Inform@ció
Preu:

• El preu és de 30 € per Seminaris i Activitats de 2 hores.
Un any més, el Centre d’Estudis de la Procura (CEP) promou
activament la formació permanent dels procuradors de
Barcelona i de la resta de Catalunya.

• El preu del programa de Mindfulness és de 180 €.
(La inscripció no es pot fer per sessió, ha de ser pel curs complet)

La proposta que presenta enguany el CEP, que desenvolupa
l’aposta per la formació de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors
de Barcelona (ICPB), manté les línies mestres del curs
precedent. D’una banda, el Seminari Procura al Dia, en el
qual s’aborden temes jurídics i novetats legislatives amb una
incidència processal rellevant i es posen sobre la taula les
qüestions pràctiques que susciten més debat entre la procura.
D’altra banda, l’Aula de Millora Professional, que té com a
objectiu dotar al procurador de coneixements pràctics per a
l’exercici i la gestió del seu despatx.

• P er inscripcions a tots els Seminaris Procura al Dia: 25€/sessió.
• Per a col·legiats de fins a 5 anys de col·legiació: 15€/sessió.

El CEP posa especial cura en l’elecció dels ponents i, per tant,
compta amb professionals de reconegut prestigi i experiència
en cada temàtica tractada. Això permet que hi hagi un alt
nivell de satisfacció entre els col·legiats que assisteixen a les
sessions de cada curs.

Horari:

A més del programa establert pel curs 2018-19, el CEP preveu
oferir noves sessions, sota el títol Tallers d’Actualitat, en cas
que es produeixin novetats normatives o jurisprudencials de
màxima repercussió.
Així mateix, en una iniciativa pionera al sector jurídic, el CEP
ofereix un programa de Mindfulness per a la reducció de
l’estrès, amb 9 sessions al llarg del curs.
Finalment, des de finals del darrer curs, està disponible un curs
d’anglès en modalitat online per a tots els nivells, mitjançant
una atractiva i senzilla aplicació per a mòbils, tablets o
ordinadors.

Tarifa reduïda:

Places limitades*. Rigorós ordre d’inscripció.
*Les places del programa de Mindfulness estan limitades a 25.

Lloc:

Seu ICPB
Carrer Victoria Kent, 4B, local
(entrada per Plaça Maria Soteras)
L’Hospitalet de Llobregat.

De 14:00 a 16.00 hores.

Informació:

Centre d’Estudis de la Procura (cep@icpb.es)
Tel. +34 93 319 98 36
La formalització de les inscripcions s’haurà de realitzar abans de l’inici
de cada activitat formativa. El formulari s’haurà de presentar a la seu de
l’ICPB o via e-mail a la següent adreça: cep@icpb.es
Per tal de fer efectiva la inscripció, cal fer l’ingrés dels drets de matrícula
en aquest número de compte de l’entitat financera Arquia banca:
ES03 3191 0511 2545 8146 1128. S’ha d’indicar en el concepte de
l’ingrés el nom de l’assistent.

Oferta formativa
2018-2019

L’oferta formativa 2018-2019
SEMINARIS
4 octubre 2018
Accions de precari o recuperació de la possessió no consentida
en via civil i penal. La nova regulació de la Llei 5/2018 de 12 de
juny en relació a l’ocupació il·legal dels habitatges.
Ignacio de Anzizu Pigem – Procurador dels Tribunals.
Per tal de donar resposta efectiva al problema derivat de l’ocupació il·legal es
va elaborar la Llei 5/2018, que ha modificat el judici verbal de l’interdicte de
recobrar la possessió, el que suposa agilitzar els tràmits judicials. Per analitzar
a fons aquesta temàtica de màxima actualitat, s’examinaran quines són les
diverses accions judicials possibles per a la defensa de la propietat quan es
produeix una ocupació no consentida i com cal presentar la demanda per
instar-les. També s’abordaran les mesures cautelars anticipatòries i, l’efectivitat
de la via penal i el tractament com a delicte d’usurpació amb els problemes
de tramitació existents.

15 novembre 2018
L’execució provisional en la pràctica processal.
Josep Ballesté Orpinell – Lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat de
1a Instància núm. 30 de Barcelona.
L’execució provisional planteja una sèrie de qüestions processals pràctiques
que susciten debat. S’estudiaran tots aquells pronunciaments, resolucions i
procediments respecte dels quals es discuteix l’admissibilitat de l’execució
provisional. També es tractarà l’aplicabilitat dels articles 539 i 548 de la LEC
a les costes de l’execució provisional; així com la sol·licitud del principal quan
es troba consignat i la sentència ha estat recorreguda. A més, es tractarà què
succeeix si la sentència és revocada i l’executant no torna el que ha cobrat i
les mesures alternatives i/o la caució.

14 febrer 2019
Les diligències preliminars en la pràctica: qüestions conflictives.
Carmen Isabel Ortíz Rodriguez – Magistrada del Jutjat de 1a Instància
núm. 35 de Barcelona.
Cristina Carretero Peña – Lletrada de l’Administració de Justícia del Jutjat
de 1a Instància núm. 35 de Barcelona.
Les diligències preliminars regulades als articles 256 i següents de la LEC
presenten problemes tant des d’un punt de vista substantiu com processal.
La seva finalitat, preparar un judici, ha de regir el procediment. En l’àmbit
substantiu es plantegen dubtes per delimitar aquells casos en que la seva
sol·licitud resulta procedent respecte d’aquells altres en que es pretén obtenir
una prova de forma anticipada. D’altra banda, sorgeixen problemes de
caire processal: Qui ha de presidir la compareixença? Com es determina
la competència territorial? Cal lliurar còpia del document que es presenti
o només exhibir-lo? Què passa amb la caució si no es presenta demanda
posterior ni despeses pel requerit? Què procedeix quan hi ha negativa pel
requerit al compliment de la diligència acordada o impossibilitat de fer-ho?
En aquesta sessió s’abordarà totes aquestes qüestions i d’altres que es puguin
suscitar.

14 març 2019
Aspectes pràctics de la incapacitació judicial.
María Cruz Rodriguez-Bailón Fernández – Magistrada ex-titular del Jutjat
de 1a Instància núm. 59 de Barcelona
Aquesta sessió presentarà el procediment d’incapacitació des d’un enfocament
pràctic, sobre la base de l’experiència als Tribunals de Justícia. S’analitzaran
les qüestions que poden generar més conflicte i dubtes: des dels criteris de
competència i legitimació, passant per les especialitats en matèria de mesures
cautelars i de prova, la intervenció del Ministeri Fiscal i el personal forense del
Jutjat, els diversos pronunciaments de la sentència i els seus efectes així com
els criteris jurisprudencials que cal tenir en compte.

11 abril 2019
Aspectes processals de Dret registral: actuacions inscriptibles,
anotacions preventives i d’embargaments, adjudicacions,
pròrrogues i problemàtica amb les qualificacions registrals.
Oscar Zorrilla Blanco – Registrador de la Propietat núm. 10 de Barcelona.
La intervenció dels Registres de la Propietat té una repercussió molt rellevant al llarg
de molts procediments i en relació a diverses actuacions judicials. En aquesta sessió
seran objecte d’anàlisi i debat aspectes cabdals del Dret Registral que incideixen en
la pràctica processal: les diferents formes de presentació al Registre dels documents
judicials, la naturalesa jurídica de les anotacions d’embargaments judicials i, en
particular, en el cas d’embargament de béns en règim de societat de guanys,
l’habitatge habitual, la caducitat i l’execució. També es tractarà la casuística de les
adjudicacions i les pròrrogues, les clàusules de les hipoteques que no accedeixen
al Registre de la Propietat i les especialitats en matèria d’execució judicial directa.

16 maig 2019
Qüestions processals de la divisió de l’herència.
Manuel Dopazo Zorelle – Advocat especialitzat en Dret successori i
fiscal. Doctor en Dret.
El procediment de divisió de l’herència té per finalitat assolir la distribució entre els
hereus del cabal hereditari del difunt i això implica tres tipus d’actuacions: la divisió
de l’herència, la intervenció de l’herència i l’administració de la massa hereditària.
Aquesta sessió s’ocuparà en detall del procediment de divisió de l’herència amb
les seves especificitats, atenint-nos a la problemàtica processal i, en particular,
analitzant la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre aquesta matèria.

13 juny 2019
Instruments de l’execució alternatius a la subhasta: l’administració
de béns i la venda de béns per mitjà d’entitat especialitzada.
Rafael Huerta García – Lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat
Mercantil núm. 7 de Barcelona.
Mayte Rodriguez García – Directora del Departament Jurídic del Portal
de subhastes del Consejo General de Procuradores de España.
Els Col·legis de procuradors han esdevingut entitats especialitzades facultades per
vendre o subhastar béns de qualsevol classe i actuar com a dipositaris de béns
mobles. Aquest instrument legal alternatiu a la subhasta judicial configurat a través
de la plataforma online www.subastasprocuradores.com ajuda a prestar un servei
eficient, garantista i obert. Aquesta sessió il·lustrarà sobre el funcionament d’aquest
mecanisme: en quins procediments procedeix i qui pot accedir-hi; quins béns poden
ser objecte de dipòsit i venda per aquest sistema; quines actuacions cal seguir i què
s’ha de tenir en compte de cara a la compareixença de l’article 641 de la L.E.C. A
més, s’estudiaran supòsits pràctics de subhasta per mitjà d’entitat especialitzada en
un procediment d’execució civil i en un procediment concursal.

AULA DE MILLORA PROFESSIONAL
13 desembre 2018 i 17 gener 2019
Qüestions imprescindibles de comptabilitat i fiscalitat bàsica
per a Procuradors dels Tribunals.
Jordi Altayó Martí – Economista. Auditor-Censor Jurat de Comptes.
Advocat. Doctor en Economia Financera i Comptabilitat.
Al llarg d’aquestes dues sessions seran objecte d’anàlisi les obligacions
comptables i tributàries dels procuradors en les diferents formes jurídiques
d’exercici de la professió, en funció del model triat. També s’estudiarà la
diferenciació entre resultat comptable i base imposable, com s’obtenen
aquests i quins són els tipus efectius de tributació. A més, coneixerem els
criteris de l’Administració i la posició dels Tribunals sobre les despeses
comptables i les despeses tributàries, que acostumen a generar molts dubtes
als professionals. Finalment, tractarem aspectes pràctics a tenir presents
en relació a les amortitzacions, provisions, deterioraments i operacions
vinculades.

PROGRAMA DE MINDFULNESS
25 octubre 2018 al 27 juny 2019
Ferran Garcia de Palau Garcia-Faria – Advocat. Instructor de
Mindfulness acreditat del programa MBSR de la Universitat de
Massachussetts. Director del CEP.
Aquest programa psicoeducatiu és un entrenament de la ment i el cos
que adapta les necessitats de la procura a les sessions del programa de
Reducció de l’estrès basat en mindfulness (MBSR). Aquesta metodologia,
que va ser creada l’any 1979 per Jon Kabat-Zinn a la Universitat de
Massachusetts, contribueix a millorar el benestar físic i emocional, a reduir
l’estrès i a augmentar l’eficàcia en l’activitat professional.
El programa és de caràcter experimental i interactiu i consta de 9 sessions
de 2 hores en les quals es combinen les explicacions sobre els processos
de la ment i del cos, els diàlegs en grup i diversos exercicis d’atenció,
relaxació, meditació i moviment conscient. Els participants aprendran
de forma senzilla i progressiva les diferents pràctiques i tècniques de
mindfulness, per poder aplicar-les en el dia a dia, experimentant els seus
efectes beneficiosos en la seva vida privada com en l’activitat professional.

