CURRICULUM VITAE

Braulio J. Castillo García, nascut a Castelló, 2-2-1966, amb
despatx professional obert en la C/ Bayer, 104, 12560
Benicassim, Castelló.
Juny de 1992. Col·legiat com a advocat en el Col·legi
d'Advocats de Castelló.
Novembre de 1992 Alta en el Torn d'Ofici i Assistència al
Detingut de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Castelló fins a
l'actualitat.
Des de gener de 1991 fins a juliol de 1994 pràctiques en el
Despatx d'Advocats de Gallardo i Balaguer, especialitzat en
Dret d'Assegurances, Tràfic i Accidents.
Al setembre de 1994 obertura de despatx com a professional
independent, branques del dret, civil i penal i administratiu.
Al desembre de 1996 i trasllat el meu Despatx a Madrid, amb
contracte mercantil amb Grup CUÑADO, Empreses del sector
de la Canonada i Acer, assessorant i defensant els interessos
del Grup en qualsevol de les ciutats on el Grup té seu, en
assumptes de caràcter Mercantil i Civil, especialment
Barcelona, València i Madrid.
Col·legiat 1996, com a Advocat en l'Il·lustre Col·legi d'Advocats
de Madrid, i donant-me d'alta en el Torn d'Ofici i Assistència al
Detingut Penal a Madrid, i defensant interessos també d'altres
clients a Madrid.
Assessorament Jurídic de l'empresa GIE, promotora
immobiliària i de Gestió d'Habitatge Cooperatiu. Getafe
(Madrid) 1996-99.
L'any 2000, òbric novament despatx professional en Avd.
Germans Bou, nº 13, a Castelló, en l'especialitat civil i penal i
administratiu, assessorant a l'esmentat Grup Empresarial
únicament en les seues localitzacions a València, alta
novament en el Torn d'Ofici de Castelló, Civil i Penal de
Castelló.
Març a Julio de 2001, realitze l'II Curs Superior d'Ordenació i
Gestió Urbanística Territorial (UJI-Fundació Canyada Blach),

simultanejant amb l'exercici de la professió.
Des del 2003, fins a l'actualitat signe un contracte de
col·laboració amb la FEVECTA a Castelló Federació Valenciana
d'empreses Cooperatives de Treball Associat, prestant
assessorament i defensa a les Cooperatives de Treball
Associat, que la FEVECTA em deriva, especialitzant-me en Dret
Cooperatiu..
Gener a Març de 2004. Curs d'Especialització en Urbanisme, en
el CEF (València).
Nomenament per resolució 30 de Julio de 2005 i 26 de Juny de
2006, de la Generalitat Valenciana, Conselleria d’Economia i
Ocupació, com Àrbitre de la Cort d'Arbitratge Cooperatiu.
Seguint exercint com Árbitre de la mateixa fins a Setembre de
2014, emetent Laudos arbitrals resolent conflictes
intercooperatius.
Nomenament per Resolució de data 30 d'Octubre de 2008 de
la Generalitat Valenciana, i en l'actualitat, com Liquidador
integrat en la Cort de Liquidadors de la Comunitat Valenciana.
En l'actualitat mantinc despatx professional obert en el Carrer
Bayer, nº 104, Benicassim, 12560 Castelló, dedicat a l'exercici
de l'advocacia en les especialitats esmentades.

