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I.- Presentació
El pròxim 9 d'abril es complirà el primer any de l'inici del mandat d'aquesta nova
junta i em plau dir com a degana i representant d'aquest col·legi, que
durant aquests mesos ens hem adaptat al canvi amb resultats molt positius,
agraeixo amb majúscules tots els esforços fets per l'anterior Junta, els nous
membres de Junta, comissions de treball, col·legiats i secretaries.
Un dels primers objectius projectats al full de ruta d'aquesta junta, va ser
fomentar la formació i la informació:
- Per a fomentar la formació, ens hem compromès en organitzar tallers de
formació i d'autoaprenentatge, un taller per trimestre, escollint temes
d'interès pel nostre col·lectiu.
- Pel que fa a la informació, ho hem canalitzat a través d'un butlletí, on expliquem
totes les notícies relatives a la nostra professió que són d'interès pels col·legiats,
qüestions del nostre dia a dia, dels jutjats i dels nostres partits judicials,
intervencions que fa la Junta,
actes o inclús acords que signem.
Aprofitem aquest butlletí per a donar a conèixer i fer difusió de
resolucions
judicials importants, recomanacions, etc.
D'aquesta manera el col·legiat te informació de primera mà, concentrada i
forma continuada.

de

Altres dels objectius és donar suport a la millora en l'administració de justícia als
nostres partits judicials, per això estem molt motivats en continuar lluitant de
valent per aconseguir un nou edifici judicial a Rubí, amb la desitjada separació de
jurisdiccions i un servei propi de fiscalia entre altres qüestions. Inquietuds
que ens ha portat a fer reunions amb jutges, fiscalia, advocats per tal de
reivindicar el que fa temps demanem, no es tracta d'una qüestió
d'estètica, és qüestió de poder fer justícia en un lloc digne i amb els mitjans que
el justificable i professionals mereixen.
El mateix que al partit judicial de Terrassa, tot i que l'equipament és nou,
igualment lluitem perquè el conjunt de serveis que ofereix l'administració de
justícia en aquest partit continuï sent digne i adient per a tots.
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En aquest punt vull remarcar la bona relació que l'Il·lustre Col·legi de Procuradors
de Terrassa manté amb l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Terrassa, Jutges
i LAJs Degans de Rubí i Terrassa, fiscalia, Departament, institucions i entitats:
relació que afavoreix poder agrair la bona gestió o reclamar i exigir de valent quan
cal.
Molt important per a:
- Seguir lluitant per aconseguir més competències en l'execució i desenvolupar al
màxim les que ja tenim.
- Aprofitar totes les oportunitats que es presentin per fomentar les competències
de la nostra professió, tasques que s'impulsen, entre d'altres, des del Consell de
Col·legis de Procuradors de Catalunya, del qual tinc l'honor de formar part com a
vicesecretària de la Comissió Permanent.
Un dels valors afegits que vull remarcar amb orgull, d'aquesta junta de govern i
que ens ha enfortit des del primer dia és: el treball en equip.
Tot i que tenim establert que la junta es reuneix un cop al mes, són moltes les
ocasions que ens ha fet reunir per tal d'atendre temes urgents i d'última hora.
Som una junta paritària i partidària de promoure la Igualtat de gènere i som molt
sensibles amb les víctimes de violència domestica i de gènere, per això no creiem
que sigui oportú comarcalitzar els jutjats de VIDO.
La junta de govern no podria tirar endavant sense l'estimable feina que fan les
comissions de treball, totes elles al seu àmbit han assolit nombroses feines que
aquesta junta els encomana de forma continuada, des de preparar ponències,
revisió normativa, organitzar tallers, sopars, detalls de casaments i naixements,
tramitació de queixes, resolució d'aquestes, gestió i organització del torn d'ofici,
etc.
Durant aquests mesos també:
- Hem vetllat per la LPD adaptant l'organització i gestió de les nostres seus, de
Rubí i Terrassa.
- Som respectuosos amb el medi ambient i estem compromesos amb la gestió de
destrucció de documents com amb el reciclatge de residus que generem.
- S'han reestructurat les tasques de secretaria per tal d'atendre millor el servei i
gestió del col·legi i al col·legiat.
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- El dia 30/10/2019 vàrem signar un conveni de Col·laboració amb el Banc
Santander.
- Participem en la Comissió de seguiment de les ocupacions (Decret 17/2019 de
23/12/19) promogut per l'Ajuntament de Terrassa.
I amb la il·lusió de continuar treballant per aquest col·lectiu i la Procura, em
comprometo a lluitar enfortida pels que m'acompanyen en aquest projecte
il·lusionant i enriquidor.
Gràcies.

Mª Belén Gurruchaga Olave
Degana
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II.- Juntes Generals
Junta General Ordinària - 9 d’abril de 2019, en la qual s’ aprova la Memòria
d’activitats de l’any 2018 i el programa y objectius pel 2019.
S’aprova per unanimitat la memòria econòmica de l’exercici 2018, juntament
amb el balanç de situació a 31 de desembre de 2018 i el compte de pèrdues i
beneficis de 2018.
La Junta que acaba el seu mandat s’acomiada després dels últims 4 anys.

Junta General Ordinària - 11 de desembre de 2019, La Degana presenta el seu
informa (reflectit en l’acta de la Junta).
S’aprova el resultat econòmic de l’any 2019 i s’aprova el pressupost per l’any
2020.
S’aprova per unanimitat que a partir del 2020 la quota variable es rebaixarà un
15% en tots els procediments, excepte en les execucions de títols judicials que es
rebaixarà el preu un 30%.
No es girarà la quota fix del mes de desembre i tampoc la del mes d’agost. També
s’informa que s’amplia la cobertura de responsabilitat civil a 1.500.000€ sense
cap increment en la quota fixe.

Junta General Extraordinària - 9 d’abril de 2019, En la qual es constitueix la Mesa
electoral i s’aprova la candidatura única. Els nous membres juren el càrrec.
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III.- Juntes de Govern
Les reunions de les Juntes de Govern son mensuals i un cop a l’any es celebrarà
una reunió amb els presidents de les Comissions.

Activitat corporativa: A més a més de les pròpies del Col·legi, organitzem el Servei
de substitució en la pràctica de comunicacions per procuradors tant en Terrassa
com a Rubí i el Servei de guàrdies.

Activitat institucional: Principalment es desenvolupa a través dels col·legiats que
formen part de les organitzacions institucionals (Consejo General, Consell,
Observatori Justícia de Catalunya, Associació Intercol·legial Catalana y la
Mutualidad.)
Així com el nostre compromís social a continuar signant tots els acords que siguin
necessaris en compliment de la nostra funció social envers el ciutadà.

Aquest 2019 hi ha eleccions dels càrrecs de membre de Junta.

Membres de la Junta que finalitzen el mandat aquest 2019: Degana: M. Luisa
Valero Hernández, Vicedegana: Patricia Maldiney Casasus, Secretaria:
Esmeralda Olivares Alba.

Els nous membres de la Junta de Govern que juren càrrec el 9 d’abril de 2019:
DEGANA: Sra. M. Belén Gurruchaga Olave
VICEDEGANA: Sra. Nuria Anton Martínez
TRESORER: Sr. Ramon Jufresa Lluch
VICETRESORER: Sr. Josep M. Pardellans Selvas
SECRETÀRIA: Sra. Miriam Anillo Mancheño
VICESECRETÀRIA: Sra. María Santin Perarnau
VOCAL 1: Sr. Carlos Paloma Marín
VOCAL 2: Sr. Jordi Gómez Doural
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IV – Cens 2019 (a 31 de diciembre de 2019)
PROCURADORS EXERCENTS
Procuradors exercents
Altes exercents
Baixes exercents
TOTAL procuradors exercents

2018
56
2
4

2019
54
2
2

54

54

2018
1
0
1

2019
0
0
0

0

0

2018
242
26
9

2019
242
25
1

259

266

2018
dic-18
4.257
2.207

2019
dic-19
4.066
2.301

6.464

6.367

2018
6.511
10.722

2019
6.714
11.048

17.233

17.762

PROCURADORS NO EXERCENTS
Procuradors NO exercents
Altes NO exercents
Baixes NO exercents
TOTAL procuradors NO exercents
HABILITACIONS EXTERNES
Habilitacions externes
Altes habilitacions externes
Baixes habilitacions externes
TOTAL Habilitacions externes

NOTIFICACIONS LEXNET (semana de muestreo)

Notificacions Lexnet Terrassa
Notificacions Lexnet Rubí
TOTAL notificacions Lexnet

ESTADÍSTICA TURNO DE OFICIO

Designades pel Col·legi (Terrassa i Rubí)
Justifcades pel procurador
TOTAL TORN D'OFICIO
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V – Comissions de Treball
COMISSIÓ DEONTOLÒGICA
La Comissió, està constituïda per pels següents membres:
Nuria Anton Martínez

Presidenta

Maria Nieto Villalpando

Secretaria

Pol Florensa Vivet

Vocal

Àngels Lao Serrano

Vocal

Gemma Pujadas Casas

Vocal

M. Belén Gurruchaga pel seu càrrec de Degana des del mes de l’abril del 2020,
renuncia al seu càrrec de vocal de la comissió sent substituïda per la companya
Gemma Pujades Casas .

La Comissió s’ha reunit 4 vegades de forma presencial i 1 de forma on line.
Treballant sempre de forma conjunta i procurant el màxim consens en les
propostes de resolució per possibles faltes deontològiques en la conducta que
ha de seguir en la seva actuació professional tot col·legiat que actuï en la nostra
demarcació.
Durant el transcurs de l'any 2019 s'han tramitat 14 diligències informatives, en
les que s'ha proposat l'arxiu en 7 de les diligències obertes, s'han remès 2
consultes deontològiques al Consell de procuradors de Catalunya per resoldre
qüestió de competència i per emetre resolució definitiva en 1 expedient
disciplinari.
Està pendent de resoldre per la comissió 4 diligències informatives i conforme la
resolució de l'assessor del Consell dues diligències informatives s'han de
remetre al Col·legi de procuradors de Barcelona , en considerar-se òrgan
competent per resoldre
Pel que fa a la resolució de l'expedient disciplinari que emet l'assessor del Consell
queda resolt.
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Els motius que ha suposat la tramitació de les diligències informatives són els
següents
1.- Tramitació d'ofici pel Col·legi de procuradors de Terrassa (6 informatives)
2.-Tramitació per denúncia a instància de part. (8 informatives)

Pel que fa a les informatives incoades d'ofici es deu a incidències en la recollida
de notificacions pels procuradors i a l'impagament de la quota de serveis que es
va resoldre amb un requeriment remès a cada procurador per resoldre aquesta
incidència.
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V – Comissions de Treball
COMISSIÒ DE FORMACIÒ I SEGUIMENT LEGISLATIU
La nova Junta Directiva del ICP de Terrassa, va designar com a membres de la
Comissió els següents Procuradors:
Joaquim Tarin

President

Ricard Casas

Secretari

M. Pilar Mampel

Vocal

Maria Santin

Vocal en representació de la Junta

La Comissió es va constituir el març de 2019 i l’Ordre del dia tractat va consistir
en fer Propostes per organitzar Tallers formatius i pràctics, un cada trimestre.
Propostes:
-

Execucions en temes de família
Subhastes electròniques
Actualització de la normativa sobre hipotecaris i arrendaments
Actes de comunicació i poders electrònics
Assessorament fiscal i comptable. Impostos.
Responsabilitat civil i penal del Procurador

TALLER I
RDL 7/2019 D’1 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’HABITATGE I
LLOGUER.
Data : 4 D’ABRIL DE 2019
PONENT: Isidor Garcia Sánchez, Advocat i assessor normatiu del Consell de
Col·legis de Procuradors de Catalunya.
Es va fer a l’Auditori dels Jutjats de Terrassa, amb una audiència d’uns trenta
procuradors.
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TALLER II
TALLER D’APLICACIÓ PRÀCTICA DE LA PLATAFORMA DEL CGPE SOBRE LES
SUBHASTES ELECTRÒNIQUES.
DATA: 21 de novembre de 2019
PONENT: Mayte Rodriguez. Responsable de la Plataforma del CGPE.
Es va fer a L’Hotel Don Cándido amb una audiència de 43 Procuradors.
PROJECTES 2020
Per aquest primer trimestre està previst fer el TALLER III, sobre la Responsabilitat
Civil i Penal del Procurador, a càrrec d’un responsable de Formació de la
Companyia d’assegurances Catalana de Occidente, que és la companyia amb la
que tenim contractada la Pòlissa de Responsabilitat Civil.
Adaptació del Reglament Electoral i per la resta de l’any algun tema dels
proposats o qualsevol altre d’actualitat.

Per portar a terme aquests Tallers hem comptat amb la Col·laboració de la
Comissió d’Actes Socials i Representació Institucional, així com el personal
administratiu del col·legi que s’ha encarregat de la logística.
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V – Comissions de Treball
COMISSIÓ D´ACTES I RELACIONS PUBLIQUES
1. MEMBRES DE LA COMISSIÓ
. Agnès Dagnino Puig:
. Marta Forrellat Armengol-Padros:
. Montserrat Martínez Cerezo:
. Marisol Marin Orte

Presidenta
Vocal.
Secretària
Vocal II

2. OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ
. Fomentar les relacions intercol·legials, així com aquelles relacionades amb altres
entitats, jurídiques o no, on el nostre col·lectiu en forma part com a operador
jurídic.
. Col·laborar de primera mà en l´organització dels actes que puguin sorgir al llarg
de l´any i requereixin de determinada logística, tan material com personal.
3. PERIODICITAT DE LES REUNIONS DE LA COMISSIÓ
. Les reunions d´aquesta comissió solen ser bimensuals, si bé la demanda d´actes
i convocatòries no són regulars.
La seva comunicació interna és via e Mail.
. En els casos d´actes de rellevància i/o extraordinaris, se´n fan tantes com l´acte
requereixi.
4. ACTES REALITZATS
ACTES INSTITUCIONALS:
18 de juliol de 2019 a les 21.30: Sopar d´estiu; es va portar a terme en el
Restaurant Els 4 Vents. Lloc ideal per un sopar informal d´estiu i un menú, relació
qualitat /preu, excel·lent. Un entorn molt agraït per un sopar d estiu.
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En aquest acte, i en agraïment a la seva tasca en l´anterior Junta de Govern, es va
homenatjar a les companyes Sra. Valero, Sra. Maldiney i Sra. Olivares. En aquest
cas, els obsequis van ser a càrrec dels membres de la mateixa Junta.
19 de desembre 2019 a les 21.30: Sopar de Nadal: aquesta vegada i per
unanimitat de la Junta de Govern; i malgrat altres opcions força competitives, es
va escollir el Restaurant A la Fresca”.
Aprofitant l´avinentesa, es va celebrar el comiat per jubilació del company Sr.
Pardellans, qui va tenir unes paraules i detall per part del seu col·laborador, Sr.
Jufresa, per la gran tasca, personal i professional, feta en la Comissió de
Tresoreria.
Així mateix, es van celebrar els anys d´exercici en la professió de la Sra. Mampel,
Sr. Paloma i Sra. Daví.
La Comissió agraeix, com sempre la col·laboració de la Secretaria del Col·legi pel
seguiment dels comensals, llistes, etc., així com dels Companys de Tresoreria,
sempre disposats ajudar-nos, assessorar-nos i vetllar pels pressupostos
adjudicats per les partides d´actes, obsequis.. etc. Gràcies a tots i totes.
ACTES FORMATIUS: des d´un punt de vista formatiu, en data 21 de novembre de
2019, es va portar a terme TALLER D´APLICACIÓ PRÀCTICA DE LA PLATAFORMA
ELECTRÒNICA DE LES SUBASTES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, a
càrrec de la Sra.: Sra. Maite Rodríguez. Responsable de la plataforma del
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.
Aquest acte va tenir lloc en l´Hotel Don Candido de Terrassa amb un petit coffee
break; obsequiant als formadors amb un fabulós llibre del Modernisme de
Terrassa.
Agraïm la col·laboració de la Comissió de Formació i la de Normalització
Lingüística.
ACTES SOCIALS: A part, ens vam encarregar dels obsequis per ocasions de
naixement de la filla de la Jutgessa del Jutjat d Instància 7 de Terrassa, i dels
casaments dels companys Sra. Maeso, Sr. Paloma Marín, Sra. Santín i Sra.
Forrellat; si bé aquesta última, donada la seva relació amb aquesta Comissió, fou
a càrrec dels membres de la Junta.
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OBJECTIUS DE L´EXERCICI 2020
Continuar la tasca de donar-nos a conèixer com a operadors claus dins del marc
jurídic i dels Jutjats, així com en altres àmbits externs i propers al ciutadà.
ACTES PREVISTOS PER L´EXERCICI 2020
Altrament, quedem a la disposició per totes aquelles activitats que els Col·legiats
considerin interessants per reafirmar la nostra posició, tant dins com fora de
l´àmbit jurídic, i activitats alienes al nostre exercici diari que fomentin les
relacions interpersonals i generacionals del Procuradors.
OBSERVACIÓ
Agraïm les clares directrius donades per la Junta a l´hora d´organitzar un
esdeveniment, així podem reduir recerques i llocs inadequats per la celebració
dels nostres actes.
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V – Comissions de Treball

COMISSIÓ DE MODERNITZACIÓ

Objectius complerts:
-

Continuar amb el manteniment i actualització de la web del Col·legi,
correcció d’errors.
Inclusió del Banner de Banc Santander.
S’ha tutelat com a membres de la junta que des del consell s’ha anat
implementant el sistema EJCAT a diferents ordes jurisdiccionals

Per a l’acompliment dels referits objectius, la Comissió s’ha reunit de manera online, comunicant-nos a través de correus-e i mitjançant el nostre grup de
WhatsApp.
Aquest any no hem fet cap reunió presencial, excepte l’assistència a les reunions
de modernització del Col·legi de procuradors de Barcelona amb els membres del
consell en l’àrea de modernització de la procura.
Objectius per l’any 2020:
-

Seguir el manteniment de la pàgina web del Col·legi.
Possible curs de funcionament de l’aplicatiu de consulta d’expedients
d’eJCat per part dels Procuradors.
Mirar d’adaptar la web de subhasta electrònica.

Membres de la Comissió:
Carlos Paloma Marin (President)
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V – Comissions de Treball
COMISSIÓ DE TRESORERIA
Ramón Jufresa Lluch
Josep Mª Pardellans Selvas
Jaume Izquierdo Colomer
Jaume Paloma Carretero

Tresorer
Vicetresorer
Vocal
Vocal

Evolució Ingressos

Quotes Fixes
Quotes serveis
Secretaria
Torn d'ofici

mar-2019
18.472,82 €

juny -2019
36.065,92 €

set-2019
47.751,24 €

dic-2019
59.119,76 €

27.274,00 €

60.483,00 €

82.960,00 €

117.785,50 €

1.361,78 €

2.321,82 €

3.0116,97 €

4.193,06 €

5.561,04 €

11.959,64 €

17.312,68 €

17.312,68 €

505,00 €

972,90 €

1.030,00 €

1.365,00 €

53.274,64 €

111.803,28 €

152.070,89 €

199.776,10 €

Altres Ingressos
Acumulat

DADES MES SIGNIFICATIVES
PÈRDUES I GUANYS
31/12/2019

Ingressos
Despeses
M. Ordinari
M. Explotació

199.776,10€
173.380,20€
26.390,49€
26.395,90€
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Anàlisis:
En Aquest exercici 2019 el fet més rellevant i que ha marcat un resultat final del
mateix a estat l'aplicació de la nova quota per a les execucions de títols judicials.
L'ingrés final en l'apartat de la quota variable ha estat en 117.784,50 €.
Aquest ingrés inesperat per l'elevat del seu import, ha provocat que es decidís no
cobrar les quotes fixes del mes d'agost i de desembre.
El nombre de procuradors donats d'alta a finals de desembre 2019 és de 54, per
tant s'han produït dues baixes respecte a 2018, en el que hi havia 56 procuradors.
Pel que fa al Torn d'ofici, continuen estables els ingressos en un total de 17.312,68
€ que correspon a 4T 2018 + 1T 2019 + 2T 2019 enfront dels 21.910,38 € de 2.018
i els 17.506,50 € de 2017 consolidant-se per tant els mateixos com esperàvem. El
nombre de designes s'ha mantingut, al voltant de les 6.500.
Pel que fa a les despeses s'han situat en els 173.380,20 € en enfront dels
193.317,32 € de 2.018 (cal recordar l'acomiadament de l'Anna Bassa), així que les
despeses recurrents han seguit la línia dels darrers anys amb una
contenció d'aquestes.
Destacar per això, per un costat que l'empresa de neteja Limasa no ha girat els
rebuts de juny a desembre i per altra banda el cost del taller de Subhastes
electròniques i la instal·lació d'un tallafoc al servidor del col·legi.
Els principals temes i tasques que s'han efectuat són les següents:
• S'han canviat les Impressores Multi funció tant a Rubí com a Terrassa,
mitjançant un nou rènting.
• Dins de la revisió de les despeses recurrents buscant rebaixar costos, la
Companyia Limasa de neteja ha deixat de cobrar els serveis que fins maig estava
fent, tant a Rubí com a Terrassa.
• Instal·lació d'un tallafoc al servidor del col·legi per prevenir hackers.
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• Cablejat dels ordinadors de Terrassa i Rubí en previsió de riscos Laborals.
• Manteniment de les imposicions a termini al Banc de Sabadell, es van renovant
i es mantenen en un gran nivell de liquiditat.
• S'ha firmat un conveni de Col·laboració amb Banc de Santander, en el que
col·laboraran anualment amb un ingrés de 600 € i es manté el conveni amb Banc
de Sabadell, tant en l'àmbit de col·legi com de col·legiats.
• S'ha acordat en aquest exercici no cobrar la quota fixa dels mesos d'Agost i
desembre.
• S'ha acordat per l'exercici 2020 rebaixar els imports de la quota variable un 15%
menys la d'Execucions de títols judicials que s'ha rebaixat un 30%.
• S'ha acordat una millora salarial per les persones de Secretaria

Per a aquest any 2020:
- Després de retocar els imports de la quota variable, seguir atentament el
pressupost aprovat pel seu compliment i corregir les possibles desviacions.
- Seguir amb el control de la despesa i amb l'evolució dels ingressos en cada una
de les seves partides, per valorar la quota fixa.
- Complir amb els pressupostos presentats i aprovats en Junta.
- Renegociar la pòlissa de responsabilitat Civil subscrita el dia d'avui amb Catalana
d'Occident.
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VI.- Comptes anuals de
l’exercici 2019
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VI.- Comptes anuals de l’exercici 2019
Balance de Situación a 31 de diciembre de 2019.

ACTIVO

2019

2018

206

Aplicaciones Informáticas

7.603,86

7.603,86

215

Otras Instalaciones

6.364,48

6.364,48

216

Mobiliario

27.109,22

27.109,22

217

Equipos para procesos de inform.

39.847,02

39.847,02

219

Otro inmovilizado material

308,00

119,00

250

Inversiones financieras largo plazo

721,32

721,32

280

Amort.Acum.Inmov.Intangible

-7.603,86

-7.567,81

281

Amort.Acum.Inmov.Material

-73.256,08

-72.769,10

407

Anticipo a Proveedores

0,00

145,00

430

Clientes

3.532,27

602,96

440

Deudores

2.059,30

200,00

473

HP retenciones y pagos a cuenta

1,03

11,17

541

Valores representativo deuda cp

170.810,00

168.010,00

570

Caja euros

505,24

1.022,42

572

Bancos c/c

141.808,72

109.648,20

TOTAL BALANCE

319.810,52

281.067,74
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Balance de Situación a 31 de diciembre de 2019.

PASIVO

2019

2018

120

Remanente

414.451,95

414.451,95

121

Resultados negativos ejer.anter.

-157.728,69

-161.130,73

180

Fianzas recibidas

7.810,00

5.010,00

520

Deudas a corto plazo

409,40

0,00

400

Proveedores

6.039,49

2.334,72

410

Acreedores

3.678,02

790,49

475

HP Acreed.conceptos fiscales

21.483,40

14.180,27

476

Organi.de la SS Acreedores

1.998,63

2.029,00

21.668,32

3.402,04

319.810,52

281.067,74

Resultado del ejercicio

TOTAL BALANCE
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COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2019

%

2018

%

GASTOS POR:

600

Consejo

10.266,53

5,80

10.157,47

5,14

600

Consell

5.600,00

3,16

5.600,00

2,84

621

Arrendamientos y canones

8.945,35

5,05

10.920,89

5,53

622

Reparaciones y conserv.

15.185,39

8,57

11.133,39

5,64

623

Servicios Profes.Indep

13.603,36

7,68

13.013,19

6,59

624

Transportes

117,16

0,07

419,79

0,21

625

Primas de seguros

8.989,16

5,08

8.353,34

4,23

626

Servicios Bancarios

2.929,15

1,65

2.501,88

1,27

627

Publicidad propaganda

9.957,28

5,62

8.341,83

4,23

628

Suministros

11.956,65

6,75

12.200,01

6,18

629

Otros servicios

2.588,68

1,46

1.239,24

0,63

631

Otros tributos

0,00

0,00

142,00

0,07

640

Sueldos y salarios

63.680,13

35,96

65.633,81

33,24

641

Indemnizaciones

0,00

0,00

21.000,00

10,64

642

Seguridad Social empresa

19.983,88

11,28

20.316,86

10,29

678

Gastos excepcionales

2.800,52

1,58

756,35

0,38

680

Amortización del inmovili.

36,05

0,02

599,36

0,30

681

Amortización del inmovili.

486,98

0,27

1.457,25

0,74

694

Perdidas deterioro credi.op.

0,00

0,00

3.650,00

1,85

177.126,27

100%

197.436,66

100%

TOTAL EUROS GASTOS
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COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

2019

%

2018

%

198.788,74

100,00

193.199,32

96,20

INGRESOS POR:

700

Cuotas

769

Ingresos financieros

5,41

0,00

58,86

0,03

778

Ingresos extraordinarios

0,44

0,00

1,14

0,00

794

Rever. Deter. Cred. Op.Com

0,00

7.579,38

3,77

200.838,70

100%

TOTAL EUROS INGRESOS

RESULTADO

198.794,59

21.668,32

100%

3.402,04

MEMÒRIA 2019

ACTIVO

2019

2018

206

Aplicaciones Informáticas

7.603,86

7.603,86

215

Otras Instalaciones

6.364,48

6.364,48

216

Mobiliario

27.109,22

27.109,22

217

Equipos para procesos de inform.

39.847,02

39.847,02

219

Otro inmovilizado material

308,00

119,00

280

Amort.Acum.Inmov.Intangible

-7.603,86

-7.567,81

281

Amort.Acum.Inmov.Material

-73.256,08

-72.769,10

En el activo No Corriente del ejercicio, encontramos el inmovilizado del que dispone el
Colegio, como aplicaciones informáticas, instalaciones, mobiliario y equipos
informáticos, así como la amortización acumulada y aplicada a cada uno de los bienes
de inversión. Por lo que respecta a este año, el colegio ha adquirido una nevera cuyo
importe ascendió a 189€.

250

2019

2018

721,32

721,32

2019

2018

3.532,27

602,96

Inversiones financieras largo
plazo

Corresponde a los títulos de Caixa d’Advocats.

430

Clientes
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Cuotas pendientes de cobrar a los procuradores, previstas cobrar a principios del
próximo ejercicio.

440

Deudores

2019

2018

2.059,30

200,00

Gastos de marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019 a cargo del
Consejo General de Procuradores de España pagados por nuestro Colegio, a la espera
de recibir la devolución.

473

2019

2018

1,03

11,17

2019

2018

170.810,00

168.010,00

HP retenciones y pagos a cuenta

Retenciones fiscales de los intereses financieros.

541

Valores representativo deuda
cp

La diferencia respecto 2018 es debido al aumento de la imposición en concepto de
fianzas recibidas, tras haberlas contabilizado correctamente.

570

Caja euros

2019

2018

505,24

1.022,42

Saldo efectivo en la caja del Colegio
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2019
572

Bancos c/c

141.808,72

2018
109.648,20

El saldo se corresponde con el importe necesario para hacer frente a los pagos de
proveedores, hacienda pública etc, que el Colegio tiene que realizar durante el ejercicio
2020.
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PASIVO

120

Remanente

2019

2018

414.451,95

414.451,95

Corresponde al acumulado de beneficios obtenidos durante la vida económica del
Colegio.

121

Resultados
anter.

negativos

ejer.

2019

2018

-157.728,69

-161.130,73

Corresponde al acumulado de pérdidas obtenidas durante la vida económica del
Colegio.

Resultado del Ejercicio:
El resultado del ejercicio 2019 es de un beneficio de 21.668,32 euros

180

Fianzas recibidas

2019

2018

7.810,00

5.010,00

Importe recibido de procuradores en concepto de fianzas. La variación respecto 2018 es
por la regularización tras cuantificar el importe total de fianzas.
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520

Deudas a corto plazo con ent.

2019

2018

409,40

0,00

Corresponde al importe pagado con tarjetas de crédito liquidadas a principios de 2020.

400/410 Proveedores / Acreedores

2019

2018

9.717,51

3.125,21

Facturas recibidas correspondientes al ejercicio 2019 que serán liquidados durante el
ejercicio 2020.

475

HP Acreed.conceptos fiscales

2019

2018

21.483,40

14.180,27

Impuesto por las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF periodo 4 trimestre 2019.

476

Organi.de la SS Acreedores

2019

2018

1.998,63

2.029,00

Importe que corresponde a las retenciones por Seguridad Social del mes de diciembre
de 2019, practicada a los empleados.
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CUENTA DE RESULTADOS

600

Consejo

2019

2018

10.266,53

10.157,47

Importe que el Colegio ingresa al Consejo de Procuradores de España.

600

Consell

2019

2018

5.600,00

5.600,00

Importe que el Colegio ingresa al Consell de Procuradores de Catalunya por colegiado.

621

Arrendamientos y canones

2019

2018

8.945,35

10.920,89

2019

2018

15.185,39

11.133,39

Corresponden a los rentings contratados.

622

Reparaciones y conserv

Gastos por las reparaciones y/o mantenimientos del inmovilizado y la limpieza.

MEMÒRIA 2019

623

Servicios Profes.Indep

2019

2018

13.603,36

13.013,19

Servicios Asesorías Fiscal, Contable Laboral y otros.

624

Transportes

2019

2018

117,16

419,79

2019

2018

8.989,16

8.353,34

Gtos. Mensajeros

625

Primas de seguros

Corresponde a los seguros de las oficinas de Terrassa y Rubí y el seguro de
Responsabilidad Civil.

626

Servicios Bancarios

2019

2018

2.929,15

2.501,88

Corresponde a las comisiones bancarias por realizar remesas y otras operaciones
bancarias.

627

Publicidad propaganda

2019

2018

9.957,28

8.341,83

Importe correspondiente a Actos Sociales y desplazamientos
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628

Suministros

2019

2018

11.956,65

12.200,01

TELEFONO

5.408,10

5.594,06

MATERIAL DE OFICINA

2.939,60

2.722,48

FOTOCOPIAS

1.729,76

1.879,49

DOMINIO INTERNET

131,65

268,50

GTOS. MAQUINA AGUA

909,20

992,82

GTOS. MAQUINA CAFÉ

838,34

742,66

629

Otros servicios

2019

2018

2.588,68

1.239,24

Corresponde a gastos de subscripciones y otros servicios a cargo del Colegio

631

2019

2018

0,00

142,00

2019

2018

63.680,13

65.633,81

Otros tributos

Corresponde a tasas a cargo de este Colegio

640

Sueldos y salarios

Recoge los gastos del personal contratado en este Colegio
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641

Indemnizaciones

2019

2018

0,00

21.000,00

Corresponde a la indemnización que tuvo que hacer frente este Colegio tras despedir a
una trabajadora.

642

Seguridad Social empresa

2019

2018

19.983,88

20.316,86

Corresponde a la suma de las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa

678

Gastos excepcionales

2019

2018

2.800,52

756,35

Corresponde a la regularización tras cuantificar el importe total de fianzas.

680

Amortización del inmovili.

2019

2018

36,05

599,36

2019

2018

486,98

1.457,25

Amortización del inmovilizado intangible

681

Amortización del inmovili.

Amortización del inmovilizado material
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694

Perd.Deter.Cred.Op.Comerc.

2019

2018

0,00

3.650,00

Saldo dotado como pérdida por corresponder a operaciones incobrables

700

Cuotas

CUOTAS FIXES

2019

2018

198.788,74

193.199,32

58.919,76

83.274,06

CUOTAS ENTRADA COL.LEGI

200,00

200,00

CUOTA COLEGIAL VARIABLE

117.785,50

81.311,30

377,74

1.100,00

INGRESOS SECRETARIA

4.193,06

5.403,58

INGRESOS TURN OFICI

17.312,68

21.910,38

INGRESSOS CAFETERA

769

Ingresos financieros

2019

2018

5,41

58,86

Corresponde a los ingresos financieros obtenidos en 2019 por las inversiones
financieras.

778

Ingresos extraordinarios

2019

2018

0,44

1,14

Corresponde a la regularización de diferencias de pagos.
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2019
794

Rever.Deter.Cred.Op.Comerc

0,00

2018
7.579,38

Corresponde a la reversión deterioro de créditos operaciones comerciales.
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