GUILLEM SOLER SOLÉ
Magistrat del Jutjat de Primera Instància núm.1 de Barcelona.
Docent de màsters professionalitzadors i universitaris.
Ponent de conferències a diversos col·legis d’advocats i notaris i al Centre d’Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada.
Ha col·laborat en la redacció del Diccionario Xurídico Galego, coordinado por Xermán
Varela Castejón y presentado por el Consejero de Educación de Galicia el 12 de
diciembre de 2011.
Membre, en representació del Deganat dels Jutjats de Barcelona, de la Comissió Mixta
sobre desnonaments d’jhabitatges a la ciutat de Barcelona, de l’Ajuntament de
Barcelona (2012).
Membre, en representació del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, del grup de
treball creat pel Síndic de Greuges de Catalunya, en matèria d’execucions hipotecàries
i possibles solucions davant la crisi econòmica (2011-2012).

BERTA PELLICER ORTIZ
Magistrada-jutgesa del Jutjat de Primera Instància núm.53 de Barcelona.
Tutora de jutges adjunts de l’Escola Judicial d’Espanya i de magistrats en pràctiques
que han accedit a a carrera judicial
Tutora i preparadora en el programa de formació a opositors a la carrera judifical o
fiscal i de secretaris judicials del Centre d’Estudis Jurídics i de Formació
Especialitzada.
Tutora de magistrats en pràctiques que han accedit a la carrera judicial pel quart torn.
Tutora en programes de pràctiques universitàries a les oficines judicials.
Ponent de cursos, activitats docents i màsters de diverses institucions, entre les quals
es troben l’Escola Judicial del Consell General del Poder Judicial, l’Il·lustre Col·legi
d’Advocats de Barcelona, la Universitat Pompeu Fabra, o la Universitat Abat Oliva
CEU de Barcelona.
Autora de l’article “Audiencia previa. Algunos problemas sobre la admisión y
práctica de la prueba. Especial referencia al interrogatorio, prueba
documental y prueba ilícita”, publicat a Cuadernos digitales de formación,
núm. 7/2009, pàgines 43-77.

MANUEL TÁBOAS BENTANACHS
Magistrat de la Secció 3a de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
Fiscal en excedència.
President del Jurat d’Expropiació Forçosa de Barcelona.
Professor Associat de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra.
Ponent de conferències, cursos i màsters professionalitzadors i universitaris.
Ha publicat diversos articles i capítols de llibres especialitzats en matèria de Dret
Administratiu i Urbanístic.

TERESA ARMENTA DEU
Catedràtica de Dret Processal de la Universitat de Girona. Doctora per la Universitat
de Barcelona.
Vocal de la Comissió General de Codificació (òrgan consultor del Ministeri de Justícia).
Professora de l’Escola Judicial de la Magistratura (CGPJ) i ponent de cursos de
formació continuada per a jutges, magistrats, fiscals i policia a Espanya, Alemanya,
Mèxic i Argentina.
Directora del Centre d’Estudis Avançats del Procés i de la Justícia (CEAPJ).
Ponent de més de cinquanta Congressos nacionals i internacionals i docent de
diversos cursos per a juristes.
Directora de diverses tesis doctorals i membre de tribunals de tesis doctorals.
Membre de l’Associació Hispano-Alemana de Juristes, de l’Associació Iberoamericana
de Dret Processal i a l’Associació Internacional de Dret Processal.
Autora de 10 monografies, entre elles: "Criminalidad de Bagatela y principio de
oportunidad", "Principio acusatorio y proceso penal", "La ejecución provisional",
"Justicia de proximidad", "La prueba ilícita" y "Sistemas procesales penales", más de
20 libros en que se escribe parte de la obra, unos Estudios y más de 30 artículos en
revistas españolas y extranjeras.
Autora de "Lecciones de Derecho procesal civil" i "Lecciones de Derecho procesal
penal" (6 ediciones), així como dels Materials Educatius de la Universitat Oberta de
Catalunya.
Directora actualment de dos projectes d’investigació, I+D "Las Reformas Procesales:
un análisis comparado de la armonización como convergencia y remisión de los
procesos civil y penal" (DER2010-15919, subprograma JURI), Grup de Recerca
Consolidat "Cuestiones actuales de derecho procesal" (2009 SGR 762).

Mª DEL CARMEN BERNAL LÓPEZ
Secretària judicial del Jutjat de primera instància núm. 46 de Barcelona.
Membre de la “Red Española de Secretarios Judiciales en Cooperación Jurídica
Internacional”.
Punt de contacte de la “Red Judicial Europea”, en matèria civil.
Membre d’IberRed.
Docent en diverses matèries, especialment en Cooperació Jurídica Internacional.

Mª ROSA BLANCH DOMEQUE
Secretària judicial del Jutjat d’execució social núm. 30 de Barcelona.
Membre de la “Red Española de Secretarios Judiciales en Cooperación Jurídica
Internacional” i del seu “Grupo de Pilotaje”.
Punt de contacte de la “Red Judicial Europea”, en matèria civil.
Docent en diverses matèries, presencial i online, especialment en Cooperació Jurídica
Internacional i matèries processals civils.

JUAN MANUEL DE CASTRO ARAGONÉS
Magistrat titular del Jutjat mercantil núm. 10 de Barcelona, després d’aprovar l’oposició
de l’especialitat mercantil.
Va ser advocat especialitzat en Dret Mercantil i Dret Processal, i Administrador
Concursal designat pels Jutjats Mercantils de Barcelona, amb despatx propi a
Barcelona.
Anteriorment havia estat soci del despatx d’advocats Altalex; advocat associat de
Vialegis, Assessors Legals i Tributaris; secretari general i director d’assessoria jurídica
de Grupo Lar, Desarrollos Inmobiliarios; Advocat Cap del Departament de Dret
Processal de Clifford Chance; advocat associat a Baker & McKenzi; i auditor i advocat
a Arthur Andersen.
Ponent de diversos cursos especialitzats de formació continuada i de conferències.
Autor de diverses publicacions en matèria de Dret Concursal, Dret Mercantil i Dret
Processal.

JUAN PABLO CORREA DELCASSO
Doctor en Dret, acreditat Professor Titular de Dret Processal.
Advocat. Soci responsable de l’àrea de Dret Processal i ADR de l’oficina de Barcelona
del despatx CMS Albiñana Suárez de Lezo. Especialista en Dret processal civil,
mercantil i penal, Dret internacional privat, arbitratge, mediació i dret concursal.
Anteriorment, advocat gerent de J&A Garrigues, S.L.P.; i advocat de Ribalta
Abogados.
Àrbitre del Tribunal Arbitral de Barcelona, i de la Corte de Arbitraje de Madrid.
Docent de la Université de Toulouse – Le Capitole, la Universitat de Barcelona,
ESADE, IDEC de la Universitat Pompeu Fabra i de cursos i màsters impulsats per
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
Autor de diverses publicacions, articles i informes.
Ponent de diverses conferències impartides en l’àmbit nacional i internacional.

ALBERT SANTISTEVE PRIM
Consultor i auditor especialista en noves tecnologies. Actualment, és gerent sènior de
KPMG de l'àrea de gestió de riscos tecnològics.
Llicenciat en Administració i direcció d'empreses per la Universitat Oberta de
Catalunya així com Màster en Xarxes i Serveis de Telecomunicacions per La Salle
Bussines School (URL).
Posseeix diferents certificacions, a destacar CISA, CGIT, CRISC i ITIL Foundations.
Membre de l'Associació Catalana de Comptabilitat i Adreça (ACCID) i de l'associació
d'auditors informàtics ISACA (Information Systems Audit and Control Association).
Docent en els cursos d’ISACA que s'organitzen per a la preparació dels exàmens de
certificació.
Ponent de conferències, i cursos especialitzats per a empreses.

