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3 novembre 2016
La reforma de la Llei d’Enjudiciament Criminal.
Cristóbal Martell Pérez-Alcalde - Advocat.
Les últimes reformes de la Llei d’Enjudiciament Criminal, que recentment han entrat 
en vigor, introdueixen canvis com els límits a la instrucció judicial, o la modificació 
del terme “imputat” pel de “investigat”. En aquest seminari es revisaran cadascun 
dels canvis processals esdevinguts últimament en matèria penal.

16 novembre 2016
Qüestions processals controvertides a primera instància.
Josep Llobet Aguado  
Magistrat Jutjat 1ª instància nº 7 de Barcelona.
Els successius canvis normatius, i en especial, la nova Llei d’Enjudiciament Civil, 
han generat incerteses en l’aplicació de normes que cal aclarir. Aquesta sessió 
té per objecte analitzar-ne algunes d’elles i servirà com a punt de trobada per 
debatre inquietuds.

1 desembre 2016
Accidents de trànsit: aspectes processals, i nous barems de 
valoració d’indemnitzacions.
José Pérez Tirado  
Advocat, membre de la comissió d’experts de la Direcció General 
d’Assegurances per a la reforma del sistema de valoració de les 
indemnitzacions per a les víctimes de trànsit.
S’analitzaran les qüestions processals més rellevants en matèria de responsabilitat 
civil derivada del trànsit motoritzat, des d’una òptica d’estratègia processal. 
S’abordarà també l’estudi dels nous barems per a la valoració d’indemnitzacions 
a les víctimes d’accidents de trànsit, aprovats per la Llei 35/2015, de 22 de 
setembre.

26 gener 2017
Les mesures cautelars a la Llei d’Enjudiciament Civil.
Francisco Ramos Romeu  
Professor Titular de Dret processal de la Universitat Autònoma de 
Barcelona.
Les mesures cautelars són un instrument fonamental per a garantir una tutela 
judicial efectiva, regulades a la LEC des d’una perspectiva d’anàlisi econòmica, 
que aporta al litigant una visió estratègica per a la seva utilització operativa i 
eficient. S’analitzarà en aquesta sessió totes aquelles qüestions que el litigant ha 
de tenir en compte a l’hora de sol·licitar mesures cautelars.

30 març 2017
Qüestions processals en els procediments de família. 
Carmen Contreras del Cura   
Lletrada Administració Justícia Jutjat 1ª instància nº 19 de 
Barcelona.
L’objecte de la sessió és analitzar els processos especials en matèria de família, 
i, especialment, els matrimonials, en totes aquelles qüestions més controvertides.

18 maig 2017
Qüestions processals de la jurisdicció  
contenciosa - administrativa. 
Andrés Maestre Salcedo  
Magistrat Jutjat Contenciós - Administratiu nº 15 de Barcelona.
S’analitzarà la competència a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció 
Contenciosa -Administrativa. També es dedicarà una part a l’estudi dels criteris 
generals per a la imposició de costes, i als criteris generals de subsanabilitat.

6 juliol 2017
Temes actuals sobre recursos extraordinaris:  
què cal fer després de l’apel·lació?  
Nul·litat d’actuacions i empar jurisdiccionals. 
M. Pilar Ledesma Ibáñez   
Magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona (secció nº 13).
El tractament de la nul·litat d’actuacions és una de les qüestions processals que 
han estat objecte d’un major nombre de revisions legislatives en els últims anys, 
donat lloc a diverses vies que estan dirigides a privar d’efectes els actes processals 
en què s’hagin comés infraccions que l’ordenament jurídic considera rellevants, i 
que seran analitzades en aquesta sessió.
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La defensa dels honoraris davant dels advocats i els clients.
(16 febrer 2017)

Jordi Estadella del Pino i Eva Bruch   
Consultors de Marketing Jurídic, Gestió de Despatxos  
i marca Personal en el sector legal.
L’objectiu de la sessió és que els procuradors aprenguin a analitzar els problemes 
habituals que sorgeixen al voltant dels honoraris en la seva relació amb els clients 
i els despatxos d’advocats, i ajudar-los perquè optin per la millor solució en cada 
cas. Es realitzarà mitjançant el mètode del cas.

Què espera un advocat d’un procurador?
(27 abril 2017)

David Jurado Beltrán - Advocat i professor d’ ESADE.
Una bona relació professional del procurador amb el seu advocat és essencial per 
a l’exercici. El procurador ha de preguntar-se quin és el valor afegit que té per a 
l’advocat per tal d’oferir-li el millor servei i consolidar així un tàndem jurídic i tècnic 
eficaç per al client final i per a la consecució d’una justícia efectiva.
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