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María Luisa Valero Hernández
Degana
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II.- Juntes Generals
Junta General Ordinària de 30 de març de 2017, en la qual s’ aprova la Memòria
d’activitats de l’any 2016 i el programa y objectius pel 2017.
S’aprova per unanimitat la memòria econòmica de l’exercici 2016, juntament
amb el balanç de situació a 31 de desembre de 2016 i el compte de pèrdues i
beneficis de 2016.
S’aprova cobrar una quota fix mensual de 30€ pels procuradors No-exercents.
S’exposa que la pòlissa RC pujaran un 50% donats l’augment de sinistres. S’acorda
no pujar la quota fix dels Col·legiats.
S’aprova pagar un dipòsit per interposar les queixes a procuradors si el
procediment no és d’ofici.

Junta General Ordinària de 14 de desembre de 2017, en la que s’aprova el
resultat econòmic de l’any 2017 i s’aprova el pressupost per l’any 2018.

Junta General extraordinària de 23 de novembre de 2017, en la qual s’aproven
els Estatuts del Col·legio de Procuradores de Terrassa.
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III.- Juntes de Govern
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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.)
El 16 de març de 2017 es va celebrar el Ple del Consell a Terrassa.

Así como nuestro compromiso social en continuar firmando todos los acuerdos
que sean menester en cumplimiento de nuestra función social para con el
ciudadano.

Membres de la Junta:
Degana, M. Luisa Valero Hernández
Vicedegana, Patricia Maldiney Casasus
Secretaria, Esmeralda Olivares Alba
Vicesecretaria, Miriam Anillo Mancheño
Tresorer, Ramon Jufresa Lluch
Vocal Terrassa, Carlos Paloma Marín
Vocal Rubi, Belen Gurruchaga Olave
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IV.- Censo 2017
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IV – Censo 2017 (a 31 de diciembre de 2017)
º
PROCURADORS EXERCENTS
Procuradors exercents
Altes exercents
Baixes exercents
TOTAL procuradors exercents

2016
49
8
0

2017
57
3
4

57

56

2016
1
2
0

2017
3
1
2

3

2

2016
137
40
1

2017
176
37
2

176

211

2016
dic-15
5.023
2.271

2017
dic-15
5.754
1.862

7.294

7.616

2016
6.124
9.838

2017
6.514
10.384

15.962

16.898

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

Notificacions Lexnet Terrassa
Notificacions Lexnet Rubí
TOTAL notificacions Lexnet

ESTADÍSTICA TURNO DE OFICIO

Designades pel Col·legi (Terrassa i Rubí)
Justificades pel procurador
TOTAL TORN D'OFICI
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V – Comissions de Treball
COMISSIÓ DEONTOLÒGICA
La Comissió, en l’actualitat està constituïda pels següents membres:
Nuria Anton Martinez
Maria Nieto Villalpando
Belen Gurruchaga Olave
Angels Lao Serrano
Pol Florensa Vivet

Presidenta
Secretari
Vocal
Vocal
Vocal

La Comissió manté la seva metodologia de treball reunint-se tant de forma
presencial com online, per tramitar i resoldre amb celeritat i eficàcia les queixes
deontològiques presentades. Treballant i continua amb la seva màxima de
treballar 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 l’any 2017 s’han tramitat 4 expedients de diligències de informació
reservada durant l’any 2017 , a fi i efecte de determinar la possible existència
d’actuacions susceptibles d’iniciar procediment disciplinari, de les que s’han
resolt proposant a la Junta de govern l’arxiu de totes elles .
Els motius que ha suposat l’arxiu de les diligències informatives són els següents:
1.- Tramitació de 1 queixa presentada a instància de part que s’arxiva per no
haver-se ratificat en el seu contingut en el termini determinat.
2.- Tramitació de 2 queixes presentades a instància de part contra un Procurador
col·legiat de Terrassa i que s’acorda el seu arxivament per no ser competents ,
donat que els fets van ocórrer forma del àmbit de la nostra demarcació
territorial, acordant-se remetre les referides queixes als col·legis competents per
la seva resolució.
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3.- Tramitació de una queixa presentada a instància de lletrada de l‘administració
de justícia per l’actuació de un procurador en el tràmit de un procediment judicial
acordant-se la incoació de informatives i proposant-se a la junta del Col·legi de
procuradors de Terrassa el seu arxiu per considerar-se que de la seva actuació
professional no es desprenia la vulneració de cap norma deontològica que
regeixen la professió.
4.-De les queixes presentades en l’any 2016 i pendent de proposta de resolució
durant el 2017 s’acorda proposar l’arxiu de les mateixes donat que en una d’elles
no es desprenia la vulneració de cap norma deontològica que regeixen la
professió i en l’altra no era competent el Col·legi de Procuradors de Terrassa al
ser membre aforat.

Per últim indicar que des de aquesta Comissió es va proposar a la Junta de Govern
el pagament de un dipòsit provisional per la presentació de queixes contra
l’actuació de procuradors , (resten exemptes de pagar el dipòsit les queixes
referides a assumptes del torn d’ofici) i que va ser aprovat en la darrera
assemblea general de Procuradors de Terrassa .
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V – Comissions de Treball
COMISSIÓ D´ACTES I RELACIONS PUBLIQUES
1.MEMBRES DE LA COMISSIÓ
. Agnès Dagnino Puig
. Montserrat Martínez Cerezo
. Marta Forrellat Armengol-Padros
. Marisol Marin Orte

Presidenta
Secretària
Vocal
Vocal II

2. OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ
. Fomentar les relacions inter-col·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 email.
. En els casos d´actes de rellevància i/o extraordinaris, se´n fan tantes com l´acte
requereixi.

4. ACTES REALITZATS
. 16 de març de 2017, de 16.00 a 20.00: es porta a terme el Ple del Consell,
a l ´Hotel Don Candido de Terrassa.
En aquest acte es va acordar fer un petit obsequi , com estava sent habitual
en la resta de convocatòries de la referida reunió.
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En aquest ocasió, es va optar per regalar una ampolla de cava d´en Pau
Galí, amb la seva corresponent explicació històrico-cultural, a cadascú dels
Decans assistents.
Aquest obsequi fou gestionat amb el Celler del Cava de Terrassa, així com
amb l´Arxiu Municipal de Terrassa, per obtenir la informació cultural facilitada.
. 20 de juliol de 2107 a les 21.30: Sopar d´estiu; es va portar a terme, en
el Restaurant Nobadis, en el Centre de Terrassa. Si bé el menú i el lloc va ser
òptim, l´acústica del local en alguna zona, feia difícil la comunicació entre els
assistents.
. 20 de desembre 2017 a les 21.30: Sopar de Nadal: d´entre les opcions
obtingudes es va decidir portar lo a terme en el Restaurant-Hotel Q-GAT. En
aquets cas, les clares directrius de la Junta van facilitar i fer, que fos un encert el
lloc escollit.
Es va homenatjar a la companya Sra . Llovet pels seus 25 anys d´exercici de
la Procura.
La Comissió es va encarregar de comprar regal commemoratiu, i com en
ocasions anteriors, en la Joieria Martí Forrellat de Terrassa. Tot sempre sota el
pressupost indicat pel Departament de Tresoreria, i pensant amb el seva
destinatària, gustos, estil…Creiem que també va estar ben escollit i encertat.
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 pel pressupostos
adjudicats per les partides d´actes, obsequis.. etc. Gràcies a tots i totes.

OBJECTIUS DE L´EXERCICI 2018
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 2018
Per ara, tret dels actes periòdics, tenim prevista una trobada amb els
nostres homòlegs de l’Il·lustre Col.legi d´Advocats de Terrassa, el proper 23 de
febrer de 2018. La intenció és saber quines activitats fan com a col·lectiu,
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aprendre, intercanviar impressions, i/o plantejar possibles activitats conjuntes
entre els dos col·lectius.
Altrament, quedem a la disposició per totes aquelles activitats que els
Col·legiats considerin interessants per reafirmar la nostra posició, tan 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 acomplerts:
-

Continuar amb el manteniment i actualització de la web del Col·legi,
dotant-la de nous continguts i amb correcció d’errors.
Seguir el manteniment de la pàgina de FaceBook, amb nous continguts i
actualitzacions.
Revisió del programa de control del Torn d’Ofici, constatant que ha estat
una millora tant per als companys com per al personal del Col·legi.

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.
Destacar que hem perdut un membre aquest any 2017, Carles Canals Luján, per
causar baixa de la professió.
Objectius per l’any 2018:
-

Seguir el manteniment de la pàgina web del Col·legi, així com de la pàgina
de FaceBook
Possible curs de funcionament de l’aplicatiu de consulta d’expedients
d’eJCat per part dels Procuradors

Membres de la Comissió:
Carlos Paloma Marin (President)
Laia Maeso Sellarès
Isabel Pérez Torrent
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V – Comissions de Treball
COMISSIÓ JUSTÍCIA GRATUÏTA I TORN D'OFICI
ANY 2017
En aquest any 2017, la Comissió del Torn d'ofici i Assistència Jurídica Gratuïta, es
va reunir tan sols en 1 ocasió i va ser celebrada el passat dia 23 de febrer de
2017
Aquesta Comissió, creada pel Consell de Procuradors dels tribunals de Catalunya
té entre altres funcions, el fet de realitzar els encàrrecs que des d'aquesta
institució li siguin sol·licitats en relació a les millores del Torn d'Ofici per
aconseguir una total harmonia i coordinació dels diferents col·legis
professionals que la formen.
A la mateixa acudeixen representants dels diferents Col·legis Professionals de
Procuradors;
Jesus Bley Gil, en la seva doble condició de representant del Col·legi de
Barcelona i President de la Comissió.
Eulalia Castellanos Llauger, representant del Col·legi de Barcelona.
Concepció Gabarró Rosell, representant del Col·legi de Manresa/Igualada.
Gemma Buñuel Gual, representant del Col·legi de Tarragona.
Susana Rodrigo Fontana, representant del Col·legi de Lleida.
Rosa Llum Fernandez representant del Col·legi de Girona.
Patricia Maldiney Casasus, representant del Col·legi de Terrassa i secretària de
la Comissió.
Durant la mateixa es van tractar els següents assumptes d'interès;
Problemàtica dels articles 27 i 28 de la LAJG (Renúncia d'honoraris del lletrat)
En relació a aquest punt, es va comentar pel President, que cal exigir als
advocats que acompleixin a la norma.
Amb la finalitat de vetllar pel compliment del principi de paritat i per tal d’evitar
la picaresca detectada, es va acordar fer seguiment d'aquests casos en tots els
Col·legis Catalans.
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Unificació de criteris en designes i acreditacions.
Els advocats han acordat que transcorreguts dos anys des de que s'inicia una
execució, el lletrat que l'ha portat pot renunciar a seguir amb aquesta,
procedint-se al nomenament d'un nou lletrat en la causa.
La Comissió va acordar sotmetre al criteri dels Col·legis si s'adopta el mateix
criteri que els advocats, al que tots els assistents manifesten la seva conformitat
amb la mesura. Per tant, s'acorda que transcorreguts dos anys des que s'inicia
l'execució el Procurador podrà si aquest és el seu interès, renunciar a seguir
amb aquesta, havent-se de nomenar un altre company que ho substitueixi. Es
deixa en mans dels procuradors el fet d'adoptar o no aquest acord, ja que si el
procurador decideix seguir amb l'execució, serà aquest el que la continuï.
Designes del torn de ric i forçós.
Va comentar el President de la Comissió que actualment s'està nomenant
Procurador del torn de RIC I FORÇÓS per a les herències jacents.
Aquesta mesura haurà de seguir aplicant-se fins que no surti una Llei que reguli
en exclusiva el tema del Torn d'ofici diferenciant-lo de la Justícia Gratuïta.
De moment, així les coses, aquesta designa pot, justificar-se, ja que el
Departament l'abona doncs en un moment posterior quedarà compensada.
En cas de percebre's els honoraris dels clients, en aplicació de l'article 36,
haurem de comunicar-ho al Col·legi a fi que el mòdul sigui compensat.
En aquest tipus de designes, haurem d'incloure, en la pròpia designa l'obligació
del procurador d'instar als ignorats hereus i herència jacent o bé una habilitació
de fons o ben una jura de comptes.
Creació d'un Enllaç de resolució de consultes d'Assistència Jurídica Gratuïta i
Torn d'ofici a través de la web del Consell.
Aquest Enllaç, neix amb l'esperit d'unificar criteris d'actuació en tots els Col·legis
Catalans i estarà operatiu a la web del Consell aviat.
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Problemàtica; torn d'Ofici subjecte a IVA?
Es comenta l'estat actual de la situació. No es tracta d'una retribució, com a tal,
sinó d'una COMPENSACIÓ. No està subjecta al lliure mercat, és obligatori i
impost e imposada i per tant, no pot estar subjecte a IVA.
Problemàtica, procuradors donats d'alta en diferents Col·legis per poder
apuntar-se als Llistats del Torn d'Ofici.
En aquest punt s'analitza la necessitat o no de tenir despatx obert en la localitat
en la qual es dóna l'alta...i es conclou que no, que no cal. N'hi ha prou amb tenir
despatx obert en un dels Col·legis en els quals es consti donat d'alta,
principalment, en aquell en què s'exerciti majoritàriament.
Problemàtica de crear un torn d'ofici específic per VIDO.
La comissió es mostra conforme a confeccionar un torn específic per als
assumptes que es tramitin en els Jutjats de Violència.
Suggeriment, es realitzarà un Reglament Comú en Matèria del Torn d'Ofici.
En aquest supòsit, es redactaran les bases comunes en les quals s'abordaran
temes com la formació continuada, accés als llistats en tots els col·legis, etc.
Problemàtica de les fotocòpies d'escrits i documentació lliurada per lletrats
per correu electrònic.
El procurador ha d'aportar les còpies al Jutjat, no obstant això, el cost és a
càrrec de l'Administració, a tal fi s'han facilitat pel Departament de Justícia,
màquines fotocopiadores en tots els Jutjats, per a la realització gratuïta per als
procuradors de les còpies a aportar. Es disposarà d'un codi d'accés comú.

PATRICIA MALDINEY CASASUS
Membre i Secretària de la Comissió de Justícia Gratuïta i del Torn d'Ofici del
Consell pel Col·legi de Procuradors de Terrassa.
Vocal Suplent de la Comissió Provincial d'Assistència Jurídica Gratuïta.
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V – Comissions de Treball
COMISSIÓ DE TRESOREIA
Ramón Jufresa
Lluch
Josep Mª Pardellans Selvas
Jaume Izquierdo Colomer
Jaume Paloma
Carretero

Tresorer
Vice-tresorer
Vocal
Vocal

EVOLUCIÓ INGRESSOS
mar-2017
Quotes Fixes
Quotes serveis
Secretaria
Torn d'ofici

set-2017

dic-2017

21.047,79 €

42.237,70 €

63.157,95 €

84.415,50 €

25.149,50 €

51.091,00 €

66.098,26 €

86.641,13 €

1.528,86 €

3.121,24 €

3.905,93 €

4.838,88 €

4.960,90 €

10.625,02 €

10.625,02 €

17.506,50 €

680,00 €

160,00 €

1.160,00 €

107.754,96 €

143.947,16 €

194.562,01 €

Altres Ingressos
52.687,05 €

Acumulat

juny -2017

DADES MES SIGNIFICATIVES PÈRDUES I GUANYS
31/12/2017

Ingressos
Despeses
M. Ordinari
M. Explotació

194.532,01€
178.751,70€
15.810,31€
16.196,33€
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Anàlisi:
En Aquest exercici 2017 els fets que han marcat el resultat final del mateix són:
En la quota Fixa l’alta de procuradors a finals de desembre 2016 i gener de 2017
ha provocat un ingrés de 84.415,50 € euros en front als 74.497,76 € de 2016. El
nombre de procuradors donats d’alta a final de l’exercici era de 58.
Pel què fa a la quota variable, s’ha implementat correctament el control de les
presentacions de les demandes i les seves contestacions, que ha provocat la
correcció del ingrés del darrer any, fent que el mateix sigui de 86.641,13 € molt
més alt que els 72.262,70 € de 2016. La correcta implantació del Programa
informàtic ha fet que els ingressos i les despeses de Secretaria baixin de manera
notable.
Pel que fa al Torn d’ofici, s’ha produït un increment dels ingressos al voltant dels
2.200 €: 17.506,50 € de 2017 en front als 15.249,78 € de l’any anterior, però el
nombre de designes s’ha mantingut. Esperem que aquest ingrés es consolidi en
aquest 2018.
Pel que fa a les despeses s’ha seguit la línia dels darrers anys amb una contenció
de la mateixa, així en el 2017 la despesa s’eleva a 178.751,70 € mentre que al
2016 va ser de 180.725,89 €, és a dir, 2.000 €, aproximadament de menys.
El fet més rellevant a la despesa ve donat per Catalana d’Occident que va
incrementar la pòlissa de RC en un 50% degut a les incidències que ha sofert en
el darrers anys en els mercats, a pesar de que el nostre col·legi no ha tingut
incidències. Aquest increment ha provocat que el import final superi el 3.000
euros. Pel 2018 esperem rebaixar aquest cost.
També van tenir un increment les quotes del Consejo y del Consell amb un
increment de 2.600 € degut a les altes del Procuradors ja comentada.
De l’exposat el resultat final de l’exercici es de 15.810,31 €, que podem
considerar un bon resultat a expenses dels ajustos que es puguin fer per tancar
definitivament l’exercici 2017, que creiem ha estat molt bo.

Els principals temes i tasques que s’han efectuat son les següents:
 Revisió de les despeses recurrents buscant rebaixar costos.
 Adquisició d’un ordinador nou per la delegació de Rubí.
 Canvi de contracte de telefonia y adquisició d’un aparell nou per a Rubí

MEMÒRIA 2017

 Les imposicions a termini al Banc de Sabadell , es van renovar a pesar del
baix rendiment de les mateixes, a nivell general de les entitats, així el banc
de Sabadell retribueix un 0,20 els seus dipòsits i un 0,30% al Banc
Santander.
 Manteniment del conveni amb Banc de Sabadell, tan a nivell de col·legi
com de col·legiats.

Per a aquest any 2018 :
-

-

Seguir amb el control de la despesa i amb l’evolució dels ingressos en cada
una de les seves partides, per posar en valor la quota fixa.
Complir amb els pressupostos presentats i aprovats en Junta.
Posar en pràctica les decisions preses de control i valoració de la càrrega
de treball y costos una vegada s’han posat en marxa els escrits i trasllats
telemàtics.
Seguir intentant cancel·lar les posicions a Bantierra.
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VI.- Comptes anuals de
l’exercici 2017
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VI.- Comptes anuals de l’exercici 2017
Balance de Situación a 31 de diciembre de 2017.

ACTIVO

2017

2016

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

38.395,02

219 Otro inmovilizado material

119,00

119,00

250 Inversiones financieras largo plazo

721,32

721,32

-6.968,45

-6.310,51

-71.311,85

-68.285,94

4.411,21

376,75

216,60

2.621,45

473 HP retenciones y pagos a cuenta

1,54

5,27

541 Valores representativo deuda cp

163.000,00

163.000,00

570 Caja euros

879,39

542,30

572 Bancos c/c

109.984,12

94.192,33

281.977,46

266.454,55

280 Amort.Acum.Inmov.Intangible
281 Amort.Acum.Inmov.Material
430 Clientes
440 Deudores

TOTAL BALANCE
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Balance de Situación a 31 de diciembre de 2017.
PASIVO

2017

2016

120 Remanente

414.451,95

414.451,95

121 Resultados negativos ejer.anter.

-177.219,42

-169.204,71

4.404,07

4.554,07

0,00

285,40

561 Depósitos recibidos a corto plazo

-3.650,00

-3.696,48

400 Proveedores

10.206,64

10.604,62

410 Acreedores

1.149,85

972,65

14.269,04

14.350,35

2.365,51

2.258,25

15.999,82

-8.121,55

281.977,46

266.454,55

180 Fianzas recibidas
520 Deudas a corto plazo

475 HP Acreed.conceptos fiscales
476 Organi.de la SS Acreedores
Resultado del ejercicio

TOTAL BALANCE
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COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

2017

%

2016

%

GASTOS POR:
600

Consejo

10.284,43

5,75

8.502,09

4,70

600

Consell

5.700,00

3,19

4.800,00

2,65

621

Arrendamientos y canones

10.424,16

5,83

10.424,16

5,78

622

Reparaciones y conserv.

11.190,84

6,25

12.820,45

7,09

623

Servicios Profes.Indep

12.498,63

6,98

12.005,08

6,64

624

Transportes

245,75

0,14

226,41

0,13

625

Primas de seguros

9.227,71

5,16

6.140,41

3,40

626

Servicios Bancarios

2.193,02

1,23

2.226,67

1,23

627

Publicidad propaganda

9.730,25

5,44

11.265,97

6,23

628

Suministros

11.536,08

6,45

13.874,38

7,68

629

Otros servicios

1.089,75

0,61

2.010,04

1,11

631

Otros tributos

0,00

0,00

21,00

0,01

640

Sueldos y salarios

68.597,76

38,33

71.732,84

39,69

642

Seguridad Social empresa

22.340,70

12,48

22.376,30

12.38

662

Intereses deudas

0,00

0,00

1,52

0,00

678

Gastos excepcionales

5,50

0,00

84,52

0,05

680

Amortización del inmovili.

657,94

0,37

668,10

0,37

681

Amortización del inmovili.

3.025,91

1,69

1.545,95

0,86

694

Perdidas deterioro credi.op.

201,06

0,10

0,00

TOTAL EUROS GASTOS

178.949,49

100% 180.725,89

100%
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COMPARATIVO INGRESOS Y GASTOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

2017

%

2016

%

194.562,01

99,80

172.142,52

99,73

387,02

0,20

461,51

0,27

0,28

0,00

0,31

0,00

194.949,31

100%

172.604,34

100%

INGRESOS POR:
700

Cuotas

769

Ingresos financieros

778

Ingresos extraordinarios

TOTAL EUROS INGRESOS

RESULTADO

15.999,82

-8.121,55
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ACTIVO

2017

2016

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

38.395,02

119,00

119,00

-6.968,45

-6.310,51

-71.311,85

-68.285,94

219 Otro inmovilizado material
280 Amort.Acum.Inmov.Intangible
281 Amort.Acum.Inmov.Material

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
un nuevo ordenador.

250

Inversiones financieras largo plazo

2017

2016

721,32

721,32

Corresponde a los títulos de Caixa d’Advocats.
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430

Clientes

2017

2016

4.411,21

376,75

Cuotas pendientes de cobrar a los procuradores, previstas cobrar a principios del
próximo ejercicio. La gran diferencia respecto 2016, es que al cierre del ejercicio
2017 ha quedado pendiente de cobrar la cuota fija de diciembre 2017 facturada
pero no ingresada hasta Enero de 2018.

440

Deudores

2017

2016

216,60

2.621,45

Gastos a cargo del Consejo General de Procuradores de España pagados por
nuestro Colegio, a la espera de recibir la devolución. Como se puede ver reflejado
en el cuadro, la mayoría de ellos ya han sido devueltos.

473

HP retenciones y pagos a cuenta

2017

2016

1,54

5,27

2017

2016

163.000,00

163.000,00

Retenciones fiscales de los intereses financieros.

541

Valores representativo deuda cp

No existe variación respecto 2016 puesto que al vencimiento se ha vuelto a
realizar imposiciones por los mismos importes.
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570

Caja euros

2017

2016

879,39

542,30

Saldo efectivo en la caja del Colegio

572

Bancos c/c

2017

2016

109.984,12

94.192,33

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 2018.

MEMÒRIA 2017

PASIVO

120

Remanente

2017

2016

414.451,95

414.451,95

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

121

Resultados negativos ejer. anter.

2017

2016

-177.219,42

-169.204,71

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

Resultado del Ejercicio:
El resultado del ejercicio 2017 es de un beneficio de 15.999,82 euros

180

Fianzas recibidas

2017

2016

4.404,07

4.554,07

Importe recibido de procuradores en concepto de fianzas. La variación respecto
2016 es debido a la devolución de algunas de ellas.

520

Deudas a corto plazo

2017

2016

0,00

285,40

Importe correspondiente a gastos pagados mediante tarjeta de crédito que serán
liquidados a principios de año. Como se puede apreciar en el cuadro, al cierre de
2017 no había gastos pendientes de liquidar.
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561

Depósitos recibidos a corto plazo

2017

2016

-3.650,00

-3.696,48

Corresponde al importe pendiente de repercutir a aquellos procuradores que
tenían contratado el Plan de Jubilación y que no pagaron en su día al Colegio para
que éste pudiera hacer frente a la cuota total.
La diferencia respecto 2016, es porque se ha regularizado la falta de repercusión
a uno de los colegiados en concepto de seguro de oficina 2016 que ascendía a
46,48€.

400/410

Proveedores / Acreedores

2017

2016

11.356,49

11.577,27

Facturas recibidas correspondientes al ejercicio 2016/2017 y ejercicios anteriores
que serán liquidados durante el ejercicio 2018.

475

HP Acreed.conceptos fiscales

2017

2016

14.269,04

14.350,35

Impuesto por las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF periodo 4 trimestre
2017.

476

Organi.de la SS Acreedores

2017

2016

2.365,51

2.258,25

Importe que corresponde a las retenciones por Seguridad Social del mes de
diciembre de 2017, practicada a los empleados.
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CUENTA DE RESULTADOS

600

Consejo

2017

2016

10.284,43

8.502,09

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

600

Consell

2017

2016

5.700,00

4.800,00

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

621

Arrendamientos y canones

2017

2016

10.424,16

10.424,16

Corresponden a los rentings contratados.

622

Reparaciones y conserv

2017

2016

11.190,84

12.820,45

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

623

Servicios Profes.Indep

2017

2016

12.498,63

12.005,08

Servicios Asesorías Fiscal, Contable Laboral y otros.
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624

Transportes

2017

2016

245,75

226,41

Gtos. Mensajeros

625

Primas de seguros

2017

2016

9.227,71

6.140,41

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

626

Servicios Bancarios

2017

2016

2.193,02

2.226,67

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

627

Publicidad propaganda

2017

2016

9.730,25

11.265,97

Importe correspondiente a Actos Sociales y desplazamientos.

628

Suministros

2017

2016

11.536,08

13.874,38
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TELEFONO

4.304,61

3.864,64

MATERIAL DE OFICINA

2.773,57

3.927,80

FOTOCOPIAS

1.978,38

3.768,64

434,88

347,15

GTOS. MAQUINA AGUA

1.006,44

1.003,13

GTOS. MAQUINA CAFÉ

1.038,20

963,02

DOMINIO INTERNET

629

Otros servicios

2017

2016

1.089,75

2.010,04

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

631

Otros tributos

2017

2016

0,00

21,00

2017

2016

68.597,76

71.732,84

Corresponde a tasas a cargo de este Colegio

640

Sueldos y salarios

Recoge los gastos del personal contratado en este Colegio

642

Seguridad Social empresa

2017

2016

22.340,70

22.376,30

Corresponde a la suma de las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la empresa
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662

Intereses deudas

2017

2016

0,00

1,52

2017

2016

5,50

84,52

Corresponde al total de los intereses financieros

678

Gastos excepcionales

El importe de 2017 corresponde a pequeñas diferencias entre lo cobrado y lo
pagado durante el año en concepto de Turno de Oficio.
El importe de 2016 corresponde al recargo de demora en concepto de devolución
de bonificaciones de cuotas por formación profesional en el empleo en materia
de formación de demanda efectuadas en los boletines de cotización a la
seguridad social en el ejercicio 2012.

680

Amortización del inmovili.

2017

2016

657,94

668,10

2017

2016

3.025,91

1.545,95

Amortización del inmovilizado intangible

681

Amortización del inmovili.

Amortización del inmovilizado material

694

Perd.Deter.Cred.Op.Comerc.

2017

2016

-201,06

0,00

Saldo dotado como pérdida por corresponder a operaciones incobrables
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700

Cuotas

2017

2016

194.562,01

172.142,52

83.815,50

72.497,76

CUOTAS ENTRADA COL.LEGI

600,00

2.200,00

CUOTA COLEGIAL VARIABLE

86.641,13

72.262,70

INGRESSOS CAFETERA

1.160,00

1.090,00

INGRESOS SECRETARIA

4.838,88

8.742,28

INGRESOS TURN OFICI

17.506,50

15.249,78

0,00

100,00

CUOTAS FIXES

SANCIONES PROCURADORES

769

Ingresos financieros

2017

2016

387,02

461,51

Corresponde a los ingresos financieros obtenidos en 2017 por las inversiones
financieras.

778

Ingresos extraordinarios

2017

2016

0,28

0,31

Corresponde a la regularización de diferencias de pagos.
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