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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 
Secretària General: Il·lma. Sra. Carme Cararach Gomar 
Tresorer: Il·lm. Sr. Pol Sans Ramírez 
Vocal Quart: Il·lma. Sra. Montse Montal Gibert  
Vocal Cinquè: Il·lma. Sra. Margarita Ribas Iglesias 
 
De forma telemàtica estan presencialment els membres de la Junta següents: Vice-
Degana: Il·lma. Sra. Adriana Flores Romeu, Vice-Secretari: Il·lm. Sr. Ramon Feixó 
Fernández-Vega, 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 i  
Vocal Tercer: Il·lm. Sr. Jesus Sanz López. 
 
També assisteixen de forma presencial la procuradora Sra. Silvia Martin Martinez, 

Sra. Paloma Isabel Cebrián Palacios, Sr. Jesús Bley Gil  i Sra. Aida Campoy i de forma  
telemàtica  els següents  procuradors:  Sra. Mª Jose Blanchar Garcia, Sra. Natividad Perez 
García, Sra. Purificació Perez Lleal, Sra. Encarnación Perez Nofuentes i la Sra. Maria Helena 
Rovira Miro. 

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

González i la secretaria de la Junta, Sra. Blanca Jaumà , amb el suport informàtic del Sr. 
Josep Saiz. 

 
sota el següent ordre del dia: 
 
Benvinguda i informe del Degà, Sr. Angel Quemada 
 
Abans d’iniciar-se l’Assemblea pel Degà, Sr. Angel Quemada, es dona la benvinguda a tots 
els procuradors  i informa de que la Junta va acordar fer aquesta Assemblea de forma 
mixta presencial-telemàtica ja que l’anterior assemblea telemàtica es va contractar 
expressament una altra plataforma i  donat el  numero de procuradors assistents no va 
resultar a compte a nivell econòmic i d’aquesta manera ens estalviem diners. 
 
Vol agrair a la procuradora Sra. Natividad Perez García, ex membre de la Junta i Vocal de 
Deontologia, que va deixar el càrrec per motius personal, la seva professionalitat i la gran 
tasca feta, restant a la nostra disposició per a qualsevol consulta. 
La substituirà en funcions la Vocal 4ª, Sra. Margarita Ribas,  que ja era la secretaria de la 
Comissió de Deontologia del ICPB. 
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Indica que l’apartat de precs i preguntes informarà de la situació de la professió i de les 
relacions amb diverses corporacions, i dona la paraula a la Secretària General, Sra. Carme 
Cararach per continuar amb l’assemblea. 
 
  
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la Assemblea General Ordinària de data 17 de 
desembre de 2020. 

Per  la Secretaria General, Sra. Carme Cararach  es demana l’aprovació del acta del dia 17 
de desembre  sense fer la seva lectura ja que ha estat a disposició de tots els col·legiats, i 
pregunta si algú està en contra o s’absté. 

Tots els assistents donen  la seva aprovació per la qual cosa és aprovada per unanimitat. 

 

2.- Examen i aprovació dels comptes de l’exercici de l’ any 2020. 

Per la Secretaria General es dona la paraula al Tresorer Sr. Pol Sans que  explica el balanç 
a 31 de desembre del 2020, comentant les partides de pèrdues i guanys amb un resultat 
abans d’impostos de 15.699,38€ , la qual cosa representa un decrement del 94,2% 
respecte del resultat de l’exercici anterior. Sembla clar que ens hem trobat davant un any 
totalment determinat per la crisi sanitària que han provocat un descens d’algunes partides 
d’ingressos, com son la condonació dels 2 mesos de quota fixa, els descensos de quota de 
servei i de les subvencions per despeses de gestió del torn d’ofici. 

Actiu : S’ha procedit a donar de baixa els actius totalment amortitzats i que ja no estaven 
en us.(programes de software, mobiliari i equips informàtics). 
També es va realitzar una nova taxació de l’oficina propietat del Col.legi que ha constatat 
un increment del valor, que s’ha aplicat a reserves, de 451.282,41€. 
Les inversions financeres s0han incrementat un 3,7% superant els 3,7 milions d’euros. 
 
També s’ha de tenir en compte que l’import a cobrar pel torn d’ofici  a 31 de desembre 
era inferior. En altre sentit els deutes per quotes col·legials tenen un import més elevat ja 
que es va endarrerir pel confinament i restaven encara 3 quotes per facturar. 
  
Pel que fa al passiu el patrimoni net reflecteix un increment del 10,5% per la re valorització 
de l’oficia del carrer Ali Bei. El passiu no corrent té un lleuger increment del 0,4% i el passiu 
corrent un decrement del 15,9%  degut a l’import per pagar del torn d’ofici. 
 
En l’import net de la xifra de negoci es pot apreciar un decrement del 19,6% motivat en 
gran mesura per la condonació de quota fixa i disminució de ingressos per quota de 
serveis. 
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En la partida d’altres ingressos veiem també una disminució del 12.8% per la inactivitat 
judicial i els ingressos per substitucions d’agost, que reflecteixen l’habilitació del mes 
d’agost.  
 
Pel que fa a les despeses de personal es produeix un descens per l’efecte el ERTO. 
També s’ha de tenir en compte que el Consell va condonar la  quota del segon semestre a 
tots els Col·legis de Catalunya. 
 
La partida d’assistència sanitària va experimentar un lleuger increment del 0’9% i les 
despeses d’amortització un increment del 1,2% per l’amortització de nous programes de 
software. 
 
Com a conseqüència de totes aquestes partides, el resultat d’explotació s’ha decrementat 
en una 94,1%  
 
Una vegada finalitzada la presentació, pel Sr. Sans s’obre el torn de paraula entre els 
assistents. No havent cap pregunta, per la Secretaria General es demana si algú està en 
contra o s’absté. S’acorda que son aprovades per unanimitat els comptes del any 2020. 

 

3.- Precs i suggeriments.  

Per la Secretaria General es dona la paraula al Degà, Sr. Angel Quemada, que passa a 
informar del següent: 

Pel que fa a les relacions amb el CGPE, es van presentar esmenes al Reglament de Règim 
Intern del CGPE (sol·licitant una auditoria, major transparència, exigències per ser 
candidat a un càrrec de l’executiva, duració dels mandats, coneixement de les dietes, tenir 
les actes amb més celeritat, etc…). També un grup de 20 degans d’altres col·legis van 
presentar una altra proposta de nou Reglament.  Això va comportar que s’intentarà fer un 
nou Reglament que reculli totes les demandes de ambdues propostes i que s’organitzi una 
reunió de Degans per tractar d’aquest Reglament i d’elaborar el full de ruta de la professió. 

Continua informant de les gestions fetes amb el Ministre de Justicia, de la Llei d’accés  a 
la professió, però no pot conèixer en quin punt exacte estem ja que les reunions del CGPE, 
amb el CGAE i el Ministeri de Justicia son continues. 

Informa que el CGPE finalment va accedir a tancar la Plataforma de certificacions 
d’enviaments per la pèrdua continua de diners. 

Pel que fa a la Plataforma de Subhastes, a la qual l’ICPB està adherit s’ha demanat 
transparència amb més informació i comparativa amb altres plataformes. 

Es van aprovar els comptes del CGPE del any 2020 en les que es veu que el control de les 
despeses comença a ser més adequat. 



 
ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA D’APROVACIO DE COMPTES  
7-21 de 30 de març 
 

4 
 

Continua Informat de la creació de la Comisión Responsabilidad Social Corporativa de la 
qual forma part i que servirà tant pel propi procurador, com pels col·legis com pel Consejo 
en molts àmbits tant culturals, ambiental com socials. 

Informa que la Degana del ICP de Girona, Sra. Eva Garcia, és la Presidenta de la Comissió 
de Igualtat  i que lluiten per assolir una conciliació i  igualtat entre els operadors jurídics. 
Han creat una Comissió amb el Ministeri i el CGAE que treballa  per reformar la legislació 
per afavorir la conciliació i poder suspendre vistes durant uns dies. S’ha presentat una 
reforma als articles que son específics pels procuradors, que estan en estudi. Aquesta 
comissió, a través el CGPE,  ha organitzat una Jornada telemàtica pel dia 13 d’abril.  

Informa que des del Consell tanmateix es va enviar una comunicació al President del TSJC 
sol·licitant l’ampliació dels terminis en cas d’incapacitat d’assistència als Jutjats. 

Vol insistir en la el programa Procucare que l’ICPB va crear i pel que ja s’han facilitat a més 
de 25 procuradors l’enviament de notificacions escanejades per problemes en la majoria 
relacionats amb la Covid19, però també per altres tipus de problemes. Però el més 
important es que cada procurador nomeni una persona de confiança i un procurador 
substitut que conegui les seves claus d’accés als ordinadors del seu despatx per accedir als 
seus expedients i poder evitar un munt de problemes i continuar la seva tasca 
professional. 

Continua informant de que el nou servei d’assessorament fiscal te moltes consultes, 
encara que el d’assessoria laboral té menys activitat. La possibilitats de que els 
procuradors o els seus oficials habilitats puguin accedir als despatxos que s’han habilitat 
per fer les vistes telemàtiques a la seu de Victoria Kent ha tingut molt bona acollida. 

Vol deixar constància que els membres de la Junta son persones molt involucrades amb el 
Col.legi i la professió i amb els temes dels quals son responsables i en els que ell delega 
amb total confiança. 

Vol agrair la tasca del Sr. Jesus Sanz i Sr. Jaume Aso que s’han preparat i estudiat els 
projectes normatius per fer propostes  al Ministeri de Justícia, com és el cas de la consulta 
pública sobre l’Avantprojecte de Llei d’eficiència organitzativa del Servei públic de justícia 
i  la  consulta pública sobre mesures per a afavorir la creació d’empreses i el seu 
creixement. 

També  agraeix les moltes reunions del Sr. Ramon Feixo que és el que mes coneix la 
problemàtica de la situació de Noticat. 

Informa de la reunió  de la Comissió Mixta pels desnonaments amb el Departament de 
Justicia, Diputacions  i el TSJC. Es va acordar estudiar un nou protocol en el que s’inclourà 
al Departament d’Interior. 

Ja per últim informa de la creació d’un Registre de Mediació a Catalunya. S’ofereixen 
cursos en un centre regulat  per a tots els procuradors, tant de Barcelona com de 
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Catalunya,  i s’està intentat que el procuradors que hagin fet el curs al CGPE puguin obtenir 
una convalidació en hores lectives. 

Finalitzat l’informe del Degà, per la Secretaria General, es demana si algú vol fer preguntes 
o suggeriments. 

Pren la paraula el Sr. Jesús Bley que abans de tot vol agrair a la junta la gestió eficaç i la 
dedicació en aquests mesos tant durs que portem de pandèmia. Demana al Degà si te 
coneixement de l’acomiadament del Gerent del CGPE i l’import que s’ha pagat.. El Degà li 
respon que és un tema que va passar fa 4 ó 5 anys, però que no sap quina  va ser la 
indemnització que li van donar, si va ser la que per llei li tocava o si i van pagar més per 
motius que ell desconeix, però  que ja ha sentit algun comentari al respecte. 

Continua el Sr. Bley preguntant pels aranzels de màxims, considerant que serà una “selva” 
i que ens fa molt de mal, a la qual cosa el Degà li respon que està totalment d’acord amb 
ell. 

Pel que fa al Reglament d’AJG publicat al BOE indica que en la major part del seu articulat 
no ens afecta ja que Catalunya te les competències transferides i que és inviable allò que 
disposa l’article 32.2. de mantenir despatx obert al partit judicial on es porta el torn d’ofici. 
Pel Degà se li indica que realment no es pot explicar aquestes indicacions però que hem 
d’anar en compte i li agraeix la seva tasca com President de la Comissió d’AJG del Consell 
amb la Vocal de la Junta Sra. Juncal Gil. 

La Sra. Paloma Cebrián demana la paraula agraint a la Junta la tasca que està fent.  

Pregunta al Degà si es va adherir al Reglament de Règim Intern que van fer 20 degans i pel 
Sr. Quemada se li respon que no, ja que obligava a fer un Ple mensual deixant la 
responsabilitat en el Ple i no en la Comissió Executiva que considera que és la manera de 
ser més executis i àgils.  

Continua la Sra. Cebrián comentant els molts problemes en els que es troba tant per poder 
estar present a les vistes, com per obtenir còpies dels assumpte, i altre dificultats 
relacionades amb els Lletrats de l’Administració i Jutges, demanant que la Junta actuï en 
algun sentit. 

Pel Degà se li respon que  tots els Jutges i LAJ’s, com els propis procuradors, son 
coneixedors de les obligacions que tenen d’assistir a vistes o donar una còpia escanejada 
i que s’ha de demanar contínuament aquest dret. Per altres membres de la junta s’indica 
que es troben en les mateixes circumstàncies però que sempre que ho demanen han 
pogut estar presencialment o han obtingut les còpies, encara que estan d’acord amb ella 
de que es un problema en el que ens troben tots massa assíduament. 

Pel Degà es demana si algú més vol intervenir, i no sent així, dona per finalitzada 
l’assemblea d’aprovació de comptes, agraint una vegada més als procuradors presencials 
com als que s’han connectat via telemàtica la seva participació. 



 
 
7-21 AGO de 30 de març 
 

6 
 

 


