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Barcelona,  21 de març de 2016 
 
 
 
Essent l’hora assenyalada i sota la presidència del Degà, Excm. Sr. Ignacio 
López Chocarro es reuneixen els membres de la Junta de Govern que a 
continuació es relacionen: 
 

 
Degà: Excm. Sr. Ignacio López Chocarro 
Vici degà: Il·lm. Sr. Ramon Daví Navarro 
Secretària General:  Il·lma. Sra. Carmen Ribas Buyo 
Vice secretaria: Il·lma. Sra. Mª Jose Blanchar García 
Tresorer: Il·lm. Sr. Francisco Toll Musterós 
Vocal deontologia: Il·lma. Sra. Carme Cararach Gomar 
Vocal Primer: Il·lm. Sr. Jesús Millán Lleopart 
Vocal Tercer: Il·lm. Sr. Ramon Feixó Fernández-Vega  
Vocal Cinquè: Il·lma. Sra. Gemma Julià Ventura  
 
 
Excusen la seva assistència: Vocal de Comunicació, Il·lma. Sra. Montse 

Montal Gibert, Vocal Segon: Il·lm. Sr. Angel Quemada Cuatrecasas i Vocal 
Quart: Il·lma. Sra. Adriana Flores Romeu  

 
 
 
Assisteixen igualment els següents procuradors: Sr. Jorge Belsa Colina, 

Sr. Jordi Fontquerni Bas, Sra. Viviana Lopez Freixas, Sra. Gloria Maymo Edo, 
Sr. Miguel Montero reiter, Sra. Nuria Oliver Ullastres, Sr. Joaquin Sans Bascú, 
Sr. Jordi Soler Lopez, Sr. Damián Trilla Hernández, Sr. Roman Villalba 
Rodriguez. 

 
 

Pel Degà, Sr. Ignacio Lopez Chocarro,  es dona la benvinguda als 
procuradors hi dona la paraula a la Secretaria General Sra. Carmen Ribas. 

 
 
 

I. APROVACIO EL ACTA DEL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2015 
 
Per la Sra. Carmen Ribas es demana l’aprovació del acta del dia 15 de 
desembre de 2015 sense fer la seva lectura ja que ha estat a disposició de tots 
els col·legiats, i per tots els reunits s’acorda la seva aprovació. 
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II.- INFORME DEL DEGA SOBRE LES ACTIVITATS COL.LEGIALS 
DESENVOLUPADES DURANT L’ANY 2015 I PREVISTES PEL 2016. 
 
 
Pel Degà, Sr. Ignacio López Chocarro, s’informa que, si no ho demanen, no 
informaria de les activitats del any 2015 ja que a les diferents sessions 
informatives organitzades ja va donar compte de les activitats de la Junta, 
recordant que el més important ha estat que la Comissió Europea continua a 
sobre d’aranzel i pel que fa al sistema RED que la Junta ha complert amb la 
seva paraula de que no va començar fins que van admetre les qüestions que el 
Consell i l’ICPB van indicar i que ara, davant la problemàtica en el seu 
desplegament s’ha aturat.   Pel que fa a l’any 2016 indica que la Junta 
continuarà  esforçant-se per millorar la tasca dels procuradors, que es crearà 
una comissió pe estudiar el finançament del Col.legi i que les obres a la nova 
seu col·legial començaran aviat. 
 
Per part de la Secretaria General es dona la paraula al Tresorer. 
 
 

 
III.- APROVACIO DELS COMPTES DE L’ANY 2015 

 
Per part del Tresorer, Sr. Francisco Toll, es dona compte del resultat després 
d’impostos amb una benefici de 163.921,74 €. Aquesta xifra representa un 
decrement del 14,9% respecte del resultat de l’exercici anterior. 
La diferencia ve determinada en gran mesura per la diferencia en el resultat 
financer, ja que al 2014 va haver plusvàlues per amortització d’algunes 
inversions, mentre que al 2015 el resultat ha estat negatiu bàsicament per la 
venda de dos paquets d’accions que van quedar pendents de liquidar en el 
venciment d’aquests productes estructurats. 
A nivell global el volum d’ingressos i despeses ha mantingut un equilibri similar 
a l de l’any 2014. 
 
Continua explicant les partides dels actius com dels passius. 
 
Finalitza la seva intervenció i per part de la Secretaria General es demana si hi 
ha preguntes per obrir el debat. 
 
No havent cap es demana l’aprovació dels comptes de l’any 2015 que son 
aprovades per tots els assistents per unanimitat. 
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IV.-PRECS I SUGGERIMENTS 
 
Per la Secretaria s’obre el torn de paraula iniciant-les el procurador Sr. Jorge 
Belsa posant de manifest el gran numero de incidències que hi ha a les 
diferents plataformes telemàtiques i considera que el Departament  podria 
solucionar moltes. Pel Degà se li contesta que coneix les seves propostes per 
millorar-les ja que el Sr. Ramon Feixo li ha fet saber, agraint-li.  
Indica que cada mes es reuneixen amb el departament de Modernització de 
l’Administració de Justícia qui admès les moltes incidències, des de les 
màquines fotocopiadores que no funcionen, a la problemàtica del sistema RED, 
que han aturat el seu desplegament, o els canvis sense avis de Tsystem o 
E.justicia que tornen boixos a les diferents empreses informàtiques. 
 
Indica que, encara que no es la qüestió, en Catalunya ens hem de felicitar per 
com funcionen ja que a la resta d’Espanya estan molt pitjor. Intervé el Sr. 
Montero que treballa igualment al ICP de  Madrid indicant que Barcelona està a 
molts anys de nivell informàtic. 
 
Per part del Degà es demana si hi ha més preguntes 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. 
 
 
 
 


