MEMÒRIA ANUAL 2012
1.-

Juntes Generals i Juntes de Govern.

S'han celebrat al llarg de l'any les preceptives,
previstes en els Estatuts del Col· legi.

2.- Activitat Col· legial.
-

Continuïtat en els membres de la Junta de Govern del
Col·legi, relacionats en la memòria de l’any anterior.

-

Ple funcionament de la pàgina web del Col·legi.

-

Assistència als Plens del Consejo General de
Procuradores, de la Mutualidad, als Plens del Consell de
Procuradors de Catalunya, així com a les altres reunions
convocades per la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta i del
Torn d’Ofici del Consell.

- Incorporació com a col· legiat del company Andreu Fontanet
Vilaubí.

3.- Informe de gestió econòmica.
Els càrrecs de la Junta de Govern són gratuïts i els seus
membres no tenen cap contraprestació econòmica.

4.- Import quotes
-

Es manté la quota d’ incorporació al Colegio en 100 €
corresponent a les despeses per tramitació de l’expedient.

- Quota mensual:
Quota fixa mensual 60 €, despeses pròpies per al
manteniment del Col·legi (fotocopiadores, faxos, ordinadors, reparacions,
informàtic, llum, telèfon, neteja, etc.)
Quota variable: repercutible segons tipus de procediment
(els seus imports es relacionen a la pàgina web del Col·legi). El
Procurador podrà optar pels imports, segons procediment, o per una
quota màxima de 100 al mes.
A tenir en compte, tal com s’expressava en la
Memòria de l’any anterior, que el Col·legi de Procuradors de Tortosa
ha d’atendre a les tres oficines de notificacions situades en els Partits
Judicials de Tortosa, Amposta i Gandesa.

5.- Procediments informatius i sancionadors.
Durant l’any 2012, no s’ha tramitat cap expedient disciplinari, ni
s’ha imposat sanció alguna als Procuradors del Col·legi de Tortosa.

6.-

Queixes i reclama cions presentades per
consumidors i usuaris.
Durant l’any 2012 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 en els 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.

COL·LEGI PROCURADORS DE TORTOSA
INGRESSOS
(7002)
(7003)
(7005)
(7006)
(759)
(769)

2.012
Ingressos per fotocòpies
Ingressos per quotes d’associats
Ingressos per torn d’ofici
Ingressos Procuradors altres Col·legis
Serveis diversos
Ingressos financers

TOTAL INGRESSOS

5.144,76
31.620,00
7.440,02
16,00
100,00
417,66
44.738,44

DESPESES
(622)
(623)
(624)
(626)
(628)
(629)
(64)
(68)

Reparacions i manteniment
Serveis professionals
Transports, Missatgers
Serveis bancaris
Subministres
Despeses varies
Despeses de personal
Dotació per a l’amortització

TOTAL DESPESES
RESULTAT DE L’EXERCICI

2.735,66
2.481,61
187,13
0,00
731,59
13.020,75
41.551,69
920,22
61.628,65
-16.890.21

