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ESBORRANY ACTA DEL DIA 21 DE DESEMBRE DE 2011 
 
 
Barcelona, 21 de desembre  
 
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. Ana Salinas Parra 
Tresorer: Il·lm. Sr. Francisco Toll Musteros 
Censor: Il·lm. Sr. Pere Moratal Bohigues 
Arxivera-bibliotecària: 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. Elisa Rodes Casas 
Vocal Quart: Il·lm. Sr. Xavier Cots Olondriz 
Vocal Cinquè: Il·lm. Sr. Marco A. Bonaterra Silvani 
 
 
Excusa la seva assistència la Vicesecretària: Il·lma. Sra. Eulalia 

Castellanos Llauger. 
 
 
Assisteixen igualment els següents col·legiats: Sra. Alcoba Estevez, Sra. 

Alvarez Fernandez, Sr. Anzizu Furest, Sr. Anzizu Pigem, Sr. Argüelles Puig, Sr. 
Arquer Maristany, Sra. Aznarez Domingo, Sr. Bley Gil, Sra Cararach Gomar, 
Sra. Cebrian Palacios, Sra. Feixas Mir, Sr. Font Escofet, Sr. Galisteo Cano, Sr. 
Galvan Cavia, Sra. García Gomez, Sra. Garcia Martinez, Sra. Garcia Vigne, 
Sra. Guillemot Sala, Sr. Joaniquet Tamburini, Sra. Viviana Lopez Freixas, Sr. 
Manjarin Albert, Sra. Martin Martinez, Sr. Mas Baga Munne, Sra. Maymo Edo, 
Sra. Moleres Muruzabal, Sra. Murcia Serrano, Sra. Navarro Bonavila, Sr. 
Navarro Bujia, Sra. Navarro Roset, Sra. Oliver Ullastres, Sr. Perez Calvo, Sra. 
Pérez de Olaguer, Sra. Pijoan Badia, Sra. Puig Echevarria, Sr. Quemada 
Cuatrecasas, Sr. Ramirez Bercero, Sra. Ribas Iglesias, Sr. Rosell Moratona, Sr. 
Ruiz López, Sra. Salas Pascual, Sr. Sans Bascú, Sr. Satrorras Calderon, Sr. 
Simo Pascual, Sra. Sola Sole, Sra. Suñe Peremiquel, Sra. Tamburini Serra, Sr. 
Testor Olsina, Sr. Torelló Campaña, Sr. Villalba Rodríguez, Sr. Xipell Suazo 
 
sota el següent ordre del dia: 
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I.- Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del dia 30 de març de 2011 
II.- Aprovació del pressupost per l’any 2012 
III.- Precs i suggeriments 
 
 
 
I.- APROVACIO DEL ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA 
DE DATA 30 DE MARÇ DE 2011 
 
Per la Secretaria General, Sra. Ana Salinas s’inicia la sessió i per tots els 
reunits s’aprova l’acta de l’Assemblea General Ordinària de data 30 de març de 
2011. 
 
 
II.- APROVACIO DEL PRESSUPOST PER L’ANY 2012: INGRESSOS, 
DESPESES I QUOTES. 
 
Pel Degà, Sr. Ignacio López Chocarro, es pren la paraula fent un exhaustiu 
informe de les tasques realitzades per la Junta de Govern en els seus primers 4 
mesos i de les activitats del Consejo General, entre les que destaca 
l’organització del Servei d’Actes de Comunicació i la seva participació en la 
Comissió d’Aranzels organitzada pel Consejo General de Procuradores de 
España. 
 
Informa de que s’està tramitant un conveni amb diverses Universitats per a la 
col·laboració en la formació continuada pels col·legiats. 
Igualment del possible Acord amb una important editorial amb un cost mínim 
pels Col·legis i que té un gran renom en quant al dret processal. 
Igualment informa de la seva reunió amb l’Escuela Judicial del CGPJ i de la 
possibilitat d’un pacte per a que el Jutges puguin fer pràctiques amb els 
procuradors. 
 
Continua informant del Conveni amb l’Ajuntament per l’actuació dels Serveis 
Socials en els desnonaments i execucions hipotecàries a l’hora d’efectuar els 
llançaments on hi hagin menor o problemes d’indol personal i econòmic. 
 
Pel que fa a la propera celebració del actes del 500 Aniversari del Col.legi fa un 
breu resum i donarà la paraula al Sr. Ramón Daví per a que expliqui amb detall 
el que es vol organitzar. 
 
Continua informant del Acord que es signarà properament amb el TSJC per a la 
implantació del trasllat de còpies a l’Audiència. 
Igualment informa de que el Consell de Col·legis de Procuradors el Catalunya 
s’ha signat un Conveni amb la Universitat Autònoma de Barcelona per 
desenvolupar el Màster necessari per l’accés a la professió de Procurador i que 
és el primer a tota Espanya. 
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Continua informant del nou programa de gestió econòmica que s’ha creat per 
tots els Col·legis de Catalunya que unificarà l’acreditació de l’assistència 
jurídica gratuïta i del torn d’ofici i del qual es va fer un curs de formació per tots 
els empleats. 
 
Informa de les gestions efectuades amb el Departament de Justícia per 
aconseguir un major espai a la ciutat de la Justícia tant de Barcelona com 
d’Hospitalet i que el Col.legi només es farà càrrec de la meitat del cost. 
 
Seguidament dona la paraula al Tresorer, Sr. Francisco Toll, que explica amb 
detall les diverses partides que componen el pressupost del Col.legi per el 
proper any 2012. 
 
S’inicia la ronda de precs. 
 
Es dona la paraula als col·legiats amb la intervenció del Sr. Angel Joaniquet 
Tamburini que es respòs pel Degà en quant que s’està intentant que a 
l’Audiència s’utilitzi  Lexnet juntament amb el trasllat de còpies. 
 
Pel Tresorer, Sr. Francisco Toll, se l’informa de com restarà el rebut col·legial a 
partir del any 2012 i de que el rebut d’Assistència Sanitària Col·legial no més 
pujarà un 1% pel nostre col·lectiu i es farà per separat. 
Igualment informa que es signarà un nou Conveni amb Assistència Sanitària 
Col·legial en la que es donarà entrada tant a familiars en primer grau i que 
conviuen amb els procuradors com a empleats del Col.legi amb les avantatgés 
del col·lectiu.  
Continua contestant-li en relació a la reducció d’ingressos en la quota variable 
ja  que s’han presentat molts menys demandes i que hi ha un tant per cent molt 
elevat de Monitoris. 
Pel que fa a Assistència sanitària Col·legial l’informa que s’incrementarà en un 
3% els costos i canvia el sistema de quotes però que al Col.legi de li 
respectaran el sistema que ja té.  
 
A les preguntes del Sr. Jordi Navarro se l’informa de que s’està desenvolupant 
un programa informàtic pel control del assumptes que es presenten. 
Pel Sr. Navarro comenta que en línies generals està d’acord amb els 
pressupostos, tot i que està preocupat per les seves elevades despeses en una 
època actual de crisi. En quan al seu vot final, resta a l’espera de les 
explicacions que espera faci el Vicedegà en quant a les partides del 500 
aniversari i de RR.PP i Gabinet de Premsa. 
Pel que fa a les despeses que s’efectuaran en la remodelació de la sala de 
Notificacions i que el Tresorer a explicat que hi ha un pressupost de 20.000€, 
del qui el Departament es farà càrrec del 50% i l’ICPB de l’altre 50%, o sigui 
10.000€,  considerà que es un precedent que no el troba  adient. 
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Pel degà es dona la paraula al Vicedegà, Sr. Ramon Daví, que informa de que 
és el moment d’aprofitar la oportunitat del moment històric del 500 aniversari i 
que s’ha d’aprofitar per consolidar la professió cara al futur. 
Informa que per la Junta de Govern s’ha de fer formació, investigació i 
promoció 
 
Pel desenvolupament dels actes del 500 aniversari es preveu un acte final el 
dia 29 de novembre amb un sopar pels col·legiats i invitats de l’àmbit polític, 
jurídic i social a nivell tan nacional com autonòmic. 
Es preveu igualment una exposició itinerant, un llibre explicatiu i organitzar una 
conferència sobre el passat, present i futur. 
Demana la col·laboració de tots els col·legiats. 
 
Per la Sra. Paloma Cebrian es proposa que s’anul·li la partida relativa a la 
celebració de Sant Iu donada la celebració del 500 Aniversari. 
 
Pel Sr. Jose Mª Ramirez es demana per les queixes relatives al Consell 
d’Advocats de Catalunya pel que fa al Torn d’ofici i pel Degà se li contesta que 
es majoritàriament per la recollida de les causes. 
Demana el per que s’ha baixat la quota d’entrada al Col.legi i se li contesta que 
va ser una recomanació del Consejo General de procuradores de España tal 
com li va fer saber la Comissió Nacional de la Competència. 
 
Per la Sra. Araceli Garcia s’informa que ja s’estava treballant des de feia 2 anys 
en la secció de previsió amb la comissió que es va crear al respecte. 
En quant al dèficit comenta que va ser en anys anterior quant realment el 
Col.legi tenia dèficit i que els auditors així ho havien reflexa . Pel que fa al 
pressupost considera que no es recaptarà els diners necessari per cobrir totes 
les partides. 
 
Per la Sra. Ana Moleres i com a replica a la intervenció el Degà, vol transmetre 
que amb les seves Juntes de Govern també s’han fet moltes coses i s’ha 
treballat molt.  
Considera que a les inspeccions es poden recaptar el suficient i que si no es 
així s’han de reduir els events organitzats pel 500 aniversari. 
 
Intervé altra vegada el Sr. Joaniquet sol·licitant als col·legiats que siguin 
responsables i declarin les contestacions a les demandes. 
 
Se li dona la paraula al Sr. Jesús Bley que comunica la seva preocupació pels 
pressupostos en temps de crisi i per la divisió entre els col·legiats del ICPB. 
Manifesta que a la Memòria anual del  Col.legi si que consta reflectida la Secció 
de Previsió. 
Demana si l’ICPB podrà assumir les despeses pressupostades tenint en 
compte la situació econòmica actual. 
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A la seva pregunta de que perquè no estan reflectits la partida de disminució 
del patrimoni en 700.000€ de la Secció de Previsió, pel Tresorer se li contesta 
que el pressupost es de previsió de despeses i ingressos i en cap moment s’ha 
presentat un balanç de l’entitat, o d’actius i passius, ni d’immobles, ni inversions 
del ICPB. 
 
Pel Degà es pren la paraula i informa que no es tracta de buscar les errades 
d’una Junta u d’altra ja que totes intenten fer les coses de la millor manera 
possible. 
 
Per la Secretaria, Sra. Ana Salinas, es dona pas a la votació per l’aprovació del 
pressupost.  
Per l’Assemblea General s’aproven els pressupostos per 45 vots afirmatius, 6 
en contra i 8 abstencions. 
 
Continua la Secretaria General informant de si l’assemblea considera que s’ha 
d’iniciar o traslladar l’assemblea general extraordinària d’aprovació d’estatuts 
del ICPB, ja que a les 21.00 hores tanquen el Centre d’Estudis Jurídics i resten 
20 minuts per aquesta hora. 
Per tots els assistents s’acorda traslladar la celebració de l’Assemblea General 
Extraordinari a altre data que es comunicarà amb l’antelació que la normativa 
estatutària exigeix. 
 
Pel Degà es dona per acabada la reunió agraint l’assistència a tots els 
col·legiats. 
 
 
 
 
 
 
VIII.- PRECS I SUGGERIMENTS. 
 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per conclosa la reunió, signant 
la present acta el Degà, de la que jo, com a Secretària General, en dono fe a la 
data i lloc inicialment indicats. 
 
 
 
 
 
 


