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Barcelona,  30 de març de 2022 
 
 
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: 
 
Degà: Excm. Sr. Ángel Quemada Cuatrecasas 
Tresorer: Il·lm. Sr. Pol Sans Ramírez 
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: 
Vice-Degana: Il·lma. Sra. Adriana Flores Romeu 
Vocal-Segon: Il·lm. Sr. Jaume Aso Roca 
Vocal Tercer: Il·lm. Sr. Jesús Sanz López 
 
 

També assisteix de forma presencial la Procuradora Sra. Paloma Isabel Cebrián Palacios, la Sra. 
Mª Jose Blanchar i la Sra. Carmen Ribas.  
 
De forma telemàtica els següents procuradors: 
 

Sra. ANA MARIA MIRAS 

Sra. ANNA MARIA GÓMEZ-LANZAS 

Sra. CARMEN GROS 

Sra. CRISTINA RAMENTOL 

Sr. DAVID GOMEZ 

Sra. ELENA DE TEMPLE 

Sra. EULALIA CASTELLANOS 

Sra. EULALIA RIGOL 

Sra. EVA MORCILLO 

Sr. FERNANDO MOTATAL 

Sr. IGNACIO DE ANZIZU 

Sr. IGNACIO LOPEZ 

Sr. JAUME GASSÓ 

Sr. JESÚS BLEY 



 
 
Acta 07-22 de 30 de març. AGO 
 

2 
 

Sr. JORGE NAVARRO  
Sr. JOSE MATIA RAMIREZ 

Sr. JOSEP JOAQUIM PÉREZ 

Sra. JUDITH MOSCATEL 

  
 
 
 
A nivell de suport administratiu també assisteixen el Gerent Sr. Jordi Pascual González i la Sra. 
Blanca Jaumà, 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 20 de 

desembre de 2021. 

2.- Aprovació dels comptes de l’exercici de l’any 2021. 

3.- Precs i suggeriments. 

 
 
1.- Aprovació, si procedeix, de l’acta de la Assemblea General Ordinària de data 20 de 
desembre de 2021. 
 
Pel Degà, Sr. Ángel Quemada, es dona la benvinguda a tots i cedeix la paraula a la Secretària 
General, Sra. Carme Cararach, que demana l’aprovació del acta del dia 20 de desembre de 2021 
sense fer la seva lectura ja que ha estat prèviament a disposició de tots els col·legiats. L’acta és 
aprovada per unanimitat. 
 
2.- Aprovació dels comptes de l’exercici de l’any 2021. 
 
Per la Secretària General, Sra. Carme Cararach, es dona la paraula al Tresorer, Sr. Pol Sans, que 
presenta l’estat dels comptes de l’exercici de l’any 2021. 
 

Primer de tot vol agrair la tasca del personal del Col·legi i molt especialment la del 
Gerent, Sr. Jordi Pascual. 
 
Continua informant que l’exercici 2021 s’ha tancat amb un benefici de 362.894,86 
euros, front als 15.699,38 de l’any 2020. Un dels primers punts que hem de tenir en 
compte és precisament que els comptes siguin comparatius amb l’any 2020, un exercici 
determinat per la pandèmia la qual cosa fa que la comparació d’algunes partides no 
siguin extrapolables a d’altres anys.  
Així mateix, cal tenir en compte que més del 53% d’aquest resultat positiu ve 
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determinat per les plusvàlues financeres que s’han produït en els moviment de la 
cartera de fons d’inversió. 
 
Tot seguit comenta les principals partides comptables:  

ACTIU 

L’immobilitzat intangible, el material i les inversions immobiliàries no han tingut cap 
moviment rellevant, per la qual cosa s’observa un decrement degut a l’aplicació de 
l’amortització. 
 
En el cas de les inversions financeres, podem observar un canvi de denominació del 
compte amb motiu de la modificació normativa anteriorment comentada. Pel que fa al 
seu import, es pot veure un increment del 3,1% sobre tot per la reinversió de les 
plusvàlues. 
 
Pel que fa a la partida de deutors, tot i que pràcticament es manté el mateix import 
global, assenyalar que es reflexa un increment de deutors de dubtós cobrament per la 
provisió de les quotes impagades i de la partida de H.P deutora per impost societats 
doncs les plusvàlues financeres van generar un import superior de retencions. 
 
En el cas de la Tresoreria, l’increment de saldo a 31 de desembre respon a la diferència 
en la facturació de la quota de serveis dels darrers mesos. 

 
 

PASSIU 
 

Fons propis: l’increment reflecteix l’augment del benefici de l’exercici 2021. 
 
Deutes a llarg termini: la diferència fonamental és que ja no apareix el deute del préstec 
bancari de la nova seu, amb motiu de la seva cancel·lació definitiva. 

 

Pel que fa als deutes a curt termini, podem veure un decrement del 6,4%, que reflecteix 
que la majoria de partides de deutes que la integren han disminuït, exceptuant les de 
H.P retencions IRPF. 

 
 

COMPTE DE PÉRDUES I GUANYS 
 

L’import net de la xifra de negocis reflecteix un increment del 17,6% global, amb 
augments de recaptació en totes les quotes col·legials, excepte la corresponent a no 
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exercents. 
 
Respecte als altres ingressos d’explotació també cal tenir en compte l’efecte del 
comparatiu amb l’any 2020, sobre tot en algunes partides com substitucions d’agost o 
la de compensació per gestió de T.O. Assenyalar també l’increment de la partida de 
multes i sancions. 
 

 
La partida de despeses de personal indica un augment del 8,5%, molt per sobre del que 
succeeix en altres exercissis, però cal tenir en compte que en el 2020 es va aplicar un 
ERTO. 
 
Pel que fa a les altres despeses d’explotació, l’increment del 18,6% també respon en 
molts casos al fet del comparatiu amb l’any 2020 i l’augment de l’activitat que genera 
la despesa. En el cas de la partida de telefonia, l’increment està motivat per la 
comptabilització de factures que estaven pendents de l’exercici anterior. D’altre banda, 
la dotació a la provisió per insolvències, reflecteix l’increment del deute de quotes 
impagades, ja comentat en la partida corresponent a l’actiu. 
 
Serveis col·legials: l’augment d’aquesta partida també ve determinat per la seva 
comparació amb l’any 2020, com seria clarament en el cas dels actes de Sant Iu o les 
substitucions d’agost. 
 
Pòlisses col·lectives: reflecteix un lleuger decrement amb motiu de les baixes de 
beneficiaris de la pòlissa d’assistència sanitària. 
 
Les amortitzacions s’han incrementat en un 8%, sobre tot per l’efecte de la re 
valorització del local del c/Ali Bei. 
 
Resultats financers: en aquesta partida està gran part de l’explicació del benefici de 
l’exercici 2021. La venda d’alguns fons per ajustos de cartera, han comportat una forta 
plusvàlua donat que tenien beneficis acumulats. 

 
Una vegada finalitzada la presentació dels comptes anyals , pel Sr. Sans s’obre el torn de 
paraula per si algun dels assistents vol formular alguna pregunta. 
 
Per la procuradora Sra. Paloma Cebrián es demana que el Col·legi faci alguna cosa  més 
que una possible rebaixa de la  quota a l’agost i pregunta perquè L’ICPB té tant de 
patrimoni, a lo qual pel Sr. Sans li respon que aquesta junta ja es va trobar amb aquet 
Patrimoni, que des de que ell està a la junta s’ha rebaixat la quota mensual cada any, 
que van condonar dues quotes durant la pandèmia, però que també s’ha de tenir previst 
que comptem amb 17 delegacions i més de 35 empleats fixos. 



 
 
Acta 07-22 de 30 de març. AGO 
 

5 
 

Continua preguntant la Sra. Cebrián què es fa amb els procuradors externs que tenen 
un deute important i per la Sra. Cararach se li informa de les comunicacions, informació 
reservada i expedient que se’ls obre a cadascun , però que sovint presenten un Recurs 
de Reposició o Contenciós que endarrereix molt el tràmit. 
 
Demana la paraula el Sr. Perez Calvo  sol·licitant que es valori la possibilitat de fer el 
retornament de l’excedent de benefici als col·legiats,. El Sr. Sans se li explica que no es 
poden retornar beneficis com si fos una societat  i que per això es proposarà en una 
propera assemblea es podrien proposar altres mesures com  no cobrar la quota d’agost, 
subvencionar formació o reduir l’import de les substitucions. 
  
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’aproven els comptes de l’any 2021  
per unanimitat. 
 
 
3.- Precs i suggeriments. 
 

Pren la paraula el Degà, Sr. Ángel Quemada, dient que vol aprofitar aquest punt per 
poder comentar els principals temes, i que després s’obrirà el torn de preguntes. 
 
Com tema prioritari informa  de la seva indignació ja que el Consell de Ministres d'ahir 
va aprovar l’acord pel qual s'autoritza la tramitació administrativa urgent prevista en 
l'article 27.1, lletra b), de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern del projecte 
de Reial decret pel qual es modifica el Reial decret 1373/2003, de 7 de novembre, pel 
qual s'aprova l'aranzel de drets dels procuradors dels tribunals. 

Sens dubte, per aquesta raó s'ha obert avui mateix el tràmit d'audiència i informació 
pública del text del projecte de R. Decret i a la Memòria de l'Anàlisi de Impacte 
Normatiu, i el dia 7 d’abril finalitza el termini per presentar aportacions. Explica que el 
Col·legi de manera conjunta amb el Consell de Catalunya estan preparant les al·legacions 
que estimen necessàries.  

 
Continua informant de la Reunió amb la Ministra, Sra. Pilar Llop, a la que va poder 
informar d’alguns temes importants pel futur de la professió com la necessitat de que 
els procuradors tinguin més funcions, l’accés al PNJ, monitoris. Va estar molt recolzat 
pel Degà del ICAB, Sr. Javier Sánchez. 
 
Pel que fa a les relacions amb el Departament de Justicia, informa de la reunió que va 
mantenir juntament amb els degans de Catalunya amb la Consellera de Justicia, Sra. 
Nuria Ciuró i Buldo. 
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Continua informant de les bones relacions que manté amb el Sr. Eusebi Campdepadros, 
Secretari General per l’Administració de justícia, amb el que va tractar del Protocol de 
Col·laboració per a la minimització de l'impacte negatiu dels llançaments en persones i 
col·lectius en risc de vulnerabilitat social i absència d'alternativa habitacional.  
 
També van comentar la necessitat d’assolir el paper zero als jutjats i li va informar de la 
problemàtica que tenim els procuradors amb l’índex electrònic 

Continua informant que està en contacte amb el Tribunal Superior de Justicia de 
Catalunya per intentar tornar a la normalitat als jutjats, respecte les mesures de 
prevenció adoptades amb motiu de la pandèmia :  aforament, pujar als estrats,  
permetre l'accés a l'interior de les oficines judicials dels respectius jutjats i no limitar el 
tracte al professional al mostrador d'atenció al públic. 

 
Respecte als temes relacionats amb  el Consejo General de Procuradores de España, 
informa sobre la reclamació de la CNMC pel tema de la Plataforma de Subhastes, de les 
reunions amb els assessors del CGPE i del Ple del passat divendres dia 25 de febrer, en 
el qual es van aprovar els Comptes de l’any 2021. 
 
També  informa del recurs del ICP de Madrid davant el  CGPE pel Reglament de Regim 

Intern.. 

Informa igualment que el CGPE ha creat una comissió per l’elaboració d’un nou aranzel 
i que ell forma part d’un grup  

Informa de les aportacions que s’han fet en nom del ICPB i del Consell de Catalunya al 

Ministeri de Justícia respecte a: 

. Consulta publica sobre el Projecte de Reial decret pel qual s'aprova el Reglament de la 

Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions de l'Advocacia i la Procura 

. Tràmit d'audiència i informació pública oberta pel Ministeri de Justícia al Projecte de 

RD pel que es modifica el reglament d’Assistència Jurídica Gratuïta.  

. Consulta pública sobre el Projecte de Reial Decret pel qual es modifica el RD  
1373/2003, de 7 de novembre, pel qual s’aprova l’aranzel de drets dels Procuradors dels 
tribunals. 
  

Pel que fa a la tasca de la junta de govern agraeix a tots els seus companys i al Gerent 
tot el seu suport i demana als col·legiats major implicació ja que  son anys que hem 
passat amb limitacions a les seus, molts canvis en les lleis processal, d’eficiència digital, 
a la concursal, canvis al màster de l’advocacia i la procura, vaga dels LAJ’s, etc. 
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Indica que a partir d’aquest primer trimestre de l’any 2022 es cobrarà l’VA als 
procuradors externs segons les directrius dels nostres assessors arrel de la darrera 
consulta vinculant de la DGT. 
 
Abans de donar pas a les preguntes dels col·legiats informa també de la Sessió sobre 
l’avantprojecte de a Llei d’eficiència Processal del dia 5 de maig que organitzarà l’ICPB  
amb els Sr. Isidoro Garcia i Sr. Pérez Daudí. 
 
 Intervé  continuació la procuradora Sra. Paloma Cebrián preguntant com és que des del 
CGPE no s’havien assabentat de la intenció del Ministeri de tramitar el Reial Decret del 
aranzel amb el temps suficient per poder fer aportacions. El  Degà  li indica que si ho 
sabien, no li havien comunicat, i que l’explicació ve donada perquè la Ministra de Justicia 
li va dir al CGPE que l’Europilot no estava tancat i que Europa va demanar amb urgència 
un nou projecte d’aranzel i l’obligació del full d’encàrrec. La Sra. Cebrián proposa que 
els procuradors no acudeixin a les sales a recollir notificacions però el Degà li contesta 
que sota el seu mandat ell no es suspendran els serveis de notificacions,  ja que pot 
comportar responsabilitat penal. Tot i així, restarà obert a altres propostes de 
reivindicació que li puguin fer.  

 
Pel procurador Sr. Ignacio López Chocarro s’indica que estem davant un greu problema 
i  proposa al degà que tots els col·legis prenguem una mesura urgent  presentant-nos 
davant el Ministeri de Justicia per proclamar que són moltes les famílies que es podrien 
quedar sense feina al carrer. 
 
 

No havent més preguntes, el Degà agraeix l’assistència  i dona per tancada l’assemblea. 
 


