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ESBORRANY ACTA DEL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2012 
 
 
Barcelona, 20 de desembre de 2012 
 

Essent l’hora assenyalada i sota la presidència del Degà,  Excm. Sr. 
Ignacio Lopez Chocarro, es reuneixen els membres de la Junta de Govern que 
a continuació es relacionen: 
 

Degà:  Excm. Sr. Ignacio Lopez Chocarro. 
Vicedegà: Il·lm. Sr. Ramón Davi Navarro 
Secretària General: Il·lma. Sra. Eulàlia Castellanos Llauger 
Vicesecretaria, Il·lma. Sra. Elisa Rodes Casas. 
Tresorer: Il·lm. Sr. Francisco Toll Musterós 
Vocal deontologia: Il·lm. Sr. Pere Moratal Bohigues 
Vocal comunicació: Il·lma. Sra. Montse Montal Gibert 
Vocal Primer: Il·lm. Sr. Francisco Ruiz Castel 
Vocal Segon: Il·lm. Sr. Jesus Millan Lleopart 
Vocal Tercer: Il.lma. Sra. Carmen Ribas Buyo 
Vocal Quart: Il·lm. Sr. Xavier Cots Olondriz 
Vocal Cinquè: Il.lma. Sra. Carmen Cararach Gomar 
 
 

Tanmateix assistents els següents procuradors: Sr. Arquer Maristany, Sra. 
Blanchar Garcia, Sr. Bley Gil, Sr. Bonaterra Silvani, Sra. Cebrian Palacios, Sra. 
Colomina Danti, Sr. Cortada Garcia,  Sra. Fuentes Millan, Sr. Galvan Calvia, 
Sra. Garcia Cortes, Sr. Guitart Simon, Sr. Joaniquet Tamburini, Sra. Lopez 
Freixas, Sr. Martí Gellida, Sr. Martínez Batlle, Sr. Carlos Montero Reiter, Sr. 
Miguel Montero Reiter, Sra. Murcia Serrano, Sr. Navarro Bujia, Sra. Negredo 
Martín, Sr. Pons de Gironella, Sr. Quemada Cuatrecasas, Sr. Ranera Cahis, Sr. 
Ruiz Lopez, Sra. Salas Pascual, Sr. Simo Pascual, Sr. Taulera Salvador i Sr. 
Trrado Martin-Mora.  
 
sota el següent ordre del dia: 
 

1.- Aprovació, si procedeix de l’ acta de la Assemblea General Ordinària 
de data 28 de març de 2012. 
 
2.- Examen i aprovació del pressupost per l’any 2013: ingressos i 
despeses. 
 
3.- Ratificació dels nous càrrecs dels membres de la Junta de govern: 
Sra. Eulàlia Castellanos, Secretaria General, Sra. Elisa Rodes, 
Vicesecretaria,  Sra. Carmen Ribas Buyo, Vocal i Sra. Carmen Cararach 
Gomar, Vocal com així ho disposa l’article 32.1 dels nostres estatuts. 
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4.- Precs i suggeriments. Ampliació de la TTA a altres procediments i 
àmbits judicials. 

 
 
1.- Aprovació, si procedeix de l’ acta de la Assemblea General Ordinària 
de data 28 de març de 2012. 
 
 
Per la Secretaria General, Sra. Castellanos,  es fa un breu resum del acta del 
dia 23 de març  com a recordatori de la mateixa i per tots els reunits s’aprova 
per unanimitat sense necessitat de fer la lectura de la mateixa. 

 
 
 

2.- Examen i aprovació del pressupost per l’any 2013: ingressos i 
despeses. 

 
Pren la paraula el Tresorer, Sr. Francisco Toll, que fa una amplia explicació del 
pressupost presentat per l’any 2013, de les despeses fixes del Col.legi i dels  
ingressos que es preveu que tindrà el Col.legi, encara que amb la nova Llei de 
taxes no se sap quina incidència haurà. 
(S’absenta el procurador Sr. Jesus Bley) 
 
Per la Secretaria es demana la votació a l’aprovació o no als pressupost i son 
aprovats per unanimitat. 
 
 
 
3.- Ratificació dels nous càrrecs dels membres de la Junta de govern: Sra. 
Eulàlia Castellanos, Secretaria General, Sra. Elisa Rodes, Vicesecretaria,  
Sra. Carmen Ribas Buyo, Vocal i Sra. Carmen Cararach Gomar, Vocal com 
així ho disposa l’article 32.1 dels nostres estatuts. 
 
 
Per la Secretaria General es pren la paraula sol·licitant la votació per la 
ratificació dels càrrecs, segons l’article 32.1 de l’Estatut del ICPB, dels 
següents càrrecs: 
Sra. Eulàlia Castellanos, Secretaria General, 
Sra. Elisa Rodes, Vicesecretaria 
Sra. Carmen Ribas Buyo, Vocal 
Sra. Carmen Cararach Gomar, Vocal 
 
 
Es ratifiquen tots els càrrecs per 39 vots a favor i 1 abstenció, del procurador D. 
Jordi Navarro. 
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4.- Precs i suggeriments. Ampliació de la TTA a altres procediments i 
àmbits judicials. 
 
Pel Sr. Francesc Ruiz Castel s’informa del següent: 
 
TRANSMISSIO TELEMATICA D’ASSUMPTES. TTA: 

A partir de començament d’any estarà operatiu a tota Catalunya la possibilitat 
de presentació de demandes telemàtiques a través de e-Justicia.cat.  
L'objectiu és que en el 2013, el procuradors, a tota Catalunya, presentin totes 
les demandes a través d'Ejusticia.cat. El que comportarà la possibilitat de una 
bonificació del 25 % de les taxes autonòmiques si es presenten les demandes 
telemàticament. 
La Secretària de Govern, en la reunió que es va celebrar el dia 12 de desembre 
passat,  va confirmar que s'estendrà el protocol de presentació de demandes 
als partits judicials de Girona , Olot , així com a aquells altres en els quals s'ha 
dut a terme el pilot de TTA: Terrassa, Rubí, Manresa, Lleida, Balaguer, 
Cervera, La Seu d’Urgell, el Prat de Llobregat i Berga.    
 
RED : Aplicació de presentació d'escrits de  tràmit.  

El proper mes de gener s’implementarà la presentació telemàtica d'escrits de 
tràmit davant el Jutjat de Primera Instància nº 37 de Barcelona a través de la 
extranet del professional. La podeu veure quan entreu a la extranet, a sobre de 
Presentació de demandes. 
Aquest sistema anirà substituint a LevelPick a mesura que es vagi incorporant 
als diferents tribunals. La presentació es fa, al igual que la presentació de les 
demandes, a través de la extranet del professional, amb la innovació que 
detecta als procuradors que estan compareguts al expedient electrònic judicial i 
fa automàticament el trasllat de copies, telemàticament, als companys, al 
Collegi i al Jutjat. 
Es convocarà a una sessió formativa. 
S'han realitzat reunions amb les empreses proveïdores de programes de gestió 
a través del Grup de Treball, que permetin la interconnexió i facilitin la 
presentació d'aquests escrits de tràmit al igual que les demandes.  

 

Aplicació E-TRANSNET 

És una plataforma tecnològica Web que facilita la distribució dels documents 
aportats per els Administradors Concursals per als procediments Concursals 
dels Jutjats Mercantils. 
Actualment s’està experimentant un pilot al Jutjat Mercantil 4 de Barcelona per 
adequar les característiques pròpies del Servei Comú dels jutjats mercantils de 
Barcelona 
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En els pròxims dies es signarà un conveni de col·laboració entre el 
Departament de Justícia, el TSJC, la Secretaria de Govern i el Consell de 
Procuradors de Catalunya on s’acorda la implementació de l’aplicació de forma 
gradual i progressiva a la resta de òrgans i oficines de judicials de Catalunya. 
 
Es convocarà una jornada de formació el mateix dia que fem el de la 
presentació d’escrits pel sistema RED. 
A finals de gener, una vegada feta la sessió de formació, començarà a estar 
operatiu aquest sistema, al Jutjat Mercantil 4 de Barcelona, i, a partir d’aquell 
moment no es podrà anar a descarregar els documents en pendrive al Servei 
Comú. 
Posteriorment  s’aniran incorporant la resta de jutjats mercantils 
 
 
PROJECTE DE DIGITALITZACIO DE NOTIFICACIONS FISIQUES I 
ENVIAMENT TELEMATIC ALS PROCURADORS: 

En aquets moments s’està estudiant, amb la participació també del 
Departament de Justícia,  diferents projectes presentats per 4 empreses,  
consistents en la digitalització diària, sigui al Col.legi o als propis tribunals, de 
totes les notificacions físiques i posterior enviament segur als despatxos dels 
procuradors mitjançant signatura electrònica, que evitarà les aglomeracions i  
inseguretat de protecció de dades que tenim a la sala de notificacions. 
 
 
 
 
Pren la paraula el Degà, Sr. Ignacio López Chocarro, fent una amplia explicació 
de la situació actual de la procura: 

 
Denuncies contra l’activitat dels procuradors per part de un advocat sobre 10 
punts,que actualment estan reduïts a dos: reserva d’activitat i  aranzels. 
S’ha afegit  la qüestió prejudicial de la secció 15 de l’Audiència Provincial. 
Finalment després de mols esforços per part del Sr. Daví i el Sr. Toll,  s’ha 
arribat a un acord sobre la quantitat que pretenia cobrar un procurador que 
representava un co demandat. Aquest Acord s’ha presentat a la secció 15 i 
esperem que s’arxivi una vegada presentada la copia segellada al Tribunal de 
Luxemburg. 

 
El problema actual més greu es la Llei de Serveis,i  estem pendents de que es 
faci públic l’esborrany, tenim coneixement de que s’han reunits el Ministre de 
Justícia i el d’Economia amb el President del CGPE i que sembla ser serà molt 
favorable per la professió. 
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Estem pendents de que es faci públic l’avantprojecte de una Llei reguladora del 
Actes de Comunicació, que sembla que ens donarà més competències i 
suprimirà la necessitat de que anem acompanyats de dos testimonis. 
 
Llei de Taxes: Aquest tema va lligat amb els anteriors i tot i que estem en 
contra de la seva implantació la nostra postura ha de ser política. 
A més de la Llei també s’ha publicat l’Ordre que aprova els models 696 i 695 
La Generalitat de Catalunya presentarà un Recurs d’Inconstitucionalitat contra 
aquesta llei. 
L’Estat espanyol ja ho ha fet contra la Llei de Taxes Catalana. En el moment de 
la seva admissió quedarà en suspens el pagament de la taxa. 
 
Intervé el Sr. Jordi Navarro  fent constar la seva disconformitat al fet de que els 
oficials habilitats que pertanyen a una societat professional puguin notificar-se 
en nom de tos els integrants de la societat i que no ha rebut resposta a les 
seves comunicacions en aquest sentit. 
Pel Degà se li contesta que restem pendent de rebre l’informe que s’ha 
demanat a l’assessor jurídic del Col.legi. 
 
Intervenen els procuradors Sr. Jordi Navarro, Sr. Angel Joaniquet, Sr. Ricard 
Simó, Sra. Paloma Cebrian, Sr. Miguel Montero i altres per felicitar al Degà i a 
la seva Junta per les accions realitzades durant el 500 Aniversari i per ampliar 
els temes abans esmentats. 
 
Per últim el Degà anima a tots els assistents a involucrar-se més amb el 
Col.legi i fer extensió a las resta de procuradors aquesta necessitat. 
 
 
 
Per la Secretaria General i no havent més preguntes, es dona per finalitzada 
l’Assemblea General Ordinària. 

 
 
 


