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Barcelona,  20 de desembre de 2021 
 
 
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: 
 
 

De forma presencial assisteixen els membres de la Junta següents: 
Secretària General: Il·lma. Sra. Carme Cararach Gomar 
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 Cinquena: Il·lma. Sra. Margarita Ribas Iglesias 
 
De forma telemàtica assisteixen els membres de la Junta següents: 
Degà: Excm. Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas 
Tresorer: Il·lm. Sr. Pol Sans Ramírez 
Vice-Degana: Il·lma. Sra. Adriana Flores Romeu 
Vocal Tercer: Il·lm. Sr. Jesús Sanz López 
 
 

També assisteix de forma presencial la Procuradora Sra. Paloma Isabel Cebrián Palacios i de 
forma telemàtica els procuradors Sra. Nuria Oliver Ullastres, Sr. Jaume Gassó i Espina i Sra. Marta 
Navarro Roset. 
 
A nivell de suport administratiu també assisteixen el Gerent Sr. Jordi Pascual González i la Sra. 
Elvira Mateos Andújar, amb el suport informàtic del Sr. Josep Saiz. 
 
sota el següent ordre del dia: 
 
  
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la Assemblea General Ordinària de data 30 de març de 

2021. 

2.- Aprovació del pressupost per l’any 2022. 

3.- Precs i suggeriments. 

 
 
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la Assemblea General Ordinària de data 30 de març de 
2021. 
 
Pel Degà, Sr. Ángel Quemada, es dona la benvinguda a tots i dona la paraula a la Secretària 
General, Sra. Carme Cararach, que demana l’aprovació del acta del dia 30 de març de 2021 sense 
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fer la seva lectura ja que ha estat a disposició de tots els col·legiats. L’acta és aprovada per 
unanimitat. 
 
2.- Aprovació del pressupost per l’any 2022. 
 
Per la Secretària General, Sra. Carme Cararach, es dona la paraula al Tresorer, Sr. Pol Sans, que 
presenta el pressupost per l’any 2022. 
 
Pren la paraula el Tresorer dient que mostrarà el document dels pressuposts en pantalla, un 
document que ja ha estat publicat en l’àrea privada del lloc web del Col·legi per tal de que tots 
els col·legiats que ho desitgessin el poguessin consultar. 
 
Explica que en l'elaboració del pressupost per a l'any 2022 s'han tingut en compte els següents 
factors principals: 

• Un factor comparatiu: considerant el grau d'aplicació d'algunes partides del pressupost 
anterior fins a setembre de 2021, així com les diferents previsions de modificació 
d'algunes despeses i ingressos per al proper exercici. 

• L'evolució de l'estructura de costos fixos i costos variables del Col·legi i l'efecte 
d'ingressos complementaris, com és el cas dels ingressos com a entitat de venda 
especialitzada (subhastes) i l'aportació de les plusvàlues financeres que es produeixen 
pels ajustos de la cartera d'inversions. 

 
Per aquests dos motius, avança que es  proposa reduir el 3 % sobre l'import de la quota fixa i el 
6 % sobre el barem de la quota per serveis per a l'exercici 2022.  
 
A continuació, comenta les principals partides de manera comparativa respecte al pressupost 
de l'any anterior: 
 
Despeses de personal  : S'ha previst un increment del 2,3 % motivat sobretot per la previsió de 
l'increment de la quota empresarial de Seguretat Social i per l’increment per conveni. L'efecte 
d'aquest increment es veurà esmorteït per la reorganització de recursos humans en funció de 
les baixes per jubilació de la plantilla i en la utilització dels serveis d'ETT. Es manté l'import de la 
partida d'altres despeses socials. 
 
Altres despeses generals: A nivell global es reflecteix un decrement del 4,4 % determinat 
principalment per l'ajust a la baixa de les partides de reparacions i manteniment, renting, 
fotocòpies, material d'oficina, quotes Consejo i Consell, telefonia, tecnologia, i despeses 
financeres i bancaries. D'altra banda, es preveu un increment per sobre de l'IPC de les partides 
de serveis ETT, subscripcions, i primes d'assegurances. En el cas de les partides d'assessoria 
laboral, auditoria, assessoria fiscal, neteja i subministraments s'estableix un augment entorn del 
3,6 %. El pressupost de despeses de comunicació, representació i relacions institucionals i 
custòdia documental es manté congelat. 
 
Serveis col·legiats: En aquest capítol es reflecteix un augment del 10 %, determinat 
principalment per l'increment en despeses d'assessorament professional ja que es té previst 
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realitzar una actualització del pla estratègic i un increment de l'assessorament legal amb motiu 
de l'adaptació a la nova llei d'accés a la professió.  
 
 
 
Seus col·legials : atès que la dotació de la majoria de nous equipaments s'inclouen en concepte 
de renting, i tenint en compte que no estan prevists a curt termini canvis als edificis judicials, 
s'ha mantingut la mateixa dotació pressupostària. 
 
Assegurances col·lectives: Es reflecteix un increment del 0,5 %, determinat sobretot per la 
pujada de la prima en dos dels trams d'edat, tot i el descens del nombre de procuradors inclosos 
en la pòlissa col·lectiva d'assistència sanitària i malaltia.  
 
Pel que fa al capítol de quotes col·legials: es preveu un decrement global del 2,1 %. En el cas de  
la quota per serveis, es manté la mateixa xifra del pressupost anterior, però tenint en compte 
l'aplicació de la proposta de reducció dels imports del barem.  En el cas de la quota fixa, la xifra 
global es modifica a la baixa, per la reducció de l'import de la quota i pel propi ajust del cens de 
col·legiats exercents. La previsió d'ingressos per quotes de no exercents ha disminuït també per 
l'efecte de les baixes que s'estan produint. En el cas dels ingressos per altes de nous col·legiats, 
s'ha ajustat lleument segons les dades que disposem sobre el nombre d'estudiants que 
finalitzaran el màster.  
 
Ingressos financers: Es recull un increment del 66,7 % a causa que la majoria dels fons de la 
cartera d'inversions tenen plusvàlues latents. Els ajustos previstos per anar adaptant el perfil de 
la cartera a la conjuntura econòmica suposaran que aflorin part d'aquests beneficis financers al 
llarg de l'any 2022.  
 
Finalment, en el capítol d’altres ingressos es preveu un increment del 2,4 %.  Es recull un nou 
ingrés per realització subhastes com a entitat especialitzada. S'estableix un increment de la 
subvenció per despeses d'administració de T.O arran del nou conveni amb el Departament. Es 
preveu un increment del 4 % per a l'actualització dels ingressos per lloguer de l'oficina d'Ali Bei. 
S'ajusten a l'alça els ingressos de les quotes d'Assistència Sanitària i la seva comissió 
corresponent, per l'evolució de les primes. Els ingressos per venda d'agendes, fotocòpies, actes 
de representació i formació s'han ajustat a la baixa.  
 
Una vegada finalitzada la presentació del pressupost, pel Sr. Sans s’obre el torn de paraula per 
si algun dels assistents vol formular alguna pregunta. 
  
No havent cap pregunta la Secretaria demana fer la votació, preguntant si hi ha algun vot en 
contra o abstenció. Donat que no hi ha cap, s’aprova el pressupost de l’any 2022 per unanimitat. 
 
 
3.- Precs i suggeriments. 
 
Per part de la Secretaria, s’obre el torn de precs i suggeriments.  
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Pren la paraula el Degà, Sr. Ángel Quemada, dient que vol aprofitar aquest punt per poder 
comentar els principals temes que s’han produït en els darrers mesos.  
 
El primer que vol comentar és la intenció d’actualitzar el pla estratègic de la Procura, que data 
el 2014 i, tot i que la majoria dels punts continuen sent vigents, cal tenir un document que reculli 
tots els canvis, entre els quals ja està  la nova llei d’accés. L’objectiu és aconseguir més 
competències i creu que des de Catalunya també es pot fer tasca de lobby amb informes que 
puguin demostrar allò que els procuradors poden aportar a l’administració de justícia. 
 
Explica breument que amb la nova llei d’accés ja es va fer una jornada presencial per analitzar-
la i ara cal que tots els dubtes que es vagin produint en la seva aplicació pràctica puguin ser 
solucionats.   
 
Informa de la reunió del Consell amb la nova Consellera, Sra Lourdes Ciuró, en la que van poder 
constatar que coneix bé als procuradors i els recolza com a professionals que agilitzen la tasca 
de l’administració de justícia. En realitat, tots els partits que han governat Catalunya han 
reconegut i recolzat la tasca de la procura. Fruit d’aquesta bona relació, posa l’exemple del nou 
conveni de AJG, amb un augment del 1,5% en els mòduls. També es va tenir una reunió amb el 
Secretaria del Departament, Sr. Joaquim Clavaguera i amb la nova Directora de modernització, 
Sra Dora Tellado. Entres els principals punts tractats, el procés de digitalització dels jutjats ,sobre 
tot a la jurisdicció penal, el desenvolupament de Noticat, la regulació del teletreball dels 
funcionaris, les vistes telemàtiques,  les apudactes electròniques, l’aportació de còpies per al 
ministeri fiscal, els equipaments dels jutjats, o la nova oficina judicial. Respecta a la mancança 
de funcionaris, LAJ o jutges, des del Departament es reconeix que no tenen potestat directa i 
que la mobilitat és molt amplia. En el cas dels interins, el problema és la seva manca de formació 
en l’àmbit de la justícia i sembla que volen dictar una nova ordre per tal de que les persones que 
accedeixin a la borsa tinguin una formació adequada. Des del Departament es va traslladar 
l’interès que tenen en foment l’ús del català, que és molt baix en l’àmbit jurídic. Volen obtenir 
més recursos econòmics mitjançant les taxes judicials catalanes, però també que els 
transfereixin diners del conveni del comptes de consignació i de les taxes estatals doncs un dels 
seus objectiu era destinar-les a la justícia gratuïta i la Generalitat té cedida aquesta competència. 
 
Tot seguit comenta el darrer Ple del Consejo General de Procuradores, en el que principalment 
es tractava l’aprovació del pressupost per l’any 2022. El Degà opina que darrerament el CGPJ ha 
millorat en el tema de transparència i comunicació. Respecte als comptes, la baixa de la 
plataforma de certificació havia produït moltes pèrdues i ara amb la plataforma de subhastes 
volen sanejar el seu balanç i les perspectives són millors. 
 
Un cop comentats aquests temes, el Degà demana als assistent si tenen qualsevol pregunta o 
suggeriment. 
 
Pren la paraula el col·legiat Sr. Jaume Gassó per preguntar com està el tema d’organitzar un SAC 
de procuradors.  
 
El Degà contesta que hi ha la intenció de fer-ho, hi ha un membre de Junta que porta aquest 
tema, s’ha demanat informació sobre SAC d’altres Col·legis i cal posar fil a l’agulla. Opina que fer 
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actes de comunicació és estratègic, però que ens trobem amb un SAC als jutjats de Barcelona 
que funciona força bé, i en l’enquesta que es va fer, pocs procuradors es mostraven interessats 
en participar en un SAC del Col·legi.  
 
El Sr. Gassó afegeix que el que ell ha sentit és que no s’ha fet perquè el Col·legi no estava disposat 
a pagar allò que demanaven els procuradors que volien fer els actes.  
 
Intervé en aquest punt la Secretaria per comentar que el problema no va ser l’import, sinó que 
no va haver prou voluntaris per calcular un import raonable i que sigui assequible pels 
procuradors que ho facin servir.  
 
Afegeix el Sr. Gassó que el servei donat pel procurador seria també segurament més eficaç que 
el que dona l SAC de Barcelona.  
 
Demana la paraula la col·legiada Sra. Paloma Cebrián, per formular dues preguntes: 
 
La primera fa referència a allò que s’ha comentat de l’actualització del pla estratègic, en el sentit 
de que es fa com Consell de Catalunya, però vol saber qui seria el que abonaria la despesa 
d’aquest treball.  
 
El Degà li contesta en el sentit de que en aquest moment qui està iniciant aquesta actualització 
per agilitzar el tema és el Col·legi de Barcelona, i quan ja estigui el procés una mica més definit, 
ho explicarà al Consell i intentarà que s’afegeixi al projecte, la qual cosa comportarà també un 
pagament per part del Consell.  
 
La segona pregunta es per saber si el Col·legi de Barcelona ha recolzat els pressuposts del 
Consejo General. Creu que hi ha uns increments brutals i unes depeses que paguen entre tots 
els procuradors d’Espanya i vol saber què ha votat el Degà de Barcelona, com a representant de 
tots els procuradors del Col·legi.  
 
El Degà contesta que el Col·legi de Barcelona ha recolzat el pressupost 2022 del Consejo. Explica 
que abans de recolzar el pressupost ho comenta amb el gerent del Col·legi, i també han demanat 
al CGPE explicacions més concretes d’algunes partides. Amb tota aquesta informació ha 
considerat que són uns pressupostos que eren adequats. Tot i així, comenta que el que més 
l’interessa és la rendició de comptes que és on es veu com ha estat la realitat de la gestió 
econòmica de l’any.  
 
Considera que la partida més important del pressupost és la de subhastes, tan com ingrés com 
de despesa. No creu que, exceptuant aquest cas, hagi hagut un altre increment important. 
 
La Sra. Cebrián afegeix que hi ha una sèrie de despeses que, tenint en compte la situació de la 
professió, no semblen adients, com les despeses de reunions de comissions, renting i despeses 
d’un vehicle o el sou d’un xofer. Totes aquestes despeses li semblen molt discutibles.  
 
El Degà comenta que aquestes partides son baixes respecte al total, que el tema del vehicle ha 
estat sempre molt polèmic, però que el President del CGPE assisteix a tots els actes als que li 
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convoquen i des del CGPE els han explicat que això li proporciona més flexibilitat en els 
desplaçaments, que està a disposició també de tota l’executiva i que la persona que fa de xofer 
no només es dedica a aquesta tasca.  Creu que el pressupost  en general es podia recolzar. En 
anys anteriors, amb el tema de la plataforma de certificació eren pressupostos més difícils de 
poder aprovar, però que sembla que això ha quedat darrera i s’obre una nova etapa.  
Pensa que el que realment ha de fer el CGPE es definir una estratègia i lluitar pel futur de la 
professió i que el paper del Col·legi de Barcelona és el de recolzar el que ens sembla bé, però 
també pressionant i demanat allò que creiem que s’ha de dur a terme.  
 
 
No havent més preguntes, el Degà agraeix l’assistència, felicita el Nadal i dona per tancada 
l’assemblea. 
 


