MEMÒRIA ANUAL 2014
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.
-

El dia 28 de març de 2014 es van celebrar eleccions, quedant la nova Junta
de Govern de la següent manera:
Degà: Sr. Frederic Domingo Llaó
Sots-Degà: Sr. Ricard Balart Altés
Secretària: Sra. Mª Magdalena Sancho Balada
Sots-Secretari: Sr. Jesús Escolano Cladelles
Tresorera: Sra. Anna Sagristà González
Vocal Primer: Sr. Josep Lluís Audí Ángela
Vocal Segon: Sr. Lluís Audí Diego

-

Actualització de la pàgina web del Col·legi.

-

Assistència als Plenos del Consejo General de Procuradores,
de la Mutualidad, 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.

- Assistència i participació per la majoria de col·legiats al “I Congrés dels

Procuradors de Catalunya”.

- Ha causat baixa com a col·legiada la companya Sra. Heura Vidal Luengo.

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

-

Durant aquest any es manté una quota de 160€ mensuals, dels que 100€
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 60€ corresponen a la quota fixa, per les despeses
pròpies de manteniment del Col·legi (fotocopiadores, fax, ordinadors, reparacions,
informàtic, llum, neteja, etc.).

5.- Procediments informatius i sancionadors.
Durant l’any 2014, 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 per consumidors o

usuaris.
Durant l’any 2014 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.

