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Barcelona, 22 de juliol de 2015 
 
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 
Vicedegà: Il·lm. Sr. Ramon Daví Navarro 
Secretària General  Il·lma. Sra. Carmen Ribas Buyó 
Vice secretaria: Il·lma. Sra. Mª Jose Blanchar García 
Tresorer: Il·lm. Sr. Francisco Toll Musterós 
Vocal Comunicació: Il·lma. Sra. Montse Montal Gibert 
Vocal Primer. Il·lm. Sr. Jesús Millán Lleopart 
Vocal Segon: Il·lm. Sr. Angel Quemada Cuatrecasas 
Vocal Tercer: Il·lm. Sr. Ramon Feixó Fernández-Vega  
Vocal Quart: Il·lma. Sra. Adriana Flores Romeu  
Vocal Cinquè: Il·lma. Sra. Gemma Julià Ventura  
 
 

sota el següent ordre del dia: 
 

 
1er.) Informació de l’estat actual de la qüestió relativa a la implementació 
del SISTEMA RED de presentació d'escrits i documents. 
 
2n) Instar a la Junta de Govern perquè, en la mesura del legalment 
possible, sol·liciti tant al Departament de Justícia com al Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, la paralització de l'inici del SISTEMA 
RED fins que no s'hagi elaborat i aprovat un PROTOCOL d'actuació, que 
reguli i garanteixi el correcte funcionament del sistema de presentació 
telemàtica d'escrits. 
 
3er) Instar a la Junta de Govern per que porti a terme les actuacions 
oportunes davant la Sala de Govern del TSJC, perquè el PROTOCOL que 
es pugui dictar tingui en compte les possibles situacions excepcionals 
que poden arribar a produir-se amb la presentació telemàtica; tot i 
permetent, en el cas que es produeixi alguna incidència o problema tècnic 
en el sistema, la presentació dels escrits en suport paper davant el Servei 
Comú del Deganat corresponent, o si escau davant el propi Jutjat, fent en 
aquests supòsits el trasllat de còpies de forma presencial. 
Igualment quan el referit problema tècnic tingui el seu origen en el propi 
sistema o infraestructura tècnica del procurador, també es permetrà la 
presentació en paper abans indicada, sent llavors el Col·legi de 
Procuradors el que haurà de certificar l'existència d'aquesta incidència, 
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lliurant a tal fi l'oportú justificant que haurà d'adjuntar-se a l'escrit 
presentat en suport paper. 
Així mateix que es proposi l’acceptació de la presentació en suport paper 
d'aquells escrits sotmesos a termini que es presentin conforme al que es 
disposa en el Artº. 135 de la LEC.  
 
4rt.) Instar a la Junta de Govern, a l’objecte de que es promogui, si no 
l’hagués fet ja, la presentació per les vies oportunes de les corresponents 
esmenes als Projectes de Llei actualment en tramitació, perquè es tinguin 
en compte possibles situacions excepcionals derivades de la presentació 
d'escrits fins a les 15 hores de l'endemà al del venciment del termini. 
 
5º) Instar a la Junta de Govern la creació d'una Comissió Mixta de 
seguiment, amb representants del TSJC, Departament de Justícia, 
Secretaris Judicials i Col·legi de Procuradors, que avaluï el funcionament 
del sistema així com les incidències que puguin anar produint-se, a fi de 
transmetre si escau quantes propostes siguin necessàries per al bon 
funcionament del sistema. 
 

 

Assisteixen igualment els següents procuradors exercents: Sr. Jose Luis 
Aguado, Sra. Beatriz Aizpun, Sra. Maria Alarge, Sra. Sara Albero, Sr. Antonio 
Andujar, Sr. Jose Mª Argüelles, Sra. Cecilia Ayala, Sr. Oscar Bagan, Sra. 
Cristian Baides, Sr. Jordi Ballester, Sr. Jorge Belsa, Sra. Andrea Beneyto, Sra. 
Isabel Bernal, Sr. Jesus Bley, Sra. Ana Maria Boldú, Sra. Paloma Cebrian, Sra. 
Carme Chulio, Sr. Javier Cots, Sra. Laura Espada, Sra. Adriana Flores, Sr. 
Jordi Fontquerni, Sra. Ester Garcia, Sra. Cristina Gracia, Sra. Silvia Garcia, Sra. 
Natalia Guadalajara, Sr. Angel Joaniquet Tamburini,  Sr. Jesus de Lara, Sra. 
Mireia Larriba, Sra. Laura de Tomas, Sra. Alejandra Margalef, Sra. Montse 
Martinez-Vargas, Sra. Gloria Maymo,  Sra. Carmen Miralles, Sra. Sonia 
Miranda, Sra. Ana Maria Miras, Sra. Susana Morales, Sr. Fernando Moratal, Sr. 
Javier Mundet, Sr. Jordi Navarro, Sra. Mercedes Parpal, Sra. Ana Belen Porta,  
Sr. Carlos Ram de Viu, Sr. Albert Ramentol, Sr. Jordi Ribo, Sra. Ana Roger, Sr. 
Francesc Ruiz, Sra. Ana Salinas, Sra. Joaquim Sans, Sr. Pol Sans, Sr. Ricard 
Simó, Sra. Irene Sola, Sra. Gracia Soler, Sra. Elena de Temple, Sr. Jose Maria 
Verneda, Sr. Roman Villalba, Sra. Cecilia de Yzaguirre i el procurador no 
exercent Sr. Jose Martinez Montolio. 

 

Pel Degà, Sr. Ignacio López Chocarro,  s’obre la sessió agraint a tots la seva 
assistència. 

Indica que explicarà punt per punt de l’ordre del dia les actuacions realitzades: 
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En relació al punt primer i segon ja s’ha constatat que encara que el 
Departament volia iniciar el sistema RED al mes de maig, l’ICPB ha aconseguit  
aturar-lo fins la signatura d’un protocol que garanteixi el seu funcionament. 

Presenta en pantalla l’esborrany de la instrucció que ha preparat el Secretari de 
Govern i que passarà per a la seva aprovació a la Sala de Govern del proper 
dimarts dia 28 de juliol. En un principi el dia 15 de setembre entrarà en proves i 
del 26 al 30 d‘octubre ja serà obligatori 

Comenta que hem de tenir molt clar que amb les modificacions previstes a la 
LEC,  tot es tindrà que presentar telemàticament a partir del dia 1 de gener(en 
els jutjats dels partits on estigui introduït aquest sistema). 

També informa que és normal que la primera resposta del col·lectiu sigui 
negativa, però que s’ha de tenir en compte que en tots els jutjats on aquesta 
plataforma ja existeix no hi han hagut molts problemes ni moltes incidències, i 
això és el que espera que passi a Barcelona. 

Continua informant que avui mateix s’ha reunit juntament amb la Sra. Mª Jose 
Blanchar i el Secretari Coordinador, Sr. Ramon Arbos, i li han exposat totes les 
incidències en la oficina judicial de Cornellà. També se li ha lliurat escrit al 
Departament de Justícia que s’han compromès a prendre mesures urgents. 

Pel que fa al tercer punt del ordre del dia indica que s’ha aconseguit que es 
tinguin en compte les possibles situacions excepcionals permetent, en el cas 
que es produeixi alguna incidència o problema tècnic en el sistema, la 
presentació dels escrits en suport paper davant el Servei Comú del Deganat 
corresponent. 

Igualment quan el referit problema tècnic tingui el seu origen en el propi 
sistema o infraestructura tècnica del procurador, el Col·legi de Procuradors  
haurà de certificar la incidència amb  l'oportú justificant que haurà d'adjuntar-se 
a l'escrit presentat en  paper. 
 

També s’acceptaran en  suport paper aquells escrits sotmesos a termini que es 
presentin conforme al que es disposa en el Artº. 135 de la LEC.  

 

Pel que fa al quart punt, el Sr. Lopez Chocarro, explica les esmenes 
presentades demanant la presentació d’escrits fins les 20.00 hores i que no han 
estat admeses.  
 
Com coincidirà amb el Ministre de  Justícia, Sr. Català, en diversos actes,  li 
tornarà a comentar,  però considera que és molt difícil que canviïn.  
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Ja per últim i pel que fa al punt cinquè, indica que ja s’ha demanat  la creació 
d’una Comissió Mixta de seguiment, amb representants del TSJC, Departament 
de Justícia, Secretaris Judicials i Col·legi de Procuradors, que avaluï el 
funcionament del sistema així com les incidències. 

 

Per la Secretaria General, Sra. Carmen Ribas s’obre el torn de paraules entre 
els assistents, i en resum i com a contestació a les diverses preguntes s’indica: 

Pel que respecta a la instrucció ja està força avançada i recull la majoria de les 
peticions fetes des del Col.legi. 

Sobre l’horari es comenta que es consideren dies i hores hàbils tots el dies de 
l’any que la llei no fixa com inhàbils i hores des de les 9.00 a les 20.00. Es 
confirma que no es podran presentar de manera excepcional en paper de 14 a 
15 hores. 

Davant els dubtes de quines excepcionalitats recollirà la instrucció son les que 
por motius tècnics o informàtics no hagin estat possible la transmissió 
telemàtica, per part del Deganat o Servei Comú es registrarà i repartirà els 
escrits que es presentin en suport paper.. En el supòsit que la incidència sigui 
de tipus general, per problemes en la plataforma eJusticia.cat, el Departament 
de Justícia remetrà un comunicat als Col·legis de Procuradors informant 
d’aquesta incidència, per tal de que els procuradors puguin presentar els seus 
escrits i fer els trasllats de copies de manera presencial en paper, amb una 
diligència que faci constar aquesta impossibilitat. Els Col·legis també podran 
certificat les possibles incidències pròpies de les infraestructures dels seus 
despatxos. 

Pel que fa al calendari previst, es comenta que cal establir un calendari de 
prova a partir del 15 de setembre i fins el 30 d’octubre per tal de fer proves. Si 
és detecta  anomalies tècniques, el Col.legi farà prorrogar l’inici. 

Respecte al compliment per part dels secretaris es recorda que serà una 
instrucció del Secretari de Govern i es dicta amb l’objectiu d’establir les regles i 
criteris bàsics, de caràcter tècnic i organitzatiu per garantir la practica unificada. 

Davant les dubtes que plantegen alguns procurador s’informa que el procurador 
sempre ha de presentar l’escrit amb la seva signatura digital, que s’informarà 
del desplegament i que les empreses de gestió de software hauran de tenir tot 
resolt també abans de l’entrada en funcionament.  

 

No havent més preguntes, pel Degà s’agraeix l’assistència i es desitgen unes 
bones i merescudes vacances, i per la Secretaria General es signa la present 
acta amb el vist i plau del Degà. 


