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ACTA DEL DIA 20 DE MARÇ DE 2013 
 
 
Barcelona, 20 de març 2013 
 

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. Eulàlia Castellanos Llauger 
Vicesecretaria, Il·lma. Sra. Elisa Rodes Casas. 
Tresorer: Il·lm. Sr. Francisco Toll Musterós 
Vocal deontologia: Il·lm. Sr. Pere Moratal Bohigues 
Vocal Primer: Il·lm. Sr. Francisco Ruiz Castel 
Vocal Segon: Il·lm. Sr. Jesus Millan Lleopart 
Vocal Tercera: Il.lma. Sra. Carmen Ribas Buyo 
Vocal Quart: Il·lm. Sr. Xavier Cots Olondriz 
Vocal Cinquè: Il.lma. Sra. Carmen Cararach Gomar 
 
Excussa la seva assistència la Vocal comunicació: Il·lma. Sra. Montse 

Montal Gibert 
 
 
 

sota el següent ordre del dia: 
  
 
 

1.- Aprovació, si procedeix de l’ acta de la Assemblea General Ordinària 
de data 20 de desembre de 2012. 
 
2.- Informe del Degà i d’altres càrrecs de la Junta de Govern, sobre les 
activitats col·legials desenvolupades durant l’any 2012 i les previstes pel 
2013.  
 
3.- Examen i aprovació de les comptes del exercici del any 2012. 

 
4.- Precs i suggeriments.  

 
 
Assisteix els senyors procuradors següents: Sra. Asensio Tort, Sra. Banque 
Bover, Sr. Bastida Batlle, Sra. Blanchar Garcia, Sr. Bley Gil, Sr. Bonaterra 
Silvani, Sra. Bordell Sarro, Sra. Casaldaliga Riera, Sr. Castro Carnero, Sra. 
Cebrian Palacios, Sra. Colomina Danti, Sr. Cordoba Schwaneberg, Sr. Flores 
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Muxi, Sr. Fontquerni Bas, Sra. Fuentes Millan, Sr. Galisteo Cano, Sra. Gil 
Carnicero, Sra. Guillemot Sala, Sr. Igualador Peco, Sra. Julibert Amargos, Sra. 
Lasala Buxeres, Sra. Lopez Freixas, Sr. Manjarin Albert, Sr. Marti Gellida, Sr. 
Martinez Sanchez, Sra. Maymo Edo, Sr. Molina Blanchar, Sr. Montero Reiter, 
Sr. Murcia Serrano, Sra. Oliver Ullastres, Sr. Perez Calvo, Sra. Pijoan Badia, 
Sr. Pons de Gironella, Sr. Puis Abos, Sr. Quemada Cuatrecasas, Sr. Rambla 
Fabregas, Sra. Ribas Mercader, Sr. Ribo Cladellas, Sr. Sans Ramirez, Sr. 
Segura Zariquey, Sr. Simo Pascual,  Sra. Soto Garcia, Sra. Tamburini Serra, 
Sr. Taulera Salvador, Sr. Testor Olsina, Sra. Tulla Mariscal de Gante, Sr. 
Turrado Martin-Mora, Sra. Vilaubi Gisbert, Sr. Villalba Rodríguez, Sr. Villen 
Roca, Sra. Yzaguirre y Morer. 
 
 
 
Pel Degà es dona la benvinguda a tots els assistents i informa que després de 
la intervenció de la Secretaria General, Sra. Eulalia Castellanos, donarà pas al 
punt tercer del ordre del dia i després intervindrà ell per poder enllaçar el seu 
resum del any 2012 amb la sessió informativa prevista a les 19.30 hores 
 
 
1.- Aprovació, si procedeix de l’ acta de la Assemblea General Ordinària 
de data 20 de desembre de 2012. 
 
 
Per la Sra. Eulalia Castellanos es dona compte del acta del dia 20 de desembre 
de 2012 i que es aprovada per unanimitat per tots els assistents sense 
necessitat de fer la lectura de la mateixa. 
 
 
 
2.- Examen i aprovació de les comptes del exercici del any 2012. 
 
Pel Tresorer Sr. Francisco Toll es fa una amplia exposició dels comptes del any 
2012 i de les seves partides. (S’uneix com annex) 
 
S’ha tancat l’any amb un balanç positiu de 207.000 euros que suposa un 
resultat negatiu en un 18’7% respecte del 2011. 
S’ha de preveure que les quotes per serveis baixaren i per tant aquest benefici 
es proposa i s’acorda que passi a reserves. 
 
Continua informant de les substitucions al mes d’agost que per primera vegada 
van ser organitzades pel Col.legi unificat criteris en totes les seves delegacions, 
i de les dificultats en fixar un preu per ser substituït i un pagament als que fan 
les substitucions. S’ha  
 
Pel Sr. Toll es demana l’aprovació o no dels comptes presentats i s’acorda per 
unanimitat la seva aprovació. 
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3.- Informe del Degà i d’altres càrrecs de la Junta de Govern, sobre les 
activitats col·legials desenvolupades durant l’any 2012 i les previstes pel 
2013.  
 
Pren la paraula el Sr. López Chocarro i fa un resum de les principals activitats 
del any 2012: 
 
1.- TEMES COL·LEGIALS 
 
. Fiances: Ja s’han tornat  les fiances que depenien del ICPB  
 
. 54 nous col·legiats al ICPB 
 
. Aprovació del Estatuts i publicació al DOGC en data 16 d’agost 
 
. Reorganització de la sala de Notificacions de la Ciutat de la Justícia de 
Barcelona i l’Hospitalet (gravació imatges, gestió de notificacions, 
reorganització espai interior, nou espai a la primera planta pel torn d’ofici, ) 
 
. Nou Reglament de la Comissió deontològica del ICP de Barcelona  
 
. Convenis pels col·legiats : Evidence, GASP (cotxes), Òptica Bassol, Luz de 
Gas, La Roca Village, Acces Sepin jurídic processal civil, Llibres LEC.  
 
. Convenis signats amb els Ajuntaments de Barcelona, de Sant Feliu i de 
Sant Celoni pels desnonaments en situacions de risc social 
 
. Reunions amb el Departament d’Interior per crear un protocol amb els 
Mossos d’Esquadra. 
 
. Llistats Demandes i Contestes: Continuem amb  gestions informàtiques per 
el control de les contestes. 
 
. Publicitat Procuradors. Repercussions tant a televisió com a premsa del 
que han tingut les opinions del ICPB( TV3, Cope, TVE, Onda Cero, Mundo, 
Antena 3, etc...) 
 
 
 
2.- TEMES INFORMATICS 
 
. Organització de la TTA.  
 
. Presentació d’escrits adreçats a les seccions civils i l’oficina de repartiment de 
l’Audiència 
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. Lexnet 

. E-Transnet 

. Futur Programa d’escaneig de notificacions 
 
Es pot anunciar que des de fa un mes s’està treballant amb el Departament de 
Justícia per la implementació a tota Catalunya del mòdul d’e.justicia.cat de 
presentació d’escrits (RED) que substituirà al LevelPick i farà desaparèixer el 
paper en el trasllat de còpies ja que es farà per la pròpia Extranet del 
professional al igual que la TTA. A finals del mes d’abril començaran les 
primeres proves piloto amb l’objectiu  de que a l’estiu sigui operatiu a 
Barcelona. 

 

3.- TEMES DE FORMACIO 
 
. Desenvolupament del Màster de la Procura 
 
. Desenvolupament del Pla Estratègic de la Procura, aprovat pel Consell de 
Col·legis de Procuradors de Catalunya sota la direcció del Catedràtic Sr. 
Ramos Méndez 
 
. Organització de Taules de treball: Relació amb el client, Comunicació on-line, 
Jura de comptes, Taxes Judicials, Mediació 
 
. Organització de Cursos de català 
 
. Organització Jornades: Jornada amb Secretaris Judicials (1 de juny), Sessió 
formativa taxes (25 abril), sessió formativa TTA i Actes de comunicació (9 de 
març) ,  sessió Lexnet  (29  maig) 
 
 
. Intervenció en Jornades: , Universitats, Congressos. Interjunta amb l’ 
Il·lustre Col.legi de Procuradors de Madrid al mes de març. Jornada de 
Secretaris Judicials i Procuradors celebrada a Valladolid  (ponència en la que 
va insistir en la necessitat de que els Secretaris Coordinadors i les Sales de 
Govern dictin instruccions judicials per unificar els criteris i poder agilitzar 
realment la seva funció). 
 
 
 
4.- RELACIONS AMB ALTRES INSTITUCIONS 
 
. Dia de les Esquadres amb el Mossos: entrega de medalla de bronze amb 
distintiu Blau al Degà. 
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. Premi Justícia de Catalunya al ICPB 
 
. Campanyes solidaries: Banc d’aliments i Caritas 
 
. Relacions amb l’Intercol·legial 
 
. Reunió amb el Director General de la Administracion de Justicia, Sr. Ricardo 
Conde Diez en el Ministerio. 
 
. Reunió amb el Deganat  de Registradors de Catalunya. Es va acordar 
reprendre la gestió telemàtica dels manaments, encara que l’Agencia Tributària 
no permet la liquidació dels documents, i a més està interessada en formar part 
de la plataforma per gestionar les notificacions dels administradors concursals. 
 
.Com resultat de les gestions efectuades, el Col.legi de Notaris va adreçar una 
circular a tots el notaris de Catalunya per tal de que en els poders efectuats als 
procuradors no figuri la població on exerceix i que serveixen per a tot el territori. 
 
. Reunió amb el president de la Unió de Consumidors de Catalunya en relació a 
la Comissió Deontològica . (UCC) 
 
. Reunió mantinguda amb el Sr. Gibert de l’Autoritat Catalana de la 
Competència.(ACC) 
 
. Relacions amb el Hussiers de Justice (en França es més compleix, cobren 
del Estat i del client alhora, no tenen el monopoli, només l’execució). Propers 
contactes  amb el Vicepresident de la Chambre National en Paris. 
 
 
 
 
5.- ALTRES 
 
. Interlocutòria de la Secció 15, Rotllo 435/10 procedent del Jutjat Mercantil  3 
de Barcelona que acorda elevar a la Comissió Europea la vigència del aranzel i 
la seva compatibilitat amb les  normes de la lliure competència i el Tractat de la 
CEE. 
 
. Taxes. Evolució de les autonòmiques i les estatals 
 
 
 
6.-  500 ANIVERSARI 
 
L’any 2012 es va celebrar el 500 aniversari de la constitució de la primera 
corporació de procuradors a Barcelona i aprofitant-la el Col.legi  va reafirmar el 
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seu compromís de servei amb la societat i la justícia amb una sèrie d’actes i 
activitats per donar-ne convenient difusió i que tots coneixeu (Visita al Congres 
i al Tribunal Suprem a Madrid i al Parlament a Barcelona, Conferencia sobre la 
professió, Sopar institucional, actes a la Catedral, exposició per tots els jutjats 
dels nostres partits judicials, etc ....). 
Varem aconseguir el que esperàvem: Que la figura del Procurador fos més 
coneguda i que el Col.legi de Barcelona ocupes un lloc preferent en les 
activitats institucionals a Catalunya. 
Considerem que aquesta situació que hem aconseguit hem de mantenir-la i 
esperem la vostra col·laboració, com la que ens veu donar l’any passat, per 
poder tornar a dir  la paraula “èxit” en les relacions  del Col.legi amb vosaltres i 
amb les institucions. 
 
 
7.- DEONTOLOGIA: 
 
PROCEDIMIENTS DISCIPLINARIS 2012:  
 
Estadística relativa als procediments sancionadors tramitats durant l’any 2012 
en l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona:  
 
Queixes rebudes en aquesta Corporació durant aquest període: 123:  

o Presentades pels consumidors i usuaris: 71  
o Incoades d’ofici per la Junta de Govern: 52  

 
INFORMACIÓ RESERVADA:  
 
Informacions reservades tramitades durant l‘any 2012: 132:  

• En tràmit: 28  
• Incoació expedient disciplinari: 41  
• Arxivades: 63  

 
EXPEDIENT DISCIPLINARI:  
 
Expedients disciplinaris tramitats durant l’any 2012: 47:  

• En tràmit: 30  
• Arxivats: 10  
• Imposició de sanció disciplinària: 7 

 
 
 
Per l’any 2013 està previst continuar amb totes les iniciatives telemàtiques que 
ja estan iniciades, continuar amb la presencia als mitjans de comunicació i  
demana una major implicació per part de tots els procuradors en complir amb 
els Convenis signats amb els ajuntaments i en acceptar qualsevol implicació 
addicional que ens puguin donar des de l’Administració de Justícia. 
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Per últim agraeix l’assistència a tots els procuradors i informa que una vegada 
finalitzada l’assemblea general ordinària, es donarà pas a la sessió informativa 
sobre l’actual situació de la professió. 
 
 
 
 
4.- Precs i suggeriments.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, es dóna per conclosa l’assemblea, 
signant la present acta el Degà, de la que jo, com a Secretària General, en 
dono fe a la data i lloc inicialment indicats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


