
        

   

 

 

 

MEMÒRIA ANUAL 2020 

1.- Juntes Generals i Juntes de Govern. 

S’han celebrat al llarg de l’any les preceptives, previstes als Estatuts 

del Col·legi. 

2.- Activitat Col·legial. 

- Manteniment i actualització de la pàgina web del Col·legi. 

- Assistència  als Plenos del Consejo General de Procuradores, 

als del Consell de Procuradors de Catalunya, així como a les demés reunions 

convocades per la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta i del Torn d’Ofici del 

Consell i Comissió de Noves Tecnologies. 

- Plena integració dels col·legiats a la presentació de demandes telemàtiques. 

Ple funcionament del sistema Lexnet. 

3.- Informe gestió econòmica. 

 

Les despeses de la Junta de Govern són gratuïts i els seus membres no tenen 

cap contraprestació econòmica. 

4.- Import quotes 

- Es manté una quota de 245€ mensuals, dels que 115€ corresponen a la quota 

variable (màxima) pel Servei de Notificacions i Copies Anticipades (SNYCA, amb tres 

oficines: Amposta, Tortosa y Gandesa, dependents del Col·legi de Procuradors de 

Tortosa); i 130€ corresponen a la quota fixa, per les despeses pròpies de manteniment 

del Col·legi (fotocopiadores, fax, ordinadors, reparacions, informàtic, neteja, etc.). 



 

  

 

 

5.- Procediments informatius i sancionadors. 

Durant l’any 2020, no s’ha tramitat cap expedient disciplinari, ni s’ha imposat cap 

sanció als Procuradors del Col·legi de Tortosa. 

6.-  Queixes i  reclamacions presentades pe r consumidors o 

usuaris.  

Durant l’any 2020 no hi ha hagut queixes ni reclamacions. 

7.- Codi Deontològic 

Aquest Col·legi no té un Codi Deontològic propi, regint-se per les normes 

contingudes als Estatuts propis del Col·legi, i Codis Deontològics del Consell de 

Catalunya i Consejo General de Procuradores. 

8.- Incompatibilitats dels membres de la Junta de Govern. 

 

Els membres de la Junta de Govern no tenen cap incompatibilitat o conflicte 

d’interessos per a l’exercici de les seves funcions. 
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INGRESSOS

Ingressos per fotocòpies 980,98

Ingressos per quotes d'associats 50.516,00

Ingressos per torn d'ofici 6.055,28

Ingressos procuradors altres col.legis 7.454,00

Ingressos per quotes Procuradors no exercents 140,00

Serveis diversos. 178,89

Ingressos financers 0,00

TOTAL INGRESSOS 65.325,15

DESPESES

Reparacions i manteniment 5.684,69

Serveis professionals. 2.722,31

Serveis bancaris 41,14

Assegurances 668,77

Despeses diverses 8.492,41

Desp. de personal 33.773,60

Dotació amortització, 6.373,96

TOTAL DESPESES 57.756,88

Resultats de l'exercici 7.568,27

COL.LEGI PROCURADORS DE TORTOSA


