
 
 

ACTA DEL DIA 26 DE MARÇ DE 2015 
 
 
Barcelona, 26 de març 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. Eulàlia Castellanos Llauger 
Vice secretaria: Il·lma. Sra. Mª Jose Blanchar García 
Tresorer: Il·lm. Sr. Francisco Toll Musterós 
Vocal deontologia, Il·lm. Sr. Pere Moratal Bohigues 
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 
 
Assisteixen els següents procuradors: Sr. Antonio Andujar, Sr. Jordi 

Ballester, Sr. Jesus Bley, Sr. Juan Gabriel Carretero, Sr. Jose Castro, Sra. 
Paloma Cebrian, Sr. Ramon Feixo, Sra. Gloria Fuster, Sr. Jordi Fontquerni, Sr. 
Enrique Galisteo, Sra. Ester Garcia, Sr. Rau Gonzalez, Sr. Josep Ramon 
Jansa, Sra. Inmaculada Lasala, Sr. Javier Manjarin, Sra. Alexandra Margalef, 
Sr. Alfredo Martínez, Sr. Ezequiel Martinez, Sra. Gloria Maymo, Sr. Carlos 
Molina, Sr. Jorge Navarro, Sra. Nuria Oliver, Sra. Ana Belen Porta, Sr. Angel 
Quemada, Sr. Carlos Ram de Viu, Sr. Joaquim Sans, Sr. Pol Sans, Sr. Ricard 
Simo, Sra. Irene Sola, Sr. Jordi Soler, Sr. Carlos Testor, Sr. Carlos Turrado, 
Sra. Cecilia de Yzaguirre i Sra. Gloria Formiga. També va assistir el procurador 
no exercent Sr. Pedro Gil. 

 
 
 
 

sota el següent ordre del dia: 
 
  
  
  
I.- Aprovació de l’acta del dia 16 de desembre de 2014. 
II.- Informe del Degà i resta de membres de la Junta de Govern, sobre les 
 activitats col·legials desenvolupades durant l’any 2014 i les previstes pel 
 2015. 



 
 

III- Examen i aprovació de les comptes del exercici del any 2014. 
IV.- Precs i suggeriments 
 
 
 
Pel Degà, Sr. Ignacio López Chocarro, es dona la benvinguda a tots els 
assistents i dona la paraula a la Secretaria General, Sra. Eulàlia Castellanos. 
 
I.- Aprovació de l’acta del dia 16 de desembre de 2014. 
 
Per la Secretaria 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 tots han tingut oportunitat 
de llegir-la. 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
II- Examen i aprovació de les comptes del exercici del any 2014. 
 
Per la Secretaria General es dona la paraula al Tresorer Sr. Francisco Toll que 
fa un ampli resum dels comptes del exercici del any 2014  amb un benefici de 
192.688€. Es superior al benefici del 2013 ja que no es reflecteix la re 
valorització del local del carrer Ali Bei a la baixa. 
Igualment ha hagut un descens de quota per la baixada de presentació de 
demandes. 
Per tots els reunits s’acorda la seva aprovació per unanimitat. 
 
S’obre un torn de preguntes i pel Sr. Jesus Bley se li demana perquè no han 
augmentat el pagament als procuradors substituts a l’agost ja que han hagut 
beneficis al que per la Sra. Castellanos es contesta que si que han augmentat 
la remuneració i que van apuntar-se molts procuradors quan els preus ja 
estaven establerts. 
Pel que fa un possible nou sistema de finançament se li respon que davant els 
canvis legislatius que poden produir-se en els ingressos dels Col·legis s’ha 
d’anar molt en compte abans de fer qualsevol canvi. 
 
  
 
 
III.- Informe del Degà i resta de membres de la Junta de Govern, sobre 
les  activitats col·legials desenvolupades durant l’any 2014 i les 
previstes pel  2015. 
 
 
Per la Secretaria General se li dona la paraula al Degà, Sr. Ignacio López 
Chocarro qui inicia el seu informe sobre les activitats realitzades durant l’any 
2014, les actuacions de la Junta, el Congres de Procuradors, el Pla Estratègic, 
la relació amb la Chambre Europeen des Huissiers... 
 



 
 

El Degà va tractar temes molt importants per la professió com la situació de 
l’Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals; del nou Sistema RED, 
que només és posarà en marxa una vegada estigui signat el protocol amb el 
Departament i el TSJC i en el que el Col·legi hi està molt implicat per resoldre totes 
les situacions que som conscients preocupen als procuradors;  la situació a Cornellà 
per la implantació de la Nova Oficina Judicial en la que la Junta està totalment 
implicada per resoldre la problemàtica, fins i tot amb reunions entre el Conseller i el 
Degà; També és va parlar de la reforma de la LEC, amb el propòsit de que des del 
Col·legit, el Consell i el Consejo poder introduir esmenes que promoguin més i 
millors funcions de la procura tant pel que fa als actes de comunicació, com en 
l’execució. 

Per últim va transmetre l’anunci del departament de Justícia  pel el qual es dirigiran 
comunicats personalitzats als procuradors que han exhaurit el període voluntari de 
pagament de les Taxes judicials catalanes i donarà la possibilitat de regularitzar la 
situació tributaria amb els clients. 

 
 
 
IV.- Precs i suggeriments 
 

I no havent-hi més assumptes a tractar, pel Degà es dóna per conclosa la 
reunió agraint l’assistència a tots i signa la present acta el Degà i la Secretària 
General,  a la data i lloc inicialment indicats. 
 


