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1.
PRESENTACIÓ

1.1
Salutació del Degà‐President

Excm. Sr. Ignacio López Chocarro
Degà‐President

La formació professional i permanent dels col∙legiats és una funció primordial de l’Il∙lustre Col∙legi
de Procuradors de Barcelona, tal com queda recollida als seus estatuts.
Amb aquesta finalitat, la Junta de Govern que encapçalo va crear en l’anterior mandat el Centre
d’Estudis Procura (CEP), un projecte que segueix viu i continua caminant amb intensitat per tal
d’oferir als col∙legiats una formació de qualitat a l’alçada del col∙lectiu, a través d’una oferta
formativa de caràcter permanent i estable.
Per aquest motiu, el CEP dissenya un programa que pretén abarcar els aspectes més pràctics i les
reformes legislatives, comptant amb els ponents de més prestigi per tal d’afrontar els reptes
formatius derivats de la constant necessitat d’actualització i de formació.
Després de tres anys de vida, el CEP s’ha consolidat i ha seguit creixent, oferint la seva activitat no
només als col∙legiats de Barcelona, sinó també amb vocació de fer‐ho més enllà als col∙legis d’arreu
del territori català.
Tanmateix, aquest temps ha sigut necessari i suficient per detectar les pròpies debilitats i punts de
millora en el disseny de l’oferta formativa. Seguirem fent esforços per aconseguir una formació
pràctica i de qualitat, feta a mida de les necessitats que tenim els procuradors.
Així doncs, agrair a tots els col∙legiats el seu interès per l’activitat del CEP, que s’ha manifestat en la
satisfacció dels seus alumnes en la gran majoria de les activitats realitzades. I així mateix, esperem
que el proper curs, sumem més èxits i millores. Podeu estar segurs que des d’aquesta Junta
vetllarem per arribar a 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 què la llegiu per tal de conèixer de primera mà les fites
del CEP en aquest darrer curs acadèmic. Així mateix, podreu saber també quines novetats hi haurà
per al proper curs. Moltes gràcies a tots.
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1.1
Salutació Directora CEP

Dra. Marta Llorens Ferrer
Directora del CEP

A través del Centre d’Estudis Procura (CEP), l’Il∙lustre Col∙legi de Procuradors de Barcelona fa
realitat el mandat i compromís adquirit per a la formació del col∙lectiu dels procuradors, no només
de Barcelona, sinó també dels professionals d’arreu de Catalunya.
Per tal de fer major difusió de la tasca del CEP, us presentem aquesta memòria, i que servirà de
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. En les següents pàgines trobareu una síntesi de les
activitats realitzades.
La professió s’enfronta cada dia més al gran repte de desenvolupar‐se en un entorn canviant tant
des d’un punt de vista legislatiu com ecònòmic, adquirint noves funcions. En aquest context, la
formació i l’actualització jurídica, així com l’adquisició de noves habilitats, resulten cabdals per
defensar el valor i la importància de la professió i millorar com a professionals, tot fent visible un
millor servei a la justícia i procurant una bona imatge del col∙lectiu per a la societat.
Els esforços realitzats en l’àmbit formatiu durant aquests tres primers anys de vida del CEP han
tingut ja els seus primers fruits, traduïts en una gran satisfacció per haver acomplert els
compromisos adquirits contribuint a la millora de la professió. A més, també ens han servit per
adquirir experiència i aprendre d’alguns errors comesos, que ens comprometem a esmenar perquè
no es repeteixin i perquè cada vegada les nostres activitats obtinguin major valoració i acollida.
La vostra satisfacció i l’ànim de millorar continuament, són sens dubte el motor del CEP i el nostre
motiu per continuar desenvolupant la nostra tasca amb la mateixa il∙lusió de sempre.
Moltes gràcies a tots els col∙legiats i col∙legiades que us heu format amb activitats que recollim en
aquesta memòria, i a totes les persones que integren l’equip humà del CEP, amb especial
consideració a la Comissió de Formació, que amb la seva dedicació i compromís desinteressat han
fet que aquesta millora contínua sigui una realitat.
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1.3
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:
‐ Dra. Marta Llorens Ferrer
‐ Sr. Jesús Millán Lleopart
‐ Sr. Xavier Cots Olondriz
‐ Sr. Jesús Sanz López
‐ Sra. Adriana Flores Romeu
‐ Sra. Ana Belén Porta Bonillo

Sr. Jesús Millán Sr. Xavier Cots
Lleopart
Olondriz

Sr. Jesús Sanz Sra. Adriana Flores Sra. Ana Belén
López
Romeu
Porta Bonillo
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2.
ACTIVITATS

2.1
Seminari 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:

Aquestes sessions s’han desenvolupat de la següent manera:
 Exposició pràctica de temes d’actualitat per part d’un ponent, orientada a la resolució de
dubtes i des d’un punt de vista molt pràctic.
 Torn de preguntes i debat amb els assistents.
D’altra banda, i tenint en compte l’entrada en vigor de la nova subhasta electrònica a través del
portal de subhastes del BOE, enguany el Seminari ha integrat dos seminaris monogràfics específics
sobre aquest tema:
 El 5 de novembre de 2015, va tenir lloc una sessió inicial a càrrec de Jose Luis Belsue (lletrat de
l’Administració de Justícia del Jutjat de Primera Instància 55 de Barcelona), i Juan Luis Bañón
(Cap de Secció de Subhastes Electròniques del Servei Comú d’Execució de Murcia).
 Un cop implantada la subhasta electrònica, es va fer una segona sessió el 19 de maig de 2016,
on, a més d’explicar‐se les qüestions relacionades amb la jurisdicció civil per part de Jose Luis
Belsue, també es va tractar la subhasta en l’àmbit mercantil i concursal, per part de Francesc
Xavier Rafí (lletrat de l’Administració de Justícia del Jutjat Mercantil nº9 de Barcelona).
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2.2
Aula de Millora Professional
L’Aula de Millora Professional engloba totes aquelles accions formatives que pretenen facilitar als
procuradors formació en habilitats professionals transversals.
Conscients que el procurador exerceix una professió en constant evolució que pot comportar la
necessitat d’actuar en un mercat en lliure competència, es dissenyen formacions a mida per tal que
el procurador pugui accedir al coneixement i exercici de competències i habilitats bàsiques per a
millorar la seva interacció amb altres persones, ja sigui el seu propi equip de treball, com els seus
clients o proveïdors.
Enguany s’ha realitzat un curs sobre Gestió de la Morositat, de la mà del màxim expert en la
matèria, el Sr. Pere Brachfield. El curs es va realitzar en dues sessions de 4 hores cadascuna, el
divendres 5 i dissabte 6 de febrer.
La finalitat d’aquest curs ha estat omplir una mancança formativa en matèria de gestió de
cobraments, així com també d’aspectes pràctics per a la negociació, una activitat que realitzem
constantment en el nostre dia a dia malgrat que no hem estat preparats formalment per a fer‐ho.
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2.3
Curs per a tutors de pràctiques del Màster d’Accés a la Procura (UNED)

Enguany el Consell de Procuradors de Catalunya ha volgut col∙laborar a través del CEP amb el
Màster d’Accés a la Procura, organitzat conjuntament per la Universitat Nacional d’Educació a
Distància (UNED).
Com sabeu, el Màster compta amb un eix bàsic consistent en la realització d’un període de
pràctiques externes, que s’executen en despatxos professionals a càrrec de tutors procuradors que
voluntàriament opten per acollir els alumnes. Així doncs, conscients de què aquest és un pilar de la
formació dels futurs procuradors, el Consell de Col∙legis de Procuradors de Catalunya ha organitzat
un curs dirigit a la formació d’aquests tutors, per tal de garantir unes pràctiques profitoses per als
alumnes acollits.
Aquest curs es va desenvolupar el dia 30 de juny de 2016, i va estar estructurat de la següent
manera:

HORARI
16.00 – 16:10
16:10 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:45

TEMA

A CÀRREC DE

Benvinguda
Presentació del màster d’accés a la
procura
Les pràctiques externes: contingut i
avaluació
Organització i gestió del despatx
Deontologia professional i Estatuts
Metodologia informàtica

Pilar Mampel
Pilar Mampel
Jesús Millán
Angel Quemada
Carme Cararach
Pilar Mampel
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3.
LÍNIES
ESTRATÈGIQUES
2016‐2017

3.
Línies Estratègiques 2015‐2016
Des d’inicis d’aquest any 2016, s’han anat plantejat les línies d’actuació del proper curs del CEP.
Sempre tenint en compte les directrius i àmbits que el Pla Estratègic de la Procura Catalana va
establir, que han servit com un element més per a la definició dels continguts, i tenint en compte
les suggerències efectuades pels alumnes i la nostra pròpia visió de futur, aquest any ens fixem una
sèrie de reptes en la confecció del programa docent.
El proper any es continuarà avançant en les diferents àrees de treball que el CEP manté obertes i
consolidades, com són el Seminari Procura al Dia i l’Aula de Millora Professional.
Volem destacar que els ponents que impartiran les sessions seran sempre professionals en exercici,
per tal que les activitats siguin del tot pràctiques i del major interès operatiu per al
desenvolupament de la procura.
Així mateix, podem ressaltar els següents aspectes:
Streaming
Tal i com hem fet en el curs passat, seguim treballant perquè tots col∙legis d’arreu de Catalunya
tinguin la possibilitat de seguir en directe per streaming les sessions del Seminari Procura al Dia.
Procura lab
Una novetat que cal destacar és la flexibilitat que podrà adoptar la confecció de part del programa
docent, que en funció de les vostres pròpies propostes s’anirà adaptant als interessos emergents en
cada moment.
En aquest sentit, algunes activitats seran el resultat del programa Procura lab, que té per objecte
reunir de forma freqüent a diversos professionals d’arreu del territori per tal de discutir i debatre
sobre el futur de la professió, nous reptes, i resoldre inquietuds que puguin sorgir al col∙lectiu, a les
quals es donarà resposta en ocasions a través del disseny d’activitats formatives a mida.
Curs per a oficials habilitats
Els darrers mesos estem treballant per tal de confeccionar un material docent a mida per a la
realització d’un curs de preparació per a l’examen d’accés a oficials habilitats, que estem ultimant i
esperem que estigui disponible pròximament.
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Centre d’Estudis Procura
Carrer Ali Bei, 29 , baixos 1ª
933 199 836
cep@icpb.es

