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Barcelona,  25 de març de 2019 
 
 
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 
 
 
 
També assisteixen els procuradors: Sr. Jorge Belsa, Sr. Jesus Bley, Sra. 

Paloma Cebrian, Sra. Adelaida Espejo, Sra. Magdalena Lucan, Sra. Gloria 
Maymo, Sr. Carlos Molina, Sr. Jorge Navarro, Sr. Joaquim Perez Calvo, Sr. 
Jose Maria Ramirez, Sra, Ana Roger, Sra. Ana Salinas, Sr. Alejandro Torelló, 
Sr. Damià Trilla. 

 
 
 

sota el següent ordre del dia: 
 

   
 1.- Aprovació, si procedeix de l’acta de la Assemblea General Ordinària 
 de data 19 de desembre de 2018. 

 2.- Examen i aprovació dels comptes de l’exercici de l’any 2018. 

 3.- Precs i suggeriments.  
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1.- Aprovació, si procedeix de l’acta de la Assemblea General Ordinària de 
data 19 de desembre de 2018. 

Abans d’iniciar l’assemblea per la secretaria general es ratifica que la Sra. Mª 
Jose Blanchar Garcia, tal com s’indica a l’article 32.1 del estatuts colꞏlegials, 
cobrirà interinament la baixa de la vocal cinquena, Sra. Gemma Julià. 
 
Continua la Sra. Carmen Ribas i es demana l’aprovació del acta del dia 19 de 
desembre 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 dels comptes de l’exercici de l’any 2018. 

 

Inicia el seu informe el Tresorer Sr. Francisco Toll explicant amb detall els 
comptes de l’exercici de l’any 2018: 

L’exercici s’ha tancat amb un benefici de 331.078€ que representa un 
creixement de 178% vers l’exercici anterior. 

A grat trets el resultat ha estat determinat per l’augment en els ingressos per 
quotes de serveis (sobre tot la de procuradors externs) així com les plusvàlues 
financeres provinents de la carta d’inversions. Assenyala també que s’han 
incorporat els ingressos per lloguer de l’oficina del carrer Alibei. 

Repassa les principals partides: 

L’immobilitzat intangible, el material i les inversions immobiliàries s’han 
mantingut estables. 

Pel que fa a les inversions financeres s’observa un decrement del 4,6% motivat 
per l’amortització d’algunes inversions. 

En la partida de deutors i altres comptes a cobrar, s’observa un decrement 
global el 2,4, donada principalment per l’import corresponent al torn d’ofici 
pendent de cobrar pels procuradors a 31 de desembre de 2018. 

Pel que fa al passiu, el patrimoni net reflecteix un increment que ve donat pel 
benefici de l’exercici. 
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El passiu no corrent hi ha una disminució del 21,2% motivat pel decrement dels 
deutes a llarg termini amb entitats de crèdit. 

El passiu corrent experimenta un creixement del 10,5% sobre tot per l’import 
corresponents a procuradors colꞏlegiats creditors per torn d’ofici. 

Pel que fa al compte de pèrdues i guanys, l’import net de la xifra de negoci es 
pot apreciar un increment del 7,5% sobre tot per l’augment de recaptació de 
quota de serveis, que ha suposat un 14%. També els ingressos per noves 
colꞏlegiacions han experimentat un creixement. 

Pel que fa a les despeses de personal, l’increment del 3,6% reflecteix l’aplicació 
de l’augment establert pel conveni. 

Les despeses d’amortització creixen en un 25% donat que en l’any 2018 ja es 
recull la totalitat de l’amortització anual e la nova seu de la Ciutat de la Justicia. 

(S’adjunta Balanç de guanys i pèrdues a 31 de desembre 2018) 

S’obre el torn de preguntes. 

Pel Sr. Ramirez es demana el perquè hi ha tant benefici. Pel Sr. Toll s’informa 
de l’augment de les quotes dels procuradors externs, del lloguer de la seu del 
carrer d’Alibey i de la venda dels fons obligats pel Brexit. 

Intervé la Sra. Paloma Cebrián proposant una baixada  de quota fixa, responen 
que la junta ho va estudiar i que els auditors ens ho vam desaconsellar ja  que 
amb la quota fixa estan assegurades les despeses fixes del colꞏlegi com son 
les nomines, rentings, telefonia, etc... i estaríem obligats en fer una derrama en 
cas de no cobrir aquestes despeses. 

Intervé el Sr. Jesus Bley indicant que hi ha colꞏlegis que tenen unificades varies 
delegacions en una sola amb un servei de valises, i que utilitzen un carnet per 
entrar a les seus i poder agafar les notificacions. 

Pel Degà se li contesta que la pròpia Llei de Serveis de Colꞏlegis Professionals 
i la LEC ens obliga a tenir una seu oberta en cada partit judicial i que  hem de 
ser imprescindibles, encara que és absurd tenir dues delegacions obertes a 
100 metres com son les de l’Hospitalet i  de la de Barcelona, i que quan es va 
proposar que les notificacions de l’Hospitalet es lliuressin a Barcelona es va 
rebutjar la proposta 

Continua el Sr. Bley indicant que hi ha colꞏlegis en els que el Departament de 
Justicia els ha negat l’accés als llistat dels procediments per poder facturar les 
quotes per serveis. Pel Sr. Toll se li contesta que, si un dia que no creu que 
arribi ens passa, cobraríem per notificacions com es fa en molts altres colꞏlegis. 

Per la Secretaria General es demana l’aprovació o no de les mateixes i per tots 
els reunits s’aproven per unanimitat. 
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3.- Precs i suggeriments.  

 

Demana la paraula el Sr. Perez Calvo preguntant al Degà respecte  al 
comunicat del dia 8 de març dirigit al Secretari de la Sala de Govern del TSJC, 
que expliqués a instància de qui es va fer, amb quin recolzament es va acordar 
fer-ho, quants comunicats semblants més s’han realitzat i quin va ser el motiu 
per no comunicar-ho als colꞏlegiats, demanat consti en acta la seva intervenció. 
 
El Sr. Lopez Chocarro va respondre que no era un comunicat, sinó una carta 
que va ser aprovada per unanimitat per tots els membres de la junta, i 
procedeix a la seva lectura. 
 
Es va comprometre a actuar de la mateixa manera en una situació  semblant  i 
es dones un assetjament a un funcionari o professional, fos qui fos l’afectat, 
també escriuria una carta a la Sala de Govern denunciant-lo. 
 
Tanmateix va demanar disculpes a tothom que s’hagués sentit ofès pel seu 
contingut.  
 
En aquest moment va intervindré el Sr. Jordi Navarro indicant que el Degà no 
te que demanar disculpes a ningú, ja que dintre de les seves tasques 
estatutàries està la defensa de les institucions.  
 
Continua el Sr. Perez Calvo indicant que segons la seva opinió es va trencar la 
suposada centralitat i neutralitat, tenint en compte que s’ha demanat un 
determinat posicionament en altres supòsits de caire polític. 
  
El Degà va incidir, recolzat pel vice degà Sr. Ramon Davi,  en la dificultat de 
mantenir la neutralitat els darrers anys a resultes  dels fets que afecten al país i 
va destacar el premi atorgat al Sr. Carles Mundo amb moltes pressions en 
contra i el posicionament davant el CGPE. 
 
Tanmateix va acabar reconeixent la poca colꞏlaboració que s’ha tingut per part 
de l’administració de justícia , del fracàs en la gestió de molts conflictes de la 
professió amb les institucions i que malgrat que per part de la junta s’han fet 
nombroses queixes, no hem obtingut resultats satisfactoris. 
 
Intervé el Sr. Jesus Bley per agrair de forma personal al Degà el seu suport i de 
forma professional a tota la junta la tasca feta. 
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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. 
 

 


