JORNADA SOBRE LA LLEI 4/2015, DE 27
D’ABRIL DE L’ESTATUT DE LA VÍCTIMA DEL
DELICTE

PRESENTACIÓ

La Comissió de Formació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró, dins dels actes
programats per a la celebració del seu 150è aniversari, organitza la Jornada sobre la llei
4/2015, de 27 d’abril de l’Estatut de la víctima del delicte que tindrà lloc el dia 20 d’abril
de 2017 a partir de les 17 hores.

PROGRAMA

1.- Qui és víctima i qui no ho és.
2.- Quins drets tenen les víctimes ?
3.- El període de reflexió : com afecta als advocats ?
4.- La participació de la víctima en el procés penal
5.- Quines resolucions hem de notificar ? Quins efectes té o pot
tenir ?
6.- Mesures de protecció de les víctimes.
a) Durant tota la fase d’investigació
b) Durant el judici oral
c) Especialitats de menors i víctimes especialment
vulnerables
7.- Costes processals, reembossament de despeses i justícia
gratuïta
8.- Les oficines d’assistència a les víctimes
-- Funcions

9.- Justícia restaurativa i solució extrajudicial
10.- Com estem dos anys després de l’aprovació de l’EV ?
Hora: 17.00 hores
Il·lma. Sra. Carme Guil Roman
Magistrada de l’Audiència Provincial de Barcelona, Secció 21ª
Sra. Sílvia Isis Gard Buscarons
Psicòloga, Àrea Reparació i Atenció a la Víctima

LLOC

· Presencial a la Sala d’Actes de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Mataró
Carrer Méndez Núñez s/n
08302 Mataró
T- 937 415 444
· Per VIDEOCONFERÈNCIA/VIDEOSTREAMING, en directe i/o
diferit des del propi ordinador.

PREUS

Presencial Col·legiats CICAC: 10€
Videoconferència/Videostreaming Col·legiats CICAC: 10€

INSCRIPCIONS
PRESENCIALS

Per inscripcions presencials contactar directament amb el Col·legi
d’Advocats de Mataró. Inscripcions per ordre d’arribada.
Aforament limitat

INSCRIPCIONS
VIDEOCONFERÈN
CIA/VIDEOSTREA
MING

Us podeu descarregar el Manual d’instruccions per accedir a
l’oferta formativa de la Plataforma d’aquest Consell

DATES I HORARIS

Data: Dijous, 20 d’abril de 2017
Hora: De 17.00h a 19.00h

FORMA
PAGAMENT DEL
CICAC

Transferència bancària al número de compte CICAC: ES52-31910500-04-4591375128
Un cop realitzada la transferència bancària, cal fer arribar el
justificant de pagament per fax (934 881 553) o per correu
electrònic (formacio@cicac.cat).

