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Barcelona,  19 de desembre de 2018 
 
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: Ilꞏlm. Sr. Ramon Daví Navarro 
Secretària General:  Ilꞏlma. Sra. Carmen Ribas Buyo 
Vice secretaria: Ilꞏlma. Sra. Mª Jose Blanchar García 
Tresorer, Ilꞏlm. Sr. Francisco Toll Musterós 
Vocal de Comunicació, Ilꞏlma. Sra. Montse Montal Gibert 
Vocal deontologia: Ilꞏlma. Sra. Carme Cararach Gomar 
Vocal Primer: Ilꞏlm. Sr. Jesús Millán Lleopart 
Vocal Segon: Ilꞏlm. Sr. Angel Quemada Cuatrecasas 
Vocal Tercer: Ilꞏlm. Sr. Ramon Feixó Fernández-Vega 
Vocal Quart: Ilꞏlma. Sra. Adriana Flores Romeu 
Vocal Cinquè: Ilꞏlma. Sra. Gemma Julià Ventura  
 
 
També assisteixen els procuradors: Sra. Anna Albalate,  Sra. Paloma 

Cebrián, Sr. Antoni Cuenca, Sr. Rubèn Franquet, Sr. Enrique Galisteo, Sra. 
Ester Garcia, Sra. Juncal Gil, Sra. Rosa Guitart, Sra. Gloria Maymo, Sr. Pedro 
Moratal, Sr. Jorge Navarro, Sra. Marta Navarro,  Sr. Eladio Oliva, Sra. Teresa 
Prat, Sr. Lluis Ricart, Sra. Miriam Sagnier, Sr. Ricard Simo, Sra. Irene Sola, Sr. 
Guillem Urbea i Sr. Roman Villalba. 

 
sota el següent ordre del dia: 
 

  
1.- Aprovació, si procedeix de l’acta de la Assemblea General Ordinària de 
data 21 de març de 2018. 
 
2.- Examen i aprovació del pressupost per l’any 2019. 
 
3.- Informe del Degà sobre l’Avantprojecte de Llei de reforma de les 
condicions d’accés i exercici  a les professions d’advocat i procurador, 
reforma de la Llei de Societats Professionals i reforma de l’Aranzel. 
Precs i suggeriments.  
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1.- Aprovació, si procedeix de l’acta de la Assemblea General  Ordinària de 
data 21 de març de 2018 
 
Per la Sra. Carmen Ribas es demana l’aprovació del acta del dia 21 de març de 
2018,  sense fer la seva lectura ja que ha estat a disposició de tots els 
colꞏlegiats, i per tots els reunits s’acorda la seva aprovació. 

 
 
2.- Examen i aprovació del pressupost per l’any 2019 d’ingressos i 
despeses  
 
 
Pel tresorer Sr. Francisco Toll s’informa del pressupost per l’any 2019 en el que 
hi haurà una pujada en les despeses de sous i seguretat social estipulat en el 
conveni però que haurà una baixada en els despeses sobre tot per la 
digilització i telefonia per lo que hi ha una contenció de les despeses. 
Proposa destinar un import de 15.000 € a la Comissió Social i oferir un servei 
d’assessorament fiscal pels procuradors a nivell de consultes d’impostos o de 
declaració de la renda. També es continuarà adequant les diferents seus de 
delegacions. 
 
Indica que la proposta de la Junta es baixar la quota fixa en un 3%. 
 
Pel que fa als ingressos de quota per serveis, que tant de mal de caps donen a 
tots i que no es pot filtrar sent un problema que han tingut totes les juntes de 
govern. 
 
Indica que el lloguer de la seu del carrer Ali Bei dona uns ingressos més 
elevats que els que estaven pressupostats. 
 
Per la Secretaria General es demana si hi han preguntes o dubtes per resoldre. 
Intervé el Degà indicant que el patrimoni del ICPB ha augmentat 
considerablement en aquestes dues legislatures. 
 
 
Per la Sra. Carmen Ribas es demana l’aprovació del pressupost de despeses i 
ingressos  per l’any 2019 que es aprovat per tots els assistents per unanimitat. 
 
 
 

3.- Informe del Degà sobre l’Avantprojecte de Llei de reforma de les 
condicions d’accés i exercici  a les professions d’advocat i procurador, 
reforma de la Llei de Societats Professionals i reforma de l’Aranzel. 
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Abans de donar per finalitzada l’assemblea pel Sr. Ignacio López Chocarro, i 
dintre de la transparència vers als seus colꞏlegiats que sempre ha estat present 
en aquesta Junta, vol exposar la situació actual en la que es troba la professió 
des de la denuncia al Regne d’Espanya per la incompatibilitat de les 
professions d’advocat i procurador, per l’aranzel, la llei de societat i el màster 
que regula l’accés a la professió. 
 
Per la manca de govern, o per no tenir la majoria, l’Europilot no s’ha tancat. 
 
Al mes de gener del 2018 el Ministeri va fer un requeriment per posar en marxa 
aquestes reformes. 
 
Es considera que el tema de la incompatibilitat està acceptat. Pel que fa a 
l’aranzel s’hauria d’aconseguir un límit de màxims i sense retroactivitat.  
 
Pel que fa al Màster, que creu que actualment és el  problema més perillós, 
seria necessari unes practiques diferenciades entre advocat i procurador. 
 
Pel que fa a les societats multidisciplinàries estem lluitant per la necessitat de 
ser socis ambdues professions amb una participació equitativa en les mateixes. 
 
Intervé el procurador Sr. Jordi Navarro indicant la seva preocupació per la 
degradació en el mateix i felicitant per la creació d’aquesta comissió social, la 
Sra. Cebrián pregunta si el Col.legi no pot perseguir als que rebenten els preus, 
i el Sr. Olivo considera que hauria d’haver un curs pels nous procuradors 
preguntant a més quina es la regulació dels preus de substitució, i el Sr. Lopez 
Chocarro respon a tots en el sentits de que és l’únic colꞏlegi que denuncia i que 
per això es va presentar una querella als membres de la Junta i que el tema de 
substitució mai ha intervingut el Col.legi 
 
Precs i suggeriments 
 
Per la Secretaria General, Sra. Carmen Ribas, agraeix al Degà el seu informe i  
no havent més assumptes a tractar, agraint als procuradors la seva assistència 
a l’Assemblea, dona per finalitzada la reunió. 
 


