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1.

PRESENTACIÓ
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1.1.- Salutació del Degà
Excm.Sr. Ignacio López Chocarro | Degà

La formació professional i permanent dels col·legiats és una
funció primordial de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de
Barcelona, tal com recullen els seus estatuts. Per aquest
motiu, la Junta de Govern que encapçalo persevera en
l’ambiciós projecte del Centre d’Estudis de la Procura (CEP)
per oferir una formació de qualitat, permanent i estable al
col·lectiu.
Dins la programació d’aquest curs s’han tractat aquelles novetats legislatives i altres
aspectes més pràctics de la Procura amb els ponents de més prestigi per tal
d’afrontar els reptes formatius derivats de la constant necessitat d’actualització dels
nostres col·legiats.
Després de quatre anys de vida, el CEP s’ha consolidat i segueix creixent, oferint la
seva activitat no només als col·legiats de Barcelona, sinó també als col·legis d’arreu
del territori català. Reafirmem el nostre compromís amb el col·lectiu per assolir una
formació pràctica i de la màxima qualitat, atenent a les concretes necessitats que
tenim els procuradors.
Voldria agrair a tots els col·legiats el seu interès i bona acollida de les activitats del
CEP, com s’ha vist reflectit en la satisfacció dels seus alumnes en la gran majoria de
les activitats realitzades.
Com a gran novetat del curs vinent, cal destacar que les activitats formatives
tindran lloc a la nova seu del Col·legi a la Ciutat de la Justícia, de 14 a 16 hores, que
farà més còmoda l’assistència dels col·legiats quan finalitzin la seva activitat als
jutjats i els permetrà disposar de la resta de la tarda per reprendre la feina als seus
despatxos.
Així mateix, també us podem anunciar la incorporació de l’advocat i expert en
creixement personal Ferran Garcia de Palau com a nou director del CEP que
treballarà per donar un nou impuls a l’activitat formativa del centre i perquè
aquesta sigui el més adaptada possible a les necessitats reals del col·lectiu.
Podeu estar segurs que des d’aquesta Junta vetllarem per aconseguir la màxima
satisfacció dels col·legiats, i perquè la vostra valoració concordi amb la qualitat
projectada en cada activitat que programem.
Us presento aquesta memòria i us animo a llegir-la per conèixer de primera mà les
fites del CEP en aquest darrer curs acadèmic així com les novetats programades per
al proper.
Moltes gràcies a totes/tots.
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1.1.- Salutació del Director del CEP
6

,L’

Ferran Garcia de Palau Garcia-Faria | Director del CEP

L’Il.lustre Col.legi de Procuradors de Barcelona, a través del
Centre d’Estudis de la Procura (CEP), dona compliment al
mandat i compromís de facilitar la formació professional
permanent dels procuradors de Barcelona així com d’arreu de
Catalunya.
Amb la finalitat de donar a conèixer les activitats realitzades durant el curs 2016-2017
us presentem aquesta memòria, document referent en comunicació tant amb les
col.legiades i col.legiats, com amb tots els grups d’interès amb els que des del
Col.legi mantenim relació.
La Procura ha d’afrontar els canvis legislatius i econòmics amb una gran capacitat
d’adaptació i superació, fet al que contribueix la seva constant actualització, no
només en l’ambit estrictament jurídic sino també en aspectes competencials de
caràcter transversal que potencien la professió i la capacitat d’oferir un servei de
més qualitat i d’un elevat nivell d’especialització.
D’ençà de la seva creació l’any 2013, de la ma de la fins ara Directora, la Dra.
Marta Llorens Ferrer, el CEP ha anat creixent, ampliant i diversificant l’oferta
formativa, havent assolit uns resultats i una acollida netament satisfactoris, fruits d’un
projecte sòlid destinat a la millora de la professió, el servei a la justícia i a la societat.
Vull agrair a la Dra. Llorens la seva valuosa tasca al capdavant del CEP i l’impuls
que, juntament amb la Comissió de Formació del Col.legi, han permès la
consolidació d’aquest projecte formatiu.
Es un gran honor i plaer per a mí haver estat escollit com a nou Director del CEP, de
forma especial per l’estreta relació que m’uneix des de fa vint-i-cinc anys a la
Procura, en la meva condició d’advocat exercent en l’àmbit processal. Sense
dubte, poder contribuïr a la formació d’aquest col.lectiu professional em resulta
enormement motivador i representa un repte engrescador pel qual m’implicaré
amb energia i il.lusió.
Un sincer agraiment per a tots els col.legiats i col.legiades que heu participat en les
activitats recollides en aquesta memòria i a tot l’equip humà del CEP i a la Comissió
de Formació que, amb la seva incansable dedicació i compromís, fan possible que
la millora contínua sigui una realitat.
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1.2.- La Comissió de Formació
La Comissió de Formació és l'òrgan assessor del CEP, la qual té encomanades
principalment les següents funcions:






Dirigir l'oferta formativa cap a les línies estratègiques del CEP.
Dissenyar un Pla de Formació destinat als professionals que componen el
col∙lectiu de col∙legiats.
Impulsar la planificació i organització de les activitats formatives del CEP,
integrant i completant l'oferta docent.
Analitzar les enquestes de qualitat i adoptar les mesures de millora.
Impulsar, planificar i coordinar jornades i cursos d’actualització. Per a la
realització d’aquestes funcions, a part d’una comunicació constant entre els
membres, la Comissió es reuneix de forma periòdica per a treballar tots els
aspectes que són necessaris.

La Comissió de Formació la formen els següents membres:
-

Sr. Jesús Millán Lleopart

-

Sr. Xavier Cots Olondriz

-

Sr. Jesús Sanz López

-

Sra. Adriana Flores Romeu

-

Sra. Ana Belén Porta Bonillo

-

Dra. Marta Llorens Ferrer

Sr. Jesús Millán
Lleopart

Sra. Adriana Flores
Romeu

Sr. Xavier Cots
Olondriz

Sra. Ana Belén Porta Sr. Jesús Sanz
Bonillo
López
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2.

ACTIVITATS
DEL CURS
2016-2017
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2.1.- Seminaris Procura al Dia
El Seminari Procura al Dia té com a objectiu la formació jurídica de caràcter estable,
que permeti l’actualització i l’aprenentatge continus. A través del Seminari s’ha fet
divulgació de novetats legislatives, i formació teòrica i pràctica sobre temes jurídics
relacionats amb l’exercici de la procura. Enguany, s’han dut a terme els següents
seminaris:

Títol de la sessió

Ponent

La reforma de la Llei d’Enjudiciament
Criminal.

Cristóbal Martell Pérez-Alcalde
Advocat

Qüestions processals controvertides a
primera instància.

Josep Llobet Aguado
Magistrat

Accidents de trànsit: aspectes processals
i nous barems de valoració
d’indemnitzacions.

José Pérez Tirado
Advocat

Les mesures cautelars a la Llei
d’Enjudiciament Civil.

Francisco Ramos Romeu
Professor de Dret Processal

26 gener 2017

Qüestions processals en els procediments
de família.

Carmen Contreras del Cura
Lletrada de l’Administració de
Justícia

30 març 2017

Qüestions processals de la jurisdicció
Contenciosa-administrativa

Andrés Maestre Salcedo
Magistrat

18 maig 2017

Temes actuals sobre recursos
extraordinaris: què cal fer després de
l’apel.lació? Nul.litat d’actuacions i
empar jurisdiccionals.

Pilar Ledesma Ibáñez
Magistrada
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Aquestes sessions, de dues hores de durada, han tingut lloc a la seu de l’IDEC i s’han
desenvolupat de la següent manera:
 Exposició de temes d’actualitat en l’àmbit processal per part d’un ponent
orientada a la resolució de dubtes, amb un enfocament eminentment
pràctic.
 Torn de preguntes i debat amb els assistents.

2.2.- Aula de Millora Professional
L’Aula de Millora Professional posa a l’abast dels col.legiats una formació a mida en
competències professionals de caire transversal que pugui incorporar al seu exercici,
en les relacions amb els operadors jurídics, el seu equip de treball, els clients o els
proveïdors.
Durant aquest curs han tingut lloc les següents formacions:
Títol de la sessió

Ponent

La defensa dels honoraris davant dels
advocats i els clients.

Jordi Estalella del Pino
Eva Bruch Maseras
Consultors de marketing

16 febrer 2017

Què espera un advocat d’un procurador?

David Jurado Beltrán
Advocat i professor d’ESADE

27 abril 2017
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2.3.- Altres sessions formatives
Al llarg del curs, a banda de les sessions formatives programades inicialment, s’han
impartit aquests dos tallers:
Títol de la sessió

Ponent

Eines informàtiques per intercanviar
arxius on-line.

Antonio J. Serrano Losa
Expert en IT i Formació Digital

Com sobreviure a l’estrès de les
professions jurídiques amb l’ajuda del
Mindfulness

Ferran Garcia de Palau
Garcia-Faria
Advocat i Director del CEP

Calendari
6 abril 2017

29 juny 2017

(Taller impartit en el marc del Congrès de les
Professions, organitzat per la Intercol.legial)
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3.

LÍNIES
ESTRATÈGIQUES

2017-2018
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3.- Línies estratègiques 2017-2018
Des d’inicis d’aquest any 2017 s’han anat definint els continguts de les activitats
formatives per al proper curs del CEP d’acord amb les directrius i àmbits definides
pel Pla Estratègic de la Procura Catalana, les suggerències dels alumnes i la nostra
pròpia visió de futur.
El programa del proper curs 2017-2018 es fixa una sèrie de fites ambicioses, tot i
preservant aquelles activitats que han vingut demostrant un alt grau de satisfacció
entre els col.legiats.
D’una banda, als Seminaris Procura al Dia, ponents del màxim nivell i gran
experiència del món de la Justícia i l’exercici professional abordaran temes jurídics
de rellevància, posant el focus especialment en les questions pràctiques.
D’altra banda, l’Aula de Millora professional té com a objectiu posar a l’abast dels
Procuradors diverses eines per a millorar les competències professionals i personals
que puguin incorporar en l’exercici quotidià així com també gestionar de forma més
eficient els seus despatxos.
El CEP també promourà sessions puntuals sobre aquelles novetats normatives o
jurisprudencials de la màxima rellevància que puguin sorgir durant el curs,
mitjançant els Tallers d’Actualitat.
Com a novetats d’aquest curs i fruit del compromís amb la millora i la innovació, el
CEP organitzarà sessions de Mindfulness i xerrades sobre creixement personal i altres
aspectes transversals.
Finalment, s’introdueixin per primera vegada cursos d’Anglès en modalitat on-line,
amb tres nivells i un curs específic de llenguatge jurídic.
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