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Barcelona,  29 de març de 2017 
 
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 
Vice 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 de Comunicació, Il·lma. Sra. Montse Montal Gibert 
Vocal deontologia: Il·lma. Sra. Carme Cararach Gomar 
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  
 
També van assistir els assistir els següents procuradors:  Sra. Alarge,  

Sr. Bastida, Sr. Belsa, Sr. Bertran, Sr. Castro, Sra. Cebrian, Sra. Domingo,  
Sra. Frenández Aramburu,, Sr. Galisteo, Sra. Garcia Cortes, Sr. Garcia Garcia, 
Sra. Gil,  Sra. Larriba, Sra. Lasala, Sra. Llinas, Sr. Navarro Bujia, Sra. Oliver, 
Sra. Porta, Sr. Ruiz Castel, Sra. Sagnier, Sra. Sola, Sra. Solaz, Sr.Taulera, Sr. 
Testor, Sr. Trilla,  Sr. Urbea i com  procurador no exercent la Sra. Guillemot. 

 
 
 

sota el següent ordre del dia: 
 

 
1.- Aprovació, si procedeix de l’acta de la Assemblea General Ordinària 
de data  20 de desembre de 2016. 
 
2.-Informe del degà i d’altres càrrecs de la Junta. 
 
3.- Examen i aprovació dels comptes de l’exercici de l’any 2016. 

4.- Precs i suggeriments.  

 

1.- Aprovació, si procedeix de l’acta de la Assemblea General 
Ordinària de data  20 de desembre de 2016 
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Per la Sra. Carmen Ribas es demana l’aprovació del acta del dia 20 de 
desembre de 2016,  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. 

 

 2.- Informe del Degà 

El Sr. Ignacio Lopez Chocarro,  inicia la seva intervenció fent un repàs de les 
últimes accions del Col·legi i detallant la situació en la qual es troba la procura 
en aquests moments. Incideix particularment en les gestions que s’estan duent 
a terme a nivell europeu en referència als aranzels de la professió, les societats 
d’advocats i procuradors i la lluita per conservar la incompatibilitat de la procura 
respecte l’advocacia. Es  mostra optimista, però va recordar que hi ha “molts 
fronts oberts” i que cal estar atents per poder abordar-los. També  insisteix en 
què la procura necessita assumir noves competències, particularment en 
l’àmbit de l’execució de sentències. En aquest sentit, avança que el Col·legi 
prepara un estudi econòmic amb la Cambra de Comerç sobre l’execució i 
manté converses amb totes les forces polítiques, així com amb el Ministeri de 
Justícia per tal de tirar endavant una reforma de la LEC.  

Continua fent referència als problemes patits per diversos col·legiats amb 
alguns jutges i lletrats de l’Administració de Justícia en determinats partits 
judicials. Insisteix en què la procura “ha de ser respectada” i que no són 
tolerables certes actituds que poden afectar l’activitat professional del col·lectiu. 
Així, posa de manifest que la Junta de Govern donarà suport a tots els 
col·legiats que pateixin situacions d’indefensió als jutjats.      

Per últim fa  referència a les incidències de les últimes setmanes patides per 
eJustícia.cat,  lamentant  aquesta situació i  donant  a conèixer les reunions 
que ha dut a terme la Junta amb el conseller de Justícia i el president del TSJC 
per tal de fer front a la problemàtica. Recorda que, en línies generals, la 
plataforma telemàtica havia funcionat bé fins fa pocs mesos, reclamant un vot 
de confiança als col·legiats amb la convicció que aquests darrers problemes 
seran puntuals i se solucionaran aviat. Per tal d’aclarir alguns dubtes tècnics 
sobre eJustícia.cat als procuradors assistents, informa que el coordinador de 
l'Àrea TIC del Departament de Justícia, Manel Nieto, participarà una vegada 
finalitzada l’assemblea per detallar les raons per les quals s’havien produït les 
últimes incidències. 

 

3.- Examen i aprovació dels comptes de l’exercici de l’any 2016. 

Per part del Tresorer, Sr. Francisco Toll, es dona compte del resultat després 
d’impostos amb un benefici de 77.206,63 €. Aquesta xifra representa un 
decrement del 52,9% respecte del resultat de l’exercici anterior. 
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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 2016 que son 
aprovades per tots els assistents per unanimitat. 
 
 

 
4.- Precs i suggeriments 

Per la Secretaria General s’obre un torn de preguntes i no havent més 
assumptes a tractar, pel Degà s’agraeix l’assistència a l’Assemblea i dona per 
finalitzada la reunió. 
 

 

 

                  

 


