MEMÒRIA ANUAL 2010

Carta del Degà
La nova situació actual requereix dels Col·legis Professionals un
esforç d’adaptació a la normativa, incorporant noves previsions, com la
protecció dels interessos dels consumidors i usuaris en relació amb els
serveis que presten els col·legiats que integren el nostre Col·legi, i que
actualment l’integren quinze col·legiats.
Els límits de la Defensa de la Competència, la col·legiació única que
habilita per a l’exercici de l’activitat professional en qualsevol part del
territori espanyol, els límits respecte les quotes d’ingrés o inscripció per als
nous col·legiats, la finestreta única o l’exigència de la memòria anual,
juntament amb la creació de la web col·legial, han estat reptes ambiciosos
durant aquest any.
La implantació en el nostre Col·legi de les notificacions
telemàtiques, el sistema Lexnet, amb el que estem treballant des de fa més
de dos anys, ha agilitzat la nostra feina.
Una realitat que els nostres avantpassats, els Procuradors que ja
mencionava el Llibre de les Costums de Tortosa, no haguessin pogut
imaginar.
Presentem la Memòria Anual 2010, que identifica la transparència de
la nostra gestió col·legial, donant les gràcies als companys i companyes del
Col·legi que amb el seu esforç i col·laboració han fet possible aquest
treball.

Frederic Domingo Llaó
Degà

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.
En Junta General Extraordinària de data 26 de març es van convocar
eleccions anticipades per a la renovació total de la Junta de Govern,
que es van celebrar el dia 26 d’abril, quedant la composició de la
Junta de Govern:
-Degà: Frederic Domingo Llaó
-Vicedegà: Ricard Balart Altés
-Secretària: Mª Magdalena Sancho Balada
-Vicesecretari: Jesús Escolano Cladelles
-Tresorera: Anna Sagristà González
-Vocal primer: Josep Lluís Audí Àngela
-Vocal segon: Josep Gil Vernet
Creació i funcionament de la pàgina web del Col·legi.
Assistència als Plens del Consejo General de Procuradores, de la
Mutualitat, als Plens del Consell de Procuradors de Catalunya i a les
reunions convocades per la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta
i del Torn d’Ofici del Consell.
Prèvia modificació s’han aprovat definitivament els Estatuts de
l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Tortosa. També
ha estat aprovat el Reglament del Servei d’Assistència Jurídica
Gratuïta i del Torn d’Ofici de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels
Tribunals de Tortosa. Ambdues normes han estat aprovades i
publicades al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).
Incorporació com col·legiada de la nova companya Mª Teresa
Garrigosa Cantó.

3.- Informe gestió econòmica.

COL.LEGI PROCURADORS DE TORTOSA

2010
INGRESSOS
(7001) Ingressos per fulls d'acceptació
(7002) Ingressos per fotocòpies
(7003) Ingressos per quotes d'associats
(7005) Ingressos per torn d'ofici
(7006) Ingressos procuradors altres
col.legis
(705) Prestació de serveis
(769) Ingressos financers
TOTAL INGRESSOS

288,00
7.166,87
37.072,22
10.019,64
30,00
200,00
724,09
55.500,82

DESPESES
(62201) Manteniment fotocopiadores
(62202) Manteniment ordinadors
(622) Reparacions
(623) Serveis professionals.
(624) Transports. Missatgers
(627) Publicitat i rel. Públiques (nou logotip)
(628) Subministraments. Electricitat
(629) Despeses diverses
(631) Altres tributs. Taxa Generalitat
(64) Desp. de personal
(68) Dotació amortització
TOTAL DESPESES

Resultats de l'exercici

855,66
301,60
489,16
1.951,47
115,99
1.158,76
465,85
12.646,23
43,75
28.780,87
450,59
47.259,93

8.240,89

COL.LEGI PROCURADORS TORTOSA

Balanç de Situació
2010
ACTIU
B) Immobilitzat
III. Immobilitzacions materials
D) Actiu circulant
(4400) Col.legiats
V. Tresoreria
(570) Caixa
(572) Bancs, cte. Ct.
(574) Bancs, cte. Estalvi
TOTAL ACTIU
PASSIU
A) Fons Propis
I. Capital subscrit
IV. Reserves
VI. Pèrdues i guanys
D) Creditors a llarg termini
(18) Fiances
E) Creditors a curt termini
(4100) Creditors
(465) Remuneracions pts. Pagament
(4750) H.p. Creditor per Iva
(4751) H.P. Creditor retencions pract.
(476) Seguridad Social, creditora
(55100) Cte amb socis i administradors
(555) Pdes. Pedents
TOTAL PASIU

614,99
614,99
5.388,84
5.388,84
103.358,85
25,75
93.333,10
10.000,00
109.362,68
2010
104.521,51
268.623,57
-172.342,95
8.240,89
120,00
120,00
4.721,17
935,54
69,00
1.701,12
1.133,93
684,63
664,81
-467,86
109.362,68

Els càrrecs de la Junta de Govern són gratuïts i els seus membres no
tenen cap contraprestació econòmica.
4.- Import quotes.
Durant l’any 2010 es va fixar i aprovar una quota de 200 € mensuals,
dels que 120 € corresponen a la quota variable (màxima) pel Servei de
Notificacions i Còpies Anticipades (SNYCA, amb tres oficines, Amposta,
Tortosa i Gandesa, que depenen del Col·legi de Procuradors de Tortosa); i
80 € corresponen a la quota fixa, per les despeses pròpies de manteniment
del Col·legi (fotocopiadores, faxs, ordinadors, reparacions, informàtic, llum
neteja, etc).

5.- Procediments informatius i sancionadors.
Durant l’any 2010 no s’ha tramitat cap expedient disciplinari, ni s’ha
imposat sanció alguna als Procuradors del Col·legi de Tortosa.

6.- Queixes i reclamacions presentades per consumidors i
usuaris.
Durant l’any 2010 no hi ha hagut queixes i reclamacions.

7.- Codi Deontològic.
Aquest Col·legi no té un Codi Deontològic propi, regint les seves
normes per les mateixes dels 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.

