
 
25-15 de 15 de desembre (AGO) 
 
 
 
 
Barcelona, 15 de desembre 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 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 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  
 
 
Assisteixen igualment els següents procuradors:  
 
Sr. Jordi Ballester, Sr. Xavier Cots, Sr. Raul Gonzalez, Sr. Angel 

Joaniquet Tamburini, Sra. Alexandra Margalef, Sr. Carlos Molina, Sra. Nuria 
Oliver, Sra. Mercè Pijoan, Sra. Ana Roger, Sr. Francesc Ruiz, Sr. Joaquin Sans 
Bascu, Sr. Ricard Simó, Sr. Carlos Testor, Sr. Roman Villalba 

 
 
 

sota el següent ordre del dia: 
 
 

1.- Aprovació, si procedeix de l’acta de la Assemblea General Ordinària 
de data 26 de març de 2015. 
 
2.- Examen i aprovació del pressupost per l’any 2016: ingressos i 
despeses. 

3.- Precs i suggeriments.   
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Pel Degà, Sr. Ignacio López Chocarro, es dona la benvinguda a tots els 
assistents i dona la paraula a la Secretaria General, Sra. Carmen Ribas. 

 
 
1.- Aprovació, si procedeix de l’acta de la Assemblea General 
Ordinària de data 26 de març de 2015. 
 
 

Per la Sra. Ribas es demana l’aprovació del acta sense fer lectura de la 
mateixa ja que ha estat penjada a la pagina web del Col.legi i s’ha tingut 
oportunitat de llegir-la. 
Per tots els reunits s’aprova per unanimitat. 
 

 

2.- Examen i aprovació del pressupost per l’any 2016: ingressos i 
despeses. 

Per la Secretaria General es dona la paraula al Tresorer Sr. Francisco Toll que 
fa un ampli resum del pressupost d’ingressos i despeses per l’any 2016, en les 
que s’inclou una rebaixa en la quota fixa i quota variable del 5%. 

L’import dels ingressos augmenta un 3,27% respecte del any 2015 i pel que fa 
a les despeses també augmenta un 3,50%. 

Pel Degà s’amplia la informació tal i com va indicar que faria a l’anterior 
Assemblea Extraordinària indicant que per una banda s’ha acordat amb 
l’Incasol que es podria allargar els 25 anys del dret de superfície del local que 
serà la nova seu del ICPB a la Ciutat de la Justícia en 10 ó 15 anys més, i 
d’altre banda que s’ha demanat a una consultoria immobiliària l’adequació del 
preu del local comunicant-nos que no seria assumible un altre local per la zona 
amb el preu que ens ofereix l’Incasol. 

Continua informant que el que aquesta Junta vol es fer un estudi dels diferents 
procediments de la quota variable i ajustar-los, com pot ser la quota de la 
querella o dels concursos. Intervé el Sr. Francesc Ruiz Castel indicant que la 
relació de procediments realitzats per procurador ens la dona el CGPJ i que 
hauria de depurar-se però que si comencem a demanar més coses ens 
podríem deixar de donar-la. 

Per part del Sr. Francesc Toll s’indica que hi han coses a millorar com pot ser 
que un procurador pagui el mateix si actua en 1 delegació com en 15, i si actua 
en molts partits significa que està utilitzant les eines que el Col.legi posa a 
l’abast molt  més que el que només actua en 1 partit. 
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Intervé el Sr. Angel Joaniquet indicant que abans les juntes feien inspeccions 
als jutjats i pel Sr. Toll se li respon que no creu que la tasca de la Junta sigui 
aquesta. 

Intervé el Sr. Jordi Ballester indicant que una rebaixa del 5% en la quota fixa i 
variable no canvia res i que pot ser que si no es fa el Col.legi podria estalviar 
uns diners per altres temes col·legials. 

Per la Secretaria General, Sra. Carmen Ribas, es demana si l’assemblea 
aprova el pressupost d’ingressos i despeses per l’any 2016 i es aprovat per 
unanimitat per tots els assistents. 

 

3.- Precs i suggeriments 

I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per conclosa la reunió, 
desitgen unes bones festes nadalenques a tots els presents i  signant la 
present acta el Degà, de la que jo, com a Secretària General, en dono fe a la 
data i lloc inicialment indicats. 
 

 


