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Barcelona,  16 de desembre de 2019 
 
Essent l’hora assenyalada i sota la presidència del Degà, Excm. Sr. Ángel 
Quemada Cuatrecasas es reuneixen els membres de la Junta de Govern que a 
continuació es relacionen: 
 

Degà: Excm. Sr. Angel Quemada Cuatrecasas 
Vice-Degana: Ilꞏlma. Sra. Adriana Flores Romeu 
Secretària General: Ilꞏlma. Sra. Carme Cararach Gomar 
Vice-Secretari: Ilꞏlm. Sr. Ramon Feixó Fernández-Vega 
Tresorer: Ilꞏlm. Sr. Pol Sans Ramírez 
Vocal Deontologia: Ilꞏlma. Sra. Natividad Perez García 
Vocal de Comunicació: Ilꞏlm. Sr. Carlos Molina Blanchar 
Vocal Primer: Ilꞏlma. Sra. Juncal Gil Carnicero 
Vocal Segon: Ilꞏlm. Sr. Sr. Jaume Aso Roca 
Vocal Quart: Ilꞏlma. Sra. Montse Montal Gibert  
Vocal Cinquè: Ilꞏlma. Sra. Margarita Ribas Iglesias 
 
 
També assisteixen els procuradors: Sra. Mª José Blanchar García, Sr. 

Jesús Bley Gil, Sra. Paloma Isabel Cebrián Palacios, Sr. Ramon Daví Navarro, 
Sr. Juan Álvaro Ferrer Pons, Sr. Raul González González, Sra. Mª Jesús 
González Vizcaíno, Sra. Silvia Martín Martínez, Sr. Pedro Moratal Sendra, Sr. 
Jorge Navarro Bujía, Sra. Carmen Ribas Buyó, Sr. Lluís Ricart Ribalta, Sr. 
Francisco Toll Musterós i Sra. Melissa Helena Villanueva González. 

 
sota el següent ordre del dia: 
 
  
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la Assemblea General Ordinària 
de data 25 de març de 2019. 
 
2.- Examen i aprovació del pressupost per l’any 2020: ingressos i 
despeses. 
 
3.- Presentació dels projectes de la nova Junta de Govern. 
 
4.- Precs i suggeriments.  
 
 
1.- Aprovació, si procedeix de l’acta de la Assemblea General  Ordinària de 
data 25 de març de 2019 
 
Per la Sra. Carme Cararach es demana l’aprovació de l’acta del dia 25 de març 
de 2019, 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. 
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2.- Examen i aprovació del pressupost per l’any 2020 d’ingressos i 
despeses  
 
Pel tresorer, Sr. Pols Sans Ramírez, s’informa del pressupost per l’any 2020, 
que en el seu conjunt, només representa un increment de 0,3% sobre el de 
l’any anterior. Detalla a continuació les principals partides, comentant que les 
despeses de personal, en global, suposen un increment del 0,4% i les 
despeses generals, un lleuger decrement del 0,5%. 
 
Pel que fa als servies a colꞏlegiats, assenyala que suposen un augment del 
12,4%, sent els motius principals la inclusió dels projectes de implementació de 
ISO 9001 i Compliance, juntament amb la creació de la comissió “Jove 
Procura”. 
 
En el cas de la partida de seus colꞏlegials, s’ha reflectit un decrement del 25% 
donat que no està previs la renovació de la seu judicial per l’any 2020. La 
despesa d’assegurances colꞏlectives disminueix un 2,1% pel descens del 
número de colꞏlegiats inclosos. 
 
Referent als ingressos de quotes, el Tresorer comenta que, tot i que es preveu 
un increment del 0,5%, es proposa congelar els imports de quotes fixes i de 
serveis. En el cas dels ingressos financers, es manté la previsió donat que no 
està previst fer canvis en la cartera d’inversions. Finalment, comenta que en la 
partida d’altres ingressos es preveu un lleuger increment del 0,1%. 
 
 
Per la Secretària General, Sra. Carme Cararach Gomar, es demana si hi han 
preguntes o dubtes per resoldre. 
 
La Sra. Paloma Isabel Cebrián Palacios, demana explicacions sobre les 
partides referents a “Tecnologia”, “Equipament” i “Assessorament Professional”, 
per les diferències econòmiques entre l’any 2019 i 2020. Per part del tresorer 
s’aclareixen els dubtes referents a aquestes partides. 

Planteja també el tema de l’elevat cost de les quotes colꞏlegials en un Col.legi 
amb tant de patrimoni. El Tresorer comenta que aquest és el primer pressupost 
de la nova Junta i que s’ha aplicat un criteri de prudència, deixant congelades 
les quotes per l’any 2020.  

Intervé el Sr. Francisco Toll, com antic tresorer, per aclarir el tema de pagament 
de quotes comentant la dificultat que significa fer previsions d’ingressos. El Sr. 
Jordi Navarro Bujía intervé i, respecte a un possible canvi del sistema de 
finançament, diu que l’actual és el menys dolent. 
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El Sr. Álvaro Ferrer Pons es queixa de la confecció dels llistats de les quotes, 
sempre amb errades. Se l’informa que, s’han fet millors en el programa, 
referent a evitar la duplicitat de quotes en els jutjats desdoblats i un filtre en els 
assumptes de T.O. A més, properament es realitzarà un únic rebut bancari per 
a tots els càrrecs dels diferents partits. 

Per part del Tresorer i del gerent es mostren uns gràfics referents a l’evolució 
de la quota de serveis, en els quals es pot comprovar que una part important 
del increment dels 3 darrers anys ha estat la xifra recaptada per quotes de 
procuradors externs. 

Per la Sra. Carme Cararach es demana l’aprovació del pressupost de despeses 
i ingressos per l’any 2020 que és aprovat per tots els assistents per unanimitat. 
 
 
3.- Presentació dels projectes de la nova Junta de Govern. 
 
Pren la paraula el Degà, Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas qui, a grans trets va 
explicar les línies bàsiques d’actuació que té com a objectius la nova Junta de 
Govern. 
 
Després del discurs del Degà, en el torn de paraula, el Sr. Jesús Bley Gil 
demana que el Col.legi es plantegi poder avisar des de les Delegacions a 
aquells procuradors que tinguin notificacions en paper, per evitar 
desplaçaments inútils. Torna a intervenir el Sr. Jordi Navarro per confirmar que 
actualment aquesta prohibició no la considera necessària, per què dona lloc a 
molta picaresca. 

 

S’obre un debat sobre aquest tema; sobre l’eliminació de la presentació dels 
escrits pel sistema híbrid i la presentació d’escrits dirigits a l’Audiència, 
Seccions Penals i TSJ en paper.  

 
 
4.- Precs i suggeriments 
 
La Secretària General, Sra. Carme Cararach, 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. 
 


