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ACTA DEL DIA 16 DE DESEMBRE DE 2014 
 
 
Barcelona, 16 de desembre de 2014 
 
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. Ramon Daví Navarro 
Secretària General, Il·lma. Sra. Eulàlia Castellanos Llauger 
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. Francesc Ruiz Castel   
Vocal Segon: Il·lm. Sr. Jesús Millán Lleopart 
Vocal Tercer: Il·lma. Sra. Carmen Ribas Buyo 
Vocal Quart: Il·lm. Sr. Xavier Cots Olondriz 
Vocal Cinquè: Il·lma. Sra. Carmen Cararach Gomar 
 
Excusa la seva assistència el Vocal deontologia, Il·lm. Sr. Pere Moratal 

Bohigues 
 
 

sota el següent ordre del dia: 
 
 

1.- Aprovació, si procedeix de l’acta de la Assemblea General Ordinària 
de data 20 de març de 2014. 

2.- Examen i aprovació del pressupost per l’any 2015: ingressos i 
despeses. 

3. Situació actual dels projectes de llei que afecten a la professió. 

4.- Precs i suggeriments.  

 

Assisteixen igualment els següents procuradors: Sr. De Arquer Maristany, Sr. 
Bastida Batlle, Sr. Belsa Colina, Sr. Castro Carnero, Sr. Fontquerni Bas, Sr. 
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Galisteo Cano, Sr. Gonzalez Gonzalez, Sr. Lara Cidoncha, Sr. Margalef 
Parellada, Sra. Maymo Edo, Sr. Molina Blanchar, Sr. Navarro Bujia, Sra. Oliver 
Ullastret, Sr. Pijoan Badia, Sr. Sans Bascú, Sr. Simó Pascual, Sr. Soler Lopez i 
el procurador no exercent Sr. Trilla Hernández. 

 

Pel Degà Sr. Ignacio López Chocarro es dona la benvinguda i agraeix la seva 
assistència. 

Dona la paraula a la Secretaria General Sr. Eulàlia Castellanos 

 

1.- Aprovació, si procedeix de l’acta de la Assemblea General Ordinària de 
data 20 de març de 2014. 

Per la Sra. Castellanos es demana l’aprovació del acta, no sent necessària la 
seva lectura, per haver estat publicada a la web del Col.legi. 

Per tots els reunits s’aprova per unanimitat. 

 

2.- Examen i aprovació del pressupost d’ingressos i despeses per l’any 
2015. 

Pren la paraula el Tresorer Sr. Francisco Toll que fa una explicació detallada de 
totes les partides que engloben els ingressos i despeses (s’adjunta el 
pressupost). 

Fa menció que el CGPE ha aprovat en el seu darrer Ple el cobrament als 
procuradors no exercents d’ una tercera part de la quota que cobra als col·legis 
pels procuradors exercents, i que aquesta nova quota serà cobrada 
íntegrament als procuradors en situació de no exercents i el Col.legi ni 
guanyarà ni perdrà. S’acorda que es comunicarà mitjançant circular a tos els 
procuradors exercents i no exercents que serà efectiva a partir del primer de 
gener de 2015. 

S’obre el torn de paraula en el que el procurador Sr. Jordi Navarro demana una 
ampliació en les explicacions dels serveis col·legials per un import de 30.000€ i 
pel Sr. Toll li explica que es refereixen togues, subscripcions inclòs Sepin i 
Biblioteca. 
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Pel Sr. Toll es demana l’aprovació als pressupostos i per tots els reunits i per 
unanimitat s’aproven. 

 

3.- Situació actual dels projectes de llei que afecten a la professió. 

 

En relació a la situació actual de l’Avantprojecte de la LSCP, fa comentaris 
sobre l’últim esborrany de Projecte de Llei de 11 de novembre de 2014, el 
manteniment de la incompatibilitat i aranzels de màxims, modificació llei 
d’accés i modificació llei de societats professionals. 

En relació a la Permanent del CGPE  del 25 de setembre de 2014, s’ha de 
destacar la votació per entrar a formar part de la Chambre Europea 
d’Huissieres per considerar des de Barcelona i Catalunya que és molt més 
propera que la UIHJ i de l’assistència a la Jornada de la CEHJ a Paris els dies 
25 i 26 de novembre. 

Continua informant de la reunió que va mantenir com Degà de Barcelona i 
President del Consell amb la Secretaria d’Estat de Justícia i en la que van 
presentar el Pla Estratègic de la Procura Catalana que van considerar que 
estava molt bé confeccionat i els va impactar positivament. 

També es van tractar el dipòsit i la problemàtica que pot donar-se entre els 
procuradors per la manca de pagament. 

Pel que fa als Aranzels considera que és la mateixa professió la que ha portat a 
que el Ministre de Guindos aposti per uns aranzels de màxims. Els procuradors 
han de presentar pressupost al client. 

El actual Ministre Sr. Català és molt dialogant i està en contra de la Llei de 
serveis, ja no pels procuradors sinó per l’ampli ventall de professions que estan 
en contra. 

El Grup Popular és conscient de que és impopular, però Europa tira per la 
liberalització de les professions i més les juristes. Hem de tenir en compte que 
tant a Itàlia com a França està guanyant terreny aquesta liberalització que 
demana Europa. El Ministre de Justícia prefereix que Espanya digui que no 
encara que si li obri un expedient des de Brussel·les. 
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Per altra banda al Ple de Degans de Col·legis d’Espanya no és conscient de 
que les plataformes tecnològiques son la nostra aposta pel futur. Si no 
haguéssim fet el que s’ha fet tindríem una situació molt diferent. 

S’obre el torn de paraules i pel procurador Sr. Jordi Navarro es vol deixar clar 
que ja la seva Junta va començar amb el Sr. Enrique Galisteo totes les 
plataformes tecnològiques. 

 

4.- Precs i suggeriments 

No havent més assumptes a tractar, pel Degà s’agraeix l’assistència i es 
desitgen unes bones festes de Nadal. 

 

 


