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1.1. Salutació del Degà 

 

                                                                   

Excm.Sr. Angel Quemada Cuatrecasas 

Degà 

 

 

 

 

L'Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona té encomanada la formació 

professional permanent dels seus col·legiats, d'acord amb els seus estatuts. 

La Junta de Govern que encapçalo ha agafat el relleu de l'anterior Junta per tal 

de proporcionar als col·legiats una formació de la màxima qualitat a través del 

Centre d'Estudis de la Procura (CEP) tenint en compte les necessitats de la seva 

activitat professional, tant en l'àmbit pròpiament processal com pel que fa a la 

gestió i evolució dels despatxos. 

Després de sis anys des de la creació el CEP manté l'ambiciós objectiu de 

facilitar la formació a tots els col·legiats del territori català, a banda dels 

professionals de Barcelona. 

 

Les sessions formatives, impartides per prestigiosos i experimentats 

ponents, han abastat temàtiques de gran interès de diferents branques del dret 

processal així com altres aspectes cabdals en l'exercici de la professió. 

L'alt nivell de satisfacció reflectit a les enquestes d'avaluació del conjunt de les 

activitats formatives és un motiu més per seguir esforçar-nos en l'assoliment 

dels objectius del CEP. 

 

Us animo a llegir aquesta memòria que recull les activitats ofertes pel CEP en 

aquest darrer curs acadèmic així com les novetats programades per al proper. 

I, com sempre, estem oberts a qualsevol suggeriment que ens vulgueu 

transmetre. 

 

Moltes gràcies a totes i a tots. 
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1.2. Salutació del Director del CEP 6 
,’ 

                     

Ferran Garcia de Palau Garcia-Faria | Director del CEP 

   

 

 

 

El Centre d'Estudis Procura (CEP) de 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 de Barcelona i d'arreu de Catalunya. 

Us presentem aquesta memòria del curs 2017-2018 per tal de presentar les 

activitats realitzades per dotar els col·legiats d'una formació contínua i d'un alt 

nivell d'especialització, tan necessaris en un context d'evolució del món de la 

Justícia i de la seva imprescindible renovació. 

 

D'altra banda, cal que la procura tingui la mirada posada en l'adequació dels 

despatxos a l'entorn canviant i que reforci les competències professionals més 

eficaces per a desenvolupar la seva tasca, amb l'objectiu de donar el millor 

servei a la ciutadania i a la Justícia. 

 

Amb la voluntat d'enfortir la formació tècnica dels col·legiats s'ha dissenyat un 

ambiciós programa d'activitats, donant continuïtat a l'èxit dels cursos 

precedents. 

 

Enguany, a banda dels Seminaris Procura al dia on s'oferiran sessions formatives 

de caràcter jurídic, s'han programat dues Aules de millora professional sobre 

responsabilitat civil i l'ús de les xarxes socials. 

 

A més, tinc el privilegi de facilitar tres tallers de benestar i creixement personal 

amb la intenció de proporcionar diferents eines que permetin viure la professió 

amb més consciència i més cura d'un mateix. 

 

Faig palès el meu sincer agraïment a tots els col·legiats que heu pres part 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 que possible la millora contínua. 
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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:     

 

- Sr. Jesús Sanz López  

- Sra. Adriana Flores Romeu  

- Sr. Xavier Cots Olondriz  

- Sra. Yvonne Fontquerni  

- Sra. Olanda López Graña 

- Sr. Ferran Garcia de Palau Garcia-Faria 

 

 

 Sr. Jesús Sanz López           Sra. Adriana Flores Romeu           Sr. Xavier Cots Olondriz       Sra. Yvonne Fontquerni Coloma         Sra. Olanda López Graña 
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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 Calendari 

 

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. 

                                     

4 octubre 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. 

15 novembre 2018 

   

Les diligències preliminars en la pràctica: 

qüestions conflictives. 

Carmen Isabel Ortiz 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. 

14 febrer 2019 

 

   

Aspectes pràctics de la incapacitació judicial. María Cruz Rodriguez-Bailón 

Fernández. 

Magistrada extitular del Jutjat de 

1ª Instància núm. 59 de Barcelona. 

 

14 març 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.                                     

 

11 abril 2019 
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Qüestions processals de la divisió de 

l’herència. 

 

 

Manuel Dopazo Zorelle. 

Advocat especialitzat en Dret 

successori i fiscal. Doctor en Dret. 

16 maig 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. 

Mayte Rodriguez García. 

Directora del Departament Jurídic 

del Portal de subhastes del 

Consejo General de Procuradores 

de España. 

 

13 juny 2019 

 

 

   

 

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 o més ponents dedicada a 

analitzar els aspectes més rellevants i que generen més controvèrsia en la pràctica. 

 

 Els assistents, al llarg de la sessió, debaten amb els/les ponents sobre els diversos 

aspectes tractats, plantejant els dubtes que van sorgint, amb un torn obert de preguntes 

al final.  
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2.2. Aula de Millora Professional 

 

L’Aula de Millora Professional és una proposta de formació tècnica especialitzada en 

competències professionals útils per a la gestió del despatx, la relació amb els equips 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 

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. 

13 desembre 2018 

17 gener 2019 

   

 

 

2.3. Altres sessions formatives 

Al llarg del curs, a més de les sessions formatives programades inicialment, es va celebrar un 

Taller d’actualitat amb motiu de l’entrada en vigor del RDL 7/2019 d’1 de març i de la seva 

incidència en la pràctica processal:  

 

Títol de la sessió Ponent Calendari 

 

Taller d’actualitat: Com afecta al procurador 

el RDL 7/2019 d'1 de març, de mesures 

urgents en matèria d'habitatge i lloguer? 

 

Isidor Garcia Sánchez. 

Advocat. Assessor jurídic de 

l’Il·lustre Col·legi de Procuradors 

de Barcelona. 

4 abril 2019 
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3. Línies estratègiques 2019-2020 

Els continguts de les diverses activitats formatives per al curs vinent del CEP s'han anat definint 

des del començament de l’any 2018, tenint en compte les directrius i àmbits recollits al Pla 

Estratègic de la Procura Catalana així com a partir de les propostes dels alumnes i la nostra 

pròpia visió de futur. 

El programa del pròxim curs 2019-2020 s’emmarca en la línia de seguir donant cobertura a les 

necessitats de formació contínua integral del col·lectiu de la procura en tres àrees relacionades 

amb l'exercici professional i el desenvolupament personal: 

 

Àrea de coneixement i pràctica jurídica:  

 

 Als Seminaris Procura al Dia, ponents del màxim nivell i experiència al món de la Justícia i 

l'exercici professional presenten temes de caràcter jurídic processal de màxima rellevància 

en la pràctica. L'esperit de les sessions és posar el focus en el tractament de les qüestions 

més conflictives mitjançant debats oberts i dinàmics entre els ponents i els assistents. 

 

 El CEP també contempla la possibilitat de celebrar sessions formatives puntuals 

conegudes com a Tallers d'Actualitat que pivoten al voltant de les novetats legislatives i/o 

jurisprudencials de més incidència en l'àmbit processal i que puguin aparèixer al llarg del 

curs. 

 

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. 

 

Àrea de benestar: 

 

L’aposta del Col·legi per tal de promoure el benestar dels seus col·legiats ha motivat la 

renovació de l’oferta de tallers pràctics sobre temes que van des de les tècniques de 

respiració, la gestió de les emocions a la comunicació conscient.  


