Butlletí d’inscripció

Inform@ció

Nom:
Cognoms:

El cost de cada seminari és de 40 euros per sessió.
Si la inscripció es fa per a tres sessions, s’aplicarà un
preu amb descompte de 33 euros per sessió.

Adreça:

Places limitades. Rigorós ordre d’inscripció.

Ciutat:

Lloc:
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Carrer d’Ausiàs Marc, 40 - Barcelona

Província:
CP:

Telèfon:

NIF:
Email:

Si desitja factura per a l’empresa:
Empresa:
Adreça:
Població:
CP:
CIF:

Sessions / trimestre al que vol inscriure’s:

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, vostè dóna el seu consentiment per al
tractament de les dades personals aportades a través de la seva
petició. Aquestes seran incorporades al fitxer de Clients titularitat
de l’ICPB, inscrita en el Registre General de l’Agència Espanyola de
Protecció de Dades. Les seves dades seran utilitzades en la gestió
administrativa i comercial de la seva petició i de la nostra eventual
relació contractual.
Li informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establerts en aquesta Llei a través de carta certificada, adjuntant fotocòpia del seu DNI/Passaport, en la següent
adreça : ICPB, C/ Ali Bei, núm. 29, baixos 1a - 08010 Barcelona

Horari:
Dijous de 18 a 20 hores
Informació:
Centre d’Estudis de la Procura (cep@icpb.es)
T. +34 93 319 98 36
F. +34 93 315 20 99
La formalització de les inscripcions haurà de realitzarse abans de l’inici del seminari. El formulari s’haurà
de presentar a les oficines de l’ICPB o via email a la
següent adreça: cep@icpb.es
Perquè la inscripció sigui efectiva cal fer l’ingrés
dels drets de matrícula en el compte núm.
3191.0511.25.4581461128 de l’entitat financera
Bantierra.
S’haurà d’indicar en el concepte de l’ingrés el nom
de l’assistent.

Curs 2013-2014

Seminari
Procura al dia

Prepara’t
per als nous reptes
Presentació del Centre d’Estudis
de la Procura
La formació professional permanent dels
procuradors és una finalitat bàsica
de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels
Tribunals de Barcelona (ICPB).
Per aquest motiu, el Centre d’Estudis de la
Procura neix amb un objectiu principal: cobrir les
necessitats d’especialització i formació continuada
que els professionals procuradors requereixen
per desenvolupar la seva tasca, que evoluciona i
canvia cada dia.
Per donar resposta a aquesta demanda, el Centre
d’Estudis de la Procura organitza el Seminari
Procura al Dia, a través del qual es proporcionen
les eines de formació jurídica, continuada i
específica, necessàries pel desenvolupament de la
tasca material i les funcions del procurador.
El Centre d’Estudis de la Procura compta amb un
professorat extern –acadèmics, funcionaris de
justícia i professionals de gran prestigi–, que acosta
la vida del professional Procurador dels Tribunals a
les nostres aules.

L’oferta formativa
14 - novembre
La nova regulació del procediment d’execució
hipotecària a la Llei d’Enjudiciament Civil
Guillem Soler Solé
Magistrat del jutjat de primera instància nº 1 de Barcelona
S’exposarà i es debatran les últimes modificacions de la Llei d’Enjudiciament
Civil, que ha estat recentment modificada per la Llei 1/2013, de 14 de maig,
de Mesures de Protecció del Deutor Hipotecari.

13 - març
La intervenció del procurador en procediments
judicials transfronterers
Carmen Bernal López
Secretària judicial del jutjat de primera instància nº 46 de Barcelona
Rosa Maria Blanch Domeque
Secretària judicial del jutjat social nº 30 de Barcelona
En aquesta sessió es tractaran alguns dels procediments més freqüents en
matèria de litigació transfronterera i algunes de les problemàtiques més
habituals en què es troben els procuradors quan actuen fora del límits de l’Estat
espanyol.

24 - abril

19 - desembre

L’actuació del procurador en els procediments
concursals

L’actuació del procurador en el nou judici de
desnonament

Juan Manuel de Castro Aragonés
Magistrat del jutjat mercantil nª 10 de Barcelona
(pendent de confirmar)

Berta Pellicer Ortiz
Magistrada del jutjat de primera instància nº 53 de Barcelona

El procediment concursal, per la seva complexitat i brevetat de terminis, fa que
es converteixi en un procés llunyà i desconegut. Davant d’aquesta realitat, es
fa evident la necessària existència d’un intermediari qualificat, que només pot
ser el procurador, que coneix la realitat pràctica dels tribunals i pot contribuir a
agilitzar els tràmits.

S’analitzaran les novetats del procediment de desnonament regulat a la Llei
d’Enjudiciament Civil, que ha sofert diverses modificacions derivades de la Llei
37/2011, de 10 d’octubre, de mesures d’agilització, i de la Llei 4/2013, de 4
de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges.

16 - gener
Pràctica dels procediments contenciosos administratius ordinaris
Manuel Táboas Bentanachs
Magistrat de la Sala del Contenciós – Administratiu del TSJC
Aquesta sessió està adreçada a tots els procuradors que vulguin actualitzar-se
en matèria de procediment contenciós – administratiu, o ampliar-ne el seu
coneixement per obrir el seu camp de negoci.

13 - febrer
Qüestions pràctiques de l’ordre penal
Teresa Armenta Déu
Catedràtica de Dret Processal de la UdG
En aquesta sessió s’efectuarà una anàlisi de diferents aspectes pràctics del
procurador en l’ordre penal.

5 - juny
La postulació processal en el procediment
d’execució
Juan Pablo Correa Delcasso
Professor titular de Dret Processal i advocat soci de CMS Albiñana
& Suárez de Lezo
El paper del procurador està en un procés de canvi absolut, de forma que estan
prenent vital trascendència les seves funcions en matèria d’execució. En aquesta
sessió, s’analitzarà a fons el rol del procurador en el procediment d’execució
dinerària.

10 - juliol
La importància de les noves tecnologies en
l’exercici de la procura
Albert Santisteve Prim
Sènior Manager del departament d’assessorament en Tecnologies
de KPMG i conferenciant
S’exposarà la importància de les noves tecnologies en l’actual entorn
professional. S’analitzaran els riscos associats a la utilització de les tecnologies
i es presentaran solucions per a la seva mitigació. A més es farà especial
èmfasi a la presentació d’utilitats en el núvol per a facilitar-ne el seu ús en els
despatxos.

