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Barcelona,  19 de desembre de  2017 
 
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: Il·lm. Sr. Ramon Daví Navarro 
Secretària General:  Il·lma. Sra. Carmen Ribas Buyo 
Vice secretaria: Il·lma. Sra. Mª Jose Blanchar García 
Tresorer, Il·lm. Sr. Francisco Toll Musterós 
Vocal de Comunicació, Il·lma. Sra. Montse Montal Gibert 
Vocal deontologia: Il·lma. Sra. Carme Cararach Gomar 
Vocal Primer: Il·lm. Sr. Jesús Millán Lleopart 
Vocal Segon: Il·lm. Sr. Angel Quemada Cuatrecasas 
Vocal Tercer: Il·lm. Sr. Ramon Feixó Fernández-Vega 
Vocal Quart: Il·lma. Sra. Adriana Flores Romeu 
 
Excusa la seva assistència la Vocal Cinquè: Il·lma. Sra. Gemma Julià 

Ventura  
 
 
També assisteixen els procuradors: Sr. Sergi Bastida, Sra. Paloma 

Cebrián,  Sr. Javier Cots, Sra. Ester García Cortes, Sr. Juan García Cortés, Sr. 
Raul Gonzalez Gonzalez, Sra. Inmaculada Lasala, Sra. Gloria Maymo, Sr. 
Carlos Molina, Sra. Nuria Oliver, Sr. Sans Bascú. 

 
sota el següent ordre del dia: 
 

  

 1.- Aprovació, si procedeix de l’acta de la Assemblea General 
 Ordinària de data 29  de març de 2017. 
 
 2.- Examen i aprovació del pressupost per l’any 2018: ingressos i 
 despeses. 
 
 3.- Precs i suggeriments.  
 
 
 
1.- Aprovació, si procedeix de l’acta de la Assemblea General  Ordinària de 
data 29  de març de 2017. 
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Per la Sra. Carmen Ribas es demana l’aprovació del acta del dia 29 de març de 
2017,  sense fer la seva lectura ja que ha estat a disposició de tots els 
col·legiats, i per tots els reunits s’acorda la seva aprovació. 

 
 
 2.- Examen i aprovació del pressupost per l’any 2018: ingressos i 
 despeses. 
 
Per part del Tresorer, Sr. Francisco Toll, es dona compte del pressupost 
elaborat per l’any 2018 considerant les diferents partides i l’evolució dels 
darrers 2 exercicis, així com les diferents previsions de modificació de algunes 
despeses i ingressos pel proper any. 
Un dels factors que s’ha tingut en compte ha estat la recent posada en 
funcionament de la nova seu a la Ciutat de la Justícia, en el que fa a 
l’actualització dels costos que pugui comportar pel següent exercici. 
També es reflexa la previsió d’ingrés pel lloguer de l’antiga seu del carrer ali 
bei. 
 
Continua explicant les altres partides proposant que la quota de serveis tindrà 
una baixada d’un  4% a partir del 2018. 
 
Finalitza la seva intervenció i per part de la Secretaria General es demana si hi 
ha preguntes per obrir el debat. 
 
Per la Sra. Paloma Cebrián es demana per les despeses de neteja i el tresorer 
li informa que son de totes les delegacions col·legials inclosa la nova seu. 
 
No havent cap es demana l’aprovació del pressupost de l’any 2018 que es 
aprovat per tots els assistents per unanimitat. 
 
 
 
 3.- Precs i suggeriments.  
 
Intervé el Sr. Lopez Chocarro agraint l’assistència i explicant la situació actual: 
 
La Comissió Europea va obrir un expedient d'infracció al Regne d'Espanya 
(EUROPILOT) amb motiu d'una presumpta infracció de les Directives europees 
referida a les reserves d'activitat que afecten la nostra professió, i especialment 
la relativa a la incompatibilitat amb l'exercici de l'advocacia i la idoneïtat de 
l'aranzel com a sistema de retribució. 

Han estat moltíssimes les reunions mantingudes al Ministeri de Justícia, al 
Ministeri d'Economia i amb alguns representants de la Comissió Europea per 
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defensar l'estatu quo de la nostra professió. Finalment, els nostres arguments 
han estat escoltats i, si no hi ha canvis d'última hora, la Comissió Europea 
respectarà la reserva d'activitat que permetrà mantenir la incompatibilitat amb 
els advocats i s'arxivarà el procediment d'infracció obert al seu dia. 

Considera que si volem que aquesta victòria sigui definitiva, ha d'anar 
acompanyada d'un pla de reformes que sigui capaç de detallar encara més 
l'especificitat de la procura i la seva aportació dins del procés; pla en què 
participarem activament i en el qual, de fet, ja fa algun temps que hi treballem. 
Igualment, el nostre sistema de retribució haurà de ser revisat. 

Indica que tancar l'expedient obert per la Comissió era imprescindible per poder 
abordar nous reptes i més competències dins el procés, que passen 
indefectiblement per tenir una presència molt més activa dins la fase 
d'execució, i especialment en la dels processos civils. 

Informa que ara resulta imprescindible traslladar a la nostra societat la gran 
importància que té per al nostre teixit productiu l'adequat funcionament de 
l'Administració de Justícia, així com la greu repercussió econòmica que té 
l'escàs percentatge de compliment o completa execució de les sentències o 
títols executius, que en els últims anys no supera ni tan sols un 40%. 

Amb aquesta finalitat, explica que s’ha organitzat amb el CGPE el primer 
Congrés espanyol sobre Economia i Justícia, que se celebrarà els propers dies 
15 i 16 de març a Barcelona demanant el major grau possible d'implicació de 
tots els procuradors.  

Finalitza el seu informe felicitant el Nadal a tots els assistents. 

 

Per la Secretaria General, Sra. Carmen Ribas, i no havent més assumptes a 
tractar, s’agraeix l’assistència a l’Assemblea i dona per finalitzada la reunió. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


