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Barcelona,  17 de desembre de 2020 

 
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: Il·lma. Sra. Adriana Flores Romeu 
Secretària General: Il·lma. Sra. Carme Cararach Gomar 
Vice-Secretari: Il·lm. Sr. Ramon Feixó Fernández-Vega 
Tresorer: Il·lm. Sr. Pol Sans Ramírez 
Vocal Deontologia: Il·lma. Sra. Natividad Perez García 
Vocal de Comunicació: Il·lm. Sr. Carlos Molina Blanchar 
Vocal Primer: Il·lma. Sra. Juncal Gil Carnicero 
Vocal Segon: Il·lm. Sr. Sr. Jaume Aso Roca 
Vocal Tercer: Il.lm. Sr. Jesus Sanz López 
Vocal Quart: Il·lma. Sra. Montse Montal Gibert  
Vocal Cinquè: Il·lma. Sra. Margarita Ribas Iglesias 
 
 
 
També assisteixen els següents  procuradors: Sra. Paloma Isabel Cebrián Palacios,  Sra. 

Gloria Maymo Edo, Sr. Jesus de Lara Cidoncha, Sra. Ana Mª Miras Royo, Sra Ana Roger Planas,  
Sr. Jorge Navarro Bujía, Sra. Carmen Ribas Buyó, Sra. Nuria Oliver Ullastres, Sr. Joan Gabas 
Escolà i Sra. Laura Benedé Angusto. 

 
A nivell de suport administratiu també assisteixen el Gerent Sr. Jordi Pascual González i 

la secretaria de la Junta, Sra. Blanca Jaumà Casallo. 
 
 

sota el següent ordre del dia: 
 
  
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la Assemblea General Ordinària de data 16 de 
desembre de 2019. 

2.- Examen i aprovació dels comptes de l’exercici de l’any 2019. 

3.- Aprovació dels acords presos per la Junta de Govern en dates 26 de març i 29 d’abril de 
condonació de les quotes col·legials dels mesos d’abril i maig de 2020. 

4.- Aprovació del pressupost per l’any 2021. 

5.- Precs i suggeriments.  
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Abans d’iniciar l’assemblea pel Gerent Sr. Jordi Pascual s’explica la forma de procedir  en 
aquesta primera reunió telemàtica. 

 

1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la Assemblea General Ordinària de data 16 de 
desembre de 2019. 

El Degà dona la benvinguda a tots i  dona la paraula a la Secretaria General, Sra. Carme 
Cararach que demana l’aprovació del acta del dia 16 de desembre  sense fer la seva lectura ja 
que ha estat a disposició de tots els col·legiats. El resultats es de 14 vots a favor, 0 en contra i 2 
abstencions, per la qual cosa resta aprovada per majoria. 

 

2.- Examen i aprovació dels comptes de l’exercici de l’any 2019. 

La Sra. Cararach  dona la paraula al Tresorer que presenta els comptes del exercici del 
any 2019 

El Sr. Pol Sans explica el balanç a 31 de desembre del 2019, comentant les partides de 
pèrdues i guanys amb un resultat abans d’impostos de 269.136,58. Una vegada 
finalitzada la presentació, pel Sr. Sans s’obre el torn de paraula entre els assistents i es 
demana es seleccioni el vot, amb un resultat de 13 a favor, 0 en contra i 2 abstencions, 
per la qual cosa resten aprovades per majoria. 

 

3.- Aprovació dels acords presos per la Junta de Govern en dates 26 de març i 29 d’abril de 
condonació de les quotes col·legials dels mesos d’abril i maig de 2020 

La Sra. Cararach demana la ratificació dels acords presos per la Junta de Govern en 
dates 26 de març i 29 d’abril  de condonació de les quotes col·legials dels mesos d’abril 
i maig de 2020. Es demana fer la votació amb un resultat de 16 vots a favor, 0 en 
contra i 0 abstencions,  per la qual cosa resta aprovat per majoria. 

4.- Aprovació del pressupost per l’any 2021. 

Per la Sra. Cararach es dona la paraula al Tresorer que presenta el pressupost per l’any 
2021. 

Es detallen les principals variacions respecte al pressupost de l’any anterior: 

En la partida de despeses de personal es preveu una reducció del 1,7% amb motiu de 
jubilacions a la plantilla i per la suspensió del programa de FP Dual 

A nivell de despeses generals es reflexa un decrement del 3’5% per la baixa en 
reparacions, renting, material oficina, quotes del CGPE, tot i que  es preveu un 
increment de les partides de serveis ETT, neteja, subministres i tributs. 
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Pel que fa al servei als col·legiats hi ha una disminució del 2,3%. Es manté la partida per 
a la comissió Jove Procura i el servei d’assessorament fiscal i laboral pels col·legiats. 

Per l’assegurança col·lectiva hi ha un increment del 0,8% determinat pels trams d’edat  
dels procuradors inclosos a la pòlissa col·lectiva 

Pel que fa als ingressos de quotes col·legials es preveu un decrement global del 3%. Es 
proposa una baixada del 4% tant a la quota fixa com a la quota per serveis. 

La previsió d’ingressos per quotes de no exercents també disminueix per l’efecte de les 
baixes, i els ingressos per altes de nous col·legiats s’ha ajustat a la baixa per la previsió 
de finalització del màster que son menors que en anys anteriors. 

Els ingressos financers es mantenen. S’ha ajustat a la baixa els ingressos per venda 
d’agendes, fotocopies i lloguer de la seu del carrer Ali Bei. Pel contrari els ingressos per 
comissions i subvencions per despeses de gestió per l’administració del torn d’ofici 
s’incrementen. 

En resum la diferencia vers el pressupost del any 2020 es de -1,9%. 

Una vegada finalitzada la presentació, pel Sr. Sans s’obre el torn de  paraula intervenint 
el Sr. Jordi Navarro sol·licitant aclariments sobre la partida de subvencions oficials i pel 
Sr. Sans se li respon que son les despeses de gestió que cobra el Col.legi per 
l’administració el torn d’ofici i per  la Sra. Paloma Cebrián es sol·licita li siguin aclarides 
les partides relatives al assessorament i les despeses per ETT i igualment son aclarides 
pel tresorer.  

Es demana fer la votació amb un resultat de 17 vots a favor, 0 en contra i 2 
abstencions, per lo que resta aprovat per majoria. 

5.- Precs i suggeriments  

Una vegada finalitzada, demana la seva intervenció el Sr. Jordi Navarro per agrair a la 
junta de govern i als empleats del ICPB la seva tasca i dedicació durant aquest any tan 
difícil per a tothom. Continua indicant que està molt preocupat pel lliurament per 
Noticat als advocats perquè pot ser una via d’entrada per ells. També indica que a 
moltes delegacions exigeixen la signatura electrònica i que es presenti en format OCR i 
que això comporta una despesa als despatxos. 

Ja per últim vol deixar constància de la decepció que te amb el Consejo General de 
Procuradores de España. 

També demana la paraula la Sra. Paloma Cebrián sol·licitant que la Junta intercedeixi 
perquè els temes laborals siguin lliurats per Lexnet com a la resta d’Espanya. També 
indica que en aquests moments de pandèmia els jutjats d’Instrucció haurien de fer 
l’esforç d’escanejar les causes. 
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Pel Degà, Sr. Angel Quemada, i després de fer un breu resum d’aquest any tant 
especial i difícil,  s’agraeix l’assistència,  es felicita el Nadal i es dona per tancada 
l’assemblea. 

 

 
 
 


