’oposició a l’execució per
motius processals i de fons abordant problemes com són: l’incompliment del termini de cortesia de l’article 548 i les seves
conseqüències, els problemes de la notificació del despatx d’execució i la possible utilització de l’edicte, la manca de
capacitat o representació o causes polèmiques com són la pluspetició, compensació o la justícia gratuïta. Així mateix
abordarem els aspectes més rellevants pel que fa a la tramitació de l’oposició, la procedència o improcedència de la vista
i les costes.

28 de gener 2021
Les claus dels recursos en via civil
Berta Pellicer Ortiz · Magistrada de la Secció 15ª de l’Audiència Provincial de Barcelona.
Els recursos com a mitjà per aconseguir la revisió de les decisions judicials, estan emparats pel dret a la tutela judicial efectiva
recollit a l’article 24 de la Constitució. En aquesta sessió, seran objecte d’anàlisi les principals qüestions suscitades entorn els
recursos en via civil, considerant les seves característiques, inclosos els mitjans per a impugnar les sentències fermes. També
seran objecte d’estudi, d’una banda, l’acord de la Sala Civil del Tribunal Suprem sobre els criteris d’admissió dels recursos
de Cassació i Recurs Extraordinari per infracció processal i, d’altra banda, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el
recurs directe de revisió civil.

11 de febrer 2021
Aspectes claus del procediment monitori
Rosa Mª Méndez Tomàs · Magistrada. Professora de l’Escola Judicial del Consejo General del Poder Judicial.
El judici monitori va ser afegit al ordenament jurídic amb la finalitat de crear un títol executiu i donar ràpida solució als crèdits
dineraris. La reforma operada per Llei 42/2015, de 5 d’octubre, i l’anomenat control previ de abusivitat han desnaturalitzat
en certa manera la seva vocació de celeritat. En aquest webinar veurem alguns dels aspectes més controvertits d’aquest
procés especial, vint anys després de la seva introducció, com els problemes de competència objectiva i territorial, la
postulació, la cessió del crèdit, les peticions contra l’herència jacent, la possibilitat de sol·licitar mesures cautelars o de
plantejar reconvenció.

25 de març 2021
Estratègies d’optimització dels embargaments
Ignacio de Anzizu Pigem · Procurador dels Tribunals.
L’embargament constitueix l’instrument essencial de les execucions i l’eina més adequada per tal d’aconseguir la seva
eficàcia. No obstant, la seva materialització no està exempta de dificultats i cal conèixer a fons els mecanismes processals
que l’habiliten i les possibilitats que ofereix la legislació vigent per obtenir la satisfacció dels crèdits reclamats i reconeguts
en la resolució executiva. En aquest seminari revisarem els requisits i l’ordre establert per als embargaments, els casos en els
quals resulta més difícil d’aconseguir l’efectivitat, així com també tractarem la figura de l’administració judicial i el conveni
de realització.

8 d’abril 2021
De la subhasta a la possessió: actuacions essencials.
Javier Puchol Garí · Advocat. Professor Associat del Departament de Dret Civil a la Universitat de Barcelona.
Des de la celebració d’una subhasta fins a la possessió efectiva d’un immoble adjudicat cal dur a terme una sèrie d’actuacions
que poden topar amb nombrosos obstacles que generin una gran complexitat a aquesta fase de l’execució. Sense perjudici
de l’encert que va suposar la introducció de la subhasta electrònica per a l’actualització de la justícia, cal agilitzar alguns
tràmits posteriors i, particularment, dotar l’adjudicatari d’un suport normatiu que li permeti ostentar els drets dominicals. A
l’altra cara de la moneda, cal contemplar també la necessària protecció i implicació dels estaments públics amb vista a
atendre les recurrents situacions d’emergència habitacional. En aquest seminari s’examinaran les incidències i les qüestions
més conflictives que poden sorgir a partir de la subhasta d’un immoble fins a aconseguir-ne la possessió, posant en relleu el
valor que aporta la procura com a operador jurídic capaç de dinamitzar el procés.

20 de maig 2021
L’execució no dinerària en la pràctica processal
María José Achón Bruñén · Doctora en Dret Processal.
La LEC 2000 va regular de forma detallada l’execució de les condemnes que contenen una obligació de fer o de no fer o de
lliurar una cosa diferent a una quantitat de diners. Supòsits diversos com ara el desallotjament d’un habitatge, el cessament
d’actes que suposin una competència deslleial o el compliment dels pactes establerts en el conveni regulador d’una separació
matrimonial són qüestions regulades com a execucions no dineràries, que preveuen també els requeriments i les multes
coercitives per al compliment dels títols executables. En aquest seminari examinarem aquest tipus d’execucions, els aspectes
més conflictius i els mecanismes que afavoreixen la seva eficàcia.

3 de juny 2021
Mediació i procura: perspectiva de present i futur
Pascual Ortuño Muñoz · Magistrat-President de la Secció 12ª de l’Audiència Provincial de Barcelona.
No hi ha cap dubte que la situació actual del sistema judicial és preocupant i que la mediació pot esdevenir la solució
a molts conflictes i una eina per a descarregar la tendència social a judicialitzar les discrepàncies. La mediació aporta
uns mecanismes de resolució de conflictes que són menys agressius, basats en la cordialitat i el respecte que, utilitzats
adequadament, acostumen a generar òptims resultats. Aquesta sessió posarà sobre la taula el present i el futur de la mediació
i la projecció professional del procurador com a mediador, en una època de gran litigiositat i saturació dels Tribunals.

1 de juliol 2021
Qüestions pràctiques sobre competència
Clara Carulla Terricabras · Magistrada. Professora de l’Escola Judicial del Consejo General del Poder Judicial.
La facultat que els òrgans jurisdiccionals tenen atribuïda per llei de conèixer un determinat assumpte o conjunt
d’assumptes amb preferència a d’altres es desplega en les vessants objectiva, territorial i funcional, que sovint
són motiu de controvèrsia. Aquest seminari es proposa analitzar i sistematitzar des d’una perspectiva pràctica les
resolucions judicials més recents sobre la matèria en aquells supòsits que generen més conflictes.

“PACK” SEMINARIS

INSCRIPCIÓ A TOTES LES SESSIONS

130 €

>5 ANYS COL·LEGIACIÓ

• 65 €

<5 ANYS COL·LEGIACIÓ

AULES DE MILLORA PROFESSIONAL
17 de desembre 2020
Informàtica bàsica
Josep Saiz Pla · Enginyer informàtic.
Tot i que la informàtica segueix sent una assignatura pendent del sector jurídic és imprescindible fer-ne ús i posar-se al dia
per tal de potenciar l’activitat professional en un entorn tecnològic. Aquest taller té per finalitat apropar-nos a diverses eines
informàtiques, a un nivell d’usuari bàsic, per treure profit dels programes ofimàtics més habituals: Word, Excel o Outlook.
A més, veurem com treballar amb arxius PDF, gestionar arxius comprimits ZIP, aplicacions de Google o plataformes de
videoconferències i comunicacions.

14 de gener 2021
Informàtica avançada
Josep Saiz Pla · Enginyer informàtic.
Aquest segon taller sobre informàtica està adreçat a aquells usuaris més avançats o que hagin pres part al taller d’informàtica
bàsica i vulguin progressar a un nivell superior en l’aprenentatge de les diverses eines i programes informàtics treballats
en la sessió prèvia. Aquest taller també inclourà l’edició de PDF, la signatura digital de documents, l’emmagatzematge al
núvol i la compartició d’arxius.

11 de març 2021
Pràctiques digitals segures
Ricard Castellet Arnau · Consultor en dret digital. President de l’Associació Catalana de Pèrits Judicials Tecnològics.
La transformació digital accelerada per la COVID-19 ha estat un repte per a tothom. Noves formes de treballar i noves
eines de comunicació i col·laboració ens han fet sortir de la nostra zona de confort i han posat de manifest la necessitat
de tenir cura de la seguretat de la informació. En aquesta sessió coneixerem les principals eines digitals de comunicació,
col·laboració i ciberseguretat més útils que es fan servir al sector jurídic i les específiques de la Procura, sabrem on trobar-les
i com fer-les servir amb seguretat i confidencialitat.

22 d’abril 2021
Posa en valor els teus serveis per a vendre’ls millor
Francesc Dominguez · Consultor en marketing jurídic i marca personal. Soci de Barton Consultants.
El despatx de procuradors competent i coherent amb els valors de la professió té la base per esdevenir un despatx de
referència, un despatx que atregui el tipus de clients i assumptes que vol tenir, si sap trobar i comunicar el seu valor afegit o
diferencial, des del punt de vista dels clients. Comptar amb els professionals adequats, la generació d’una marca jurídica de
confiança i la venda de confiança, és a dir, vendre “sense vendre”, són les claus de la competitivitat del despatx. Parlarem
des d’una perspectiva pràctica de com la marca i la venda de confiança eviten l’erosió de marges en els honoraris, un fet
transcendental per a la rendibilitat, el progrés o la supervivència del despatx.

17 de juny 2021
Workshop de tècniques de negociació
Sara Molina Pérez-Tomé · Advocada, coach, consultora. CEO de Nize Partners.
La negociació és una competència que pot ser molt útil en l’exercici de la procura, com un mitjà per interactuar amb la resta
d’operadors jurídics o amb els propis clients. Desenvolupar la capacitat de negociar ens permet utilitzar els nostres recursos
propis personals de forma estratègica en circumstàncies i contextos molt diversos. En aquesta sessió treballarem d’una
forma pràctica la negociació en base a diferents tècniques de la Programació Neurolingüística, un model de comunicació
focalitzat en l’adaptació al canvi permanent que caracteritza la nostra època.

“PACK” AULES DE MILLORA
INSCRIPCIÓ A TOTES LES SESSIONS

50 €

>5 ANYS COL·LEGIACIÓ

• 30 €

<5 ANYS COL·LEGIACIÓ

TALLER DE FISCALITAT
6 de maig 2021
Actualitat fiscal renda 2020
Yolanda Casadevall Bañuelos · Advocada. Sòcia del despatx AVQ.
Silvia Puig Castiñeira · Advocada del despatx AVQ.
Formalitzar la declaració de la renda requereix un profund coneixement en matèria fiscal i estar al corrent de les particularitats
de la normativa vigent en cada exercici. Aquest taller pràctic repassarà aquells aspectes més rellevants a tenir en compte a
l’hora de preparar la declaració corresponent a l’any 2020 i servirà per aclarir els dubtes i les qüestions més controvertides
que els assistents podran traslladar a les ponents.

TALLERS DE BENESTAR
5 de novembre 2020
Workshop de meditació per a dormir millor
Ferran Garcia de Palau Garcia-Faria · Advocat. Instructor de Mindfulness. Director del CEP.
Un son reparador és bàsic per a cuidar de la nostra salut. A més, la nit és el moment en que el nostre cervell realitza
diverses funcions que contribueixen al descans del nostre cos i a despertar-nos amb energia. Quan no aconseguim
dormir les hores necessàries ni descansar realment el nostre sistema nerviós es veu afectat i pot provocar cansament,
mal de cap, falta de concentració, un descens del rendiment general, un pitjor estat d’ànim i certes patologies físiques i
mentals. La pràctica de la meditació és una eina eficaç per a reduir l’activació del dia a dia i promoure estats de major
calma que beneficien la qualitat del son. En aquest taller practicarem algunes tècniques de meditació que activen la
relaxació i ajuden a conciliar el son.

25 de febrer 2021
Aprèn a cuidar la teva postura
Alícia Giménez Fernández · Osteòpata. Terapeuta biodinàmica craneo-sacral.
Mantenir una bona postura corporal permet al nostre cos trobar el seu equilibri natural, lluny de ser un motiu merament
estètic. Amb el pas dels anys, el hàbits incorrectes juntament amb les vivències difícils a les que ens veiem sotmesos fan
que adquirim defectes posturals. El fet de cuidar la postura per mitjà del treball corporal ens permet descobrir quines
són les nostres possibilitats, sentint què és el que ens limita, entenent el perquè i poder reajustar-ho fàcilment, corregint
els patrons posturals que no ens ajuden. En aquest taller descobrirem com podem tenir cura de la nostra postura, evitant
rigideses, i gaudir dels beneficis integrals d’una bona higiene postural pel que fa als aspectes físics i funcionals com
també a l’estat d’ànim.

15 de juliol 2021
Qi Gong per a principiants
Ferran Garcia de Palau Garcia-Faria · Advocat. Instructor de Mindfulness. Director del CEP.
El Qi Gong o Chi Kung és una disciplina provinent de la medicina tradicional xinesa, amb més de 3000 anys d’antiguitat,
que es practica a través de moviments conscients i lents, en coordinació amb la respiració i la concentració. Gràcies a
la seva senzillesa i als seus efectes preventius i beneficiosos per a la salut el Qi Gong s’està aplicant en diferents àmbits,
com ara als centres mèdics, esportius, educatius i a les empreses. En aquest taller posarem en pràctica algunes sèries de
moviments de Qi Gong per a principiants que contribuiran a enfortir i flexibilitzar el cos, a l’activació de la circulació i
a retrobar l’equilibri físic, mental i emocional.

INFORM@CIÓ
Centre d’Estudis de la Procura (cep@icpb.es) · Tel: +34 938 135 638
Format de les sessions, registre i accés:

Totes les sessions, d’una hora i mitja de durada, es realitzaran per videoconferència a través de la plataforma
Zoom.

Horari:

De 18’00 a 19’30 hores.

Preus:

La sessió inaugural, els tallers de benestar i el taller d’actualitat fiscal seran gratuïts per a tots els assistents.
I) Inscripció a totes les activitats:
Procuradors de l’ICPB i del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya amb més de 5 anys de col·legiació:
• Pack Seminaris Procura al Dia: 130€
• Pack Aules de Millora Professional: 50€
Procuradors de l’ICPB i del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya de fins a 5 anys de col·legiació:
• Pack Seminaris Procura al Dia: 65€
• Pack Aules de Millora Professional: 30€
II) Inscripció per sessió:
Procuradors de l’ICPB i del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya amb més de 5 anys de col·legiació:
• Seminari Procura al Dia: 30€
• Aula de Millora Professional: 25€
Procuradors de l’ICPB i del Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya de fins a 5 anys de col·legiació:
• Seminari Procura al Dia: 15€
• Aula de Millora Professional: 15€

Facilitats de pagament:

En el cas d’inscriure’s a la totalitat de les activitats formatives (Pack Seminaris Procura al Dia+ Pack Aules de
Millora Professional) es podrà formalitzar el pagament en quatre terminis pel 25% del total import cadascun
d’ells, de venciments 1 d’octubre 2020, 1 de desembre 2020, 1 de febrer 2021 i 1 d’abril 2021. Caldrà abonar
el preu total de la inscripció encara que es formalitzi una vegada iniciades les activitats formatives.

Inscripcions i registre:

La formalització de les inscripcions s’haurà de realitzar abans de l’inici de cada activitat formativa.
La inscripció a totes les activitats formatives per part d’un/a procurador/a titular d’un despatx dona accés gratuït
a les mateixes fins a 3 membres del seu despatx, que caldrà identificar amb noms i cognoms.

I. Inscripció a Pack Seminaris Procura al Dia o Pack Aules de Millora Professional:
Per a formalitzar la inscripció als paquets de sessions (Pack Seminari Procura al Dia i/o Pack Aules de Millora
Professional”) cal enviar un e-mail a la següent adreça: cep@icpb.es. Les persones inscrites rebran l’enllaç
corresponent per accedir al webinar.
Per tal de fer efectiva la inscripció, es podrà formalitzar el pagament dels drets de matrícula en una de les
següents modalitats:
a) per transferència al compte de l’entitat financera Arquia banca: ES03 3191 0511 2545 8146 1128
(únicament si no es troba donat d’alta a l’ICPB) que haurà de constar abonat abans de l’inici de l’activitat
formativa. Caldrà indicar el nom de la persona inscrita o el/la titular del despatx (en cas que es tracti d’una
inscripció extensiva a altres membres del seu despatx).
b) per domiciliació bancària, al compte on es giren les quotes de col·legiació.
II. Inscripció per sessió (no aplicable a les modalitats “Pack”):
Per a inscriure’s a alguna/es activitat/s en particular, caldrà realitzar la inscripció a través de l’enllaç al webinar
Zoom que s’inclourà al comunicat de cada sessió formativa.
El pagament dels drets de matrícula de cada sessió es farà efectiu en una de les següents modalitats:
a) per transferència al compte de l’entitat financera Arquia banca: ES03 3191 0511 2545 8146 1128
(únicament si no es troba donat d’alta a l’ICPB) que haurà de constar abonat abans de l’inici de l’activitat
formativa. Caldrà indicar el nom de la persona inscrita o el/la titular del despatx (en cas que es tracti d’una
inscripció extensiva a altres membres del seu despatx).
b) per domiciliació bancària, al compte on es giren les quotes de col·legiació.

