Butlletí de Formació

Seminari sobre el Concurs de
persona física i el mecanisme de
Segona Oportunitat
PRESENTACIÓ

La comissió de formació de l'Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
organitza el proper 29 de març de 2019 a partir de les 9.30 hores, el
seminari sobre el Concurs de persona física i el mecanisme de Segona
Oportunitat
Aquesta sessió té com a objectiu acostar personal interessat a la
regulació del concurs de persona física i el mecanisme de la segona
oportunitat. Es tractarà d’una sessió eminentment pràctica, adreçada a
conèixer i treballar els supòsits i aspectes controvertits tant en la fase
extrajudicial de l’acord de pagament, en la seva fase inicial, com en la
fase judicial del concurs consecutiu i el benefici d’exoneració del passiu
insatisfet, amb una referència especial a la protecció de l’habitatge
habitual i de novetats sorgides darrerament com l’exoneració del deute
públic o els honoraris de notaris o mediadors concursals.

Aquest curs computarà com a formació requerida per a la incorporació
en el llistat específic del torn civil TOAD, per atendre designacions sobre
Mecanisme de Segona Oportunitat de l’ICASBD

Aquesta ponència estarà disponible en la Plataforma Formativa, a partir
de la seva finalització en directe, durant 3 mesos.
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PROGRAMA

I.- Concurs de persona física i el mecanisme de Segona Oportunitat
Divendres, 29 de març de 2019
Horari: A partir de les 9.30 hores
Ponent, Sr. Borja Pardo Ibáñez. Advocat, administrador i mediador
concursal, professor de cursos i màsters en matèria concursal i del
mecanisme de la segona oportunitat.
Ponent, Sr. Octavio Gracia Chamorro. Economista, graduat en dret i
especialista en finances corporatives i insolvències empresarials. Docent
en la matèria
Ponent, Sr. Eduard Borràs i Finestres. Secretari general de la Cambra de
Comerç de Sabadell, que ens parlarà del servei que presta l’entitat en
relació amb la segona oportunitat.

DATA / HORARI

Divendres, 29 de març de 2019. De 9.30 a 13.30 hores

LLOC

Presencial al Saló d’Actes de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Sabadell
Carrer Lacy núm. 15
08202 Sabadell
T.- 937 265 355
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Vídeo Streaming, en directe i/o diferit des del propi ordinador

PREUS

Preus per a col·legiats i col·legiades del Col·legi de l’Advocacia de
Sabadell:
 Presencial: 15€
 Videoconferència / Streaming: 10€

Preus per a col·legiats i col·legiades que NO siguin del Col·legi de
l’Advocacia de Sabadell, es a dir, de la resta dels Col·legis d’Advocats:
 Presencial: 15€
 Videoconferència / Streaming: 10€

Altres professionals:
 Videoconferència / Streaming: 25€

INSCRIPCIONS PRESENCIALS / FORMA DE PAGAMENT

Inscripcions i forma de pagament per assistir presencialment contactar
directament amb el Col·legi de l’Advocacia de Sabadell
(formacio@icasbd.org). Inscripcions per ordre d’arribada. Aforament
limitat
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INSCRIPCIONS VÍDEO STREAMING / FORMA DE PAGAMENT

En primer lloc heu de formalitzar la vostra inscripció a aquesta ponència.
Com fer-ho? Us podeu descarregar el Manual d’instruccions per accedir
a l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest Consell i trobareu les
passes a seguir.
En segon lloc i per tal de poder validar-vos, heu de realitzar una
transferència bancària al número de compte d’aquest Consell: ES523191-0500-04-4591375128.
Realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el justificant de
pagament per fax (934 881 553) o per correu electrònic a
formacio@cicac.cat i així poder confirmar la vostra sol·licitud
d’inscripció.

BUTLLETÍ DE FORMACIÓ

Vols inscriure’t al Butlletí mensual de l’Àrea de Formació del Consell de
l’Advocacia Catalana?
Podràs rebre de forma mensual (i gratuïta) totes les sessions formatives
realitzades al mes anterior a l’enviament del nostre butlletí per que a
puguis visualitza-les en diferit tantes vegades ho creguis necessari i des
d’on vulguis.
Subscriu-te!
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