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

Vetllar per una formació professional i permanent del
màxim nivell per als col·legiats constitueix una funció
essencial de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors de
Barcelona, segons els seus estatuts.
La Junta de Govern que encapçalo s'ha esmerçat amb
convicció, any rere any, per assolir aquest objectiu per mitjà del Centre
d'Estudis de la Procura (CEP).
Al llarg d'aquest curs s'ha ofert una diversitat de sessions formatives posant
el focus en les novetats legislatives i en aquells temes de més interès pràctic
dins l'àmbit processal com també relacionats amb la gestió dels despatxos,
de la mà de prestigiosos ponents escollits acuradament tenint en compte el
seu nivell d'especialització en cada matèria, la seva experiència pràctica, la
competència docent i la capacitat comunicativa.
Cinc anys després de la seva creació, el CEP segueix creixent amb pas ferm,
oferint la formació no només als col·legiats de Barcelona, sinó també als
col·legis d'arreu del territori català.
Com a gran novetat del curs vinent cal destacar el programa d'entrenament
en Mindfulness per a la reducció de l'estrès que impartirà el Director CEP,
instructor acreditat, en una aposta pionera i decidida pel benestar del
col·lectiu.
Voldria agrair a tots els col·legiats el seu interès per l'activitat del CEP en la
que aquesta Junta s'ha implicat a fons i que s'ha vist plasmada en
uns excel·lents resultats a les enquestes d'avaluació.
Us presento aquesta memòria i us animo a llegir-la per conèixer de primera
mà les activitats ofertes pel CEP en aquest darrer curs acadèmic així com les
novetats programades per al proper.
Moltes gràcies a tots i totes.
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1.1.- Salutació del Director del CEP
6

,L’

Ferran Garcia de Palau Garcia-Faria | Director del CEP

A través del Centre d'Estudis Procura (CEP), l'Il·lustre
Col·legi de Procuradors de Barcelona concreta el
mandat i compromís adquirit per a la formació del
col·lectiu dels procuradors, no només de Barcelona,
sinó també d'arreu de Catalunya.
Us presentem aquesta memòria del curs 2017-2018 per tal de difondre les
activitats desplegades tant a les col·legiades i col·legiats així com a tots els
grups d'interès amb els que el Col·legi manté una relació.
Havent quedat palesa la ineficàcia de l’execució i les greus pèrdues
econòmiques que se'n deriven, la Procura esdevé un operador jurídic
imprescindible en l'àmbit de l'execució civil de sentències. Per aquest motiu
és indispensable que la procura mantingui un alt nivell d'especialització
jurídica i, alhora, potenciï les seves competències professionals i l'adequació
a les noves tecnologies amb les quals poder oferir un servei de gran qualitat.
Fa cinc anys que el CEP va néixer i, des d'aleshores, s'ha consolidat com un
projecte formatiu de referència destinat a la millora de la professió, el servei
a la justícia i a la societat.
Encetem aquest segon any al capdavant del CEP amb energia i il·lusió,
satisfets per la bona acollida de les diverses activitats ofertes al curs 20172018 i amb la intenció de mantenir el llistó ben alt i seguir apostant per una
formació de qualitat.
Enguany, a banda de les sessions formatives de caràcter jurídic i de gestió
dels despatxos professionals, tinc el plaer d'impartir diverses sessions
de Mindfulness al llarg del curs, encaminades a proporcionar diferents eines
de reducció de l'estrès per saber com autogestionar-se davant les dificultats i
els reptes de la vida.
Vull agrair sincerament a tots els col·legiats i a totes les col·legiades que heu
participat en les activitats que recull aquesta memòria i a tot l'equip humà
del CEP i a la Comissió de Formació que, amb la seva perseverança i
compromís desinteressat, fan possible la millora contínua.
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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. Jesús Millán Lleopart

-

Sr. Xavier Cots Olondriz

-

Sr. Jesús Sanz López

-

Sra. Adriana Flores Romeu

-

Sra. Ana Belén Porta Bonillo

-

Sr. Ferran Garcia de Palau Garcia-Faria

Sra. Adriana Flores Romeu

Sr. Xavier Cots Olondriz

Sra. Ana Belén Porta Bonillo
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ACTIVITATS CURS
2017 - 2018
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2.1.- Seminaris Procura al Dia
El Seminari Procura al Dia té com a finalitat la formació jurídica de caràcter permanent, que
permeti l’actualització i l’aprenentatge continus. A través del Seminari s’ha tractat aquells
temes relacionats amb aquells temes jurídics del màxim interès en l’exercici de la procura. Al
llarg d’aquest curs, s’han ofert els següents seminaris:

Títol de la sessió

Ponent

Clàusula terra i Condicions Generals de la
Contractació: aspectes substantius i
processals.

Marta Nadal Disla

La reclamació de les pensions alimentícies
per la via civil.

Montserrat Ayuso Sanchís

Aspectes pràctics de les execucions
transfrontereres: reclamació de deutes i
embargament.

Blanca Padrós Amat

Noves qüestions processals introduïdes
per la Llei de Patents 24/2015, aplicables a
procediments de patents, models d’utilitat,
marques i disseny industrial.

Yolanda Ríos López

Perspectiva processal del concurs de les
persones físiques.

Antonio Carreño León

Qüestions processals comuns als
expedients de Jurisdicció Voluntària
(Llei 15/2015, de 2 de juliol).

Rosa Mª. Méndez Tomàs

Preguntes i respostes a les qüestions més
conflictives de la jurisdicció ContenciosaAdministrativa

Ana Maresca Lasa

Calendari
19 octubre 2017

Magistrada

16 novembre 2017

Advocada

14 desembre 2017

Advocada

18 gener 2018

Magistrada

15 febrer 2018

Advocat

12 abril 2018

Magistrada

17 maig 2018

Advocada
Andrés Maestre Salcedo
Magistrat
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La Jura de comptes i la taxació de costes a
l’àmbit civil.

Jesús S. Ortego Briongos

31 maig 2018

Lletrat de l’Administració de
Justícia

Casos pràctics de la subhasta judicial
electrònica.

Rafael Huerta García

14 juny 2018

Lletrat de l’Administració de
Justícia

Aquestes sessions, de dues hores de durada, han tingut lloc a la nova seu de l’Il·lustre
Col·legi de Procuradors de Barcelona i s’han desenvolupat de la següent manera:


Exposició de qüestions jurídiques processals per part d’un ponent orientada a l’anàlisi
dels aspectes més conflictius, amb un enfocament eminentment pràctic.



Els assistents, al llarg de la sessió, debaten amb el ponent sobre els diversos aspectes
abordats, plantejant els dubtes que van sorgint, sense perjudici d’un torn de
preguntes al final.
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2.2.- Aula de Millora Professional
L’Aula de Millora Professional posa a l’abast dels col·legiats una formació tècnica
especialitzada en competències professionals útils per a la gestió del despatx, la relació amb
el seu equip de treball, els clients, els proveïdors i els operadors jurídics.
Durant aquest curs s’han dut a terme les següents activitats:

Títol de la sessió

Ponent

Calendari

Nou Reglament General de Protecció de
dades: impacte per als despatxos
professionals i com adaptar-s’hi.

Manuel Alonso Porri

1 febrer 2018

Gestió avançada en PDFs / Eines
tecnològiques per a la gestió amb la seu
judicial.

Antonio Serrano Losa

Advocat

3 maig 2018

Expert en IT i Formació Digital

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

Calendari

Introducció a la pràctica del mindfulness
com a eina de reducció de l’estrès.

Ferran Garcia de Palau

22 març 2018

Garcia-Faria
Advocat i Director del CEP
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LÍNIES
ESTRATÈGIQUES
CURS 2018-2019
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3.-Línies estratègiques 2018-2019
Els continguts de les diverses activitats formatives per al curs vinent del CEP s'han anat
delimitant des d'inicis d'aquest any 2018, tenint en compte les directrius i àmbits definides
pel Pla Estratègic de la Procura Catalana així com els suggeriments dels alumnes i la nostra
pròpia visió de futur.
El programa del pròxim curs 2018-2019 es marca com a objectiu seguir donant cobertura a
les necessitats de formació contínua integral del col·lectiu de la procura en quatre àrees
relacionades amb l'exercici professional i el desenvolupament personal:
1. Àrea de coneixement i pràctica jurídica:
1.1. Als Seminaris Procura al Dia, ponents del màxim nivell i experiència al món de la
Justícia i l'exercici professional aborden temes jurídics de màxima repercussió en
l'àmbit processal des d'una perspectiva pràctica. Cal destacar que les sessions es
desenvolupen amb una fórmula més flexible i apreciada pels alumnes que els permet
interactuar amb els ponents formulant preguntes i debatent qüestions que van
sorgint al llarg de l'exposició, sense perjudici que, al final de la sessió, s'obri el
tradicional torn de preguntes.
1.2. El CEP també té previst proposar sessions formatives puntuals anomenades Tallers
d’Actualitat al voltant de les novetats legislatives i/o jurisprudencials de gran
rellevància que puguin aparèixer al llarg del curs.
2. Àrea de competències professionals:
Les Aules de Millora professional tenen com a finalitat proporcionar als Procuradors
diverses eines que els permetin gestionar més eficaçment el seu despatx, millorar els
processos de treball i adaptar-se als canvis tecnològics.
3. Àrea de benestar:
Arran del gran èxit de participació en els tallers d'introducció al Mindfulness impartits
pel Director CEP els darrers mesos de març i maig, aquest curs s'ofereixen diverses
sessions de Mindfulness. Aquesta és una iniciativa pionera i una aposta decidida pel
benestar integral dels professionals de la procura.
4. Àrea d’idiomes:
Aquest àmbit de formació ha estat també una innovació del curs 2017-18 i ha tingut
una excel·lent acollida per part dels col·legiats, amb un elevat nombre de
subscripcions al primer curs anual llançat el darrer mes de juny a un preu molt
competitiu.
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