
 
 
 

 
 

 
 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA  
CELEBRADA EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2017 

 

ACTA 

 

Assistents 

Ricard Borràs Iglesias,  Simeó Miquel Roé, Carme Juanós Amperi, Antoni Riba 
Esteve, Pilar Sanchez Villuendas, Ignacio Sáenz de Buruaga y Marco, Teresa 
Minguella Bertran, Josep Ma. Simon Solano, Joan Betriu Monclús, Mari Luz Ser-
rano Pedarrós, Ramon Gené Capdevila, Cristina Pueyo Grasa, Ana Gutiérrez 
Galán, Vicenç Bitria Aguila, Ariadna Puente Pociello, Beatriz De Pano Benabar-
re, Josep Ma. Moragues Serna, Meritxell Estiarte Garrofe, Joan Seuma Martí. 
 
Membres de la Junta de Govern: Jordi Albareda Cañadell (que presideix l’acte), 
Javier Alonso Sancho, Anna Nadal Braqué, Mercè Cirera Clotet, Celestí Pol Vila-
grasa, Aran Martínez Cardeñes, Neus Bellera Fondevilla, Marc Torres Bacardí, 
Carles Alamán Badia, Yasmina González Gil, i Anna Cristobal Samperi (que ac-
tua com a secretària). 
 
Secretària tècnica: Dolors Vigatà Piqué.  
 

 
Essent les 12.30 h., el degà, Jordi Albareda Cañadell, dóna la benvinguda als 
assistents, i saluda als que ens estan seguint per videoestreaming. 

 

1. LECTURA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR  

El degà manifesta que ja s’ha enviat l’acta per correu electrònic. S’aprova l’acta 
de l’assemblea general ordinària celebrada en data 31/03/17 per unanimitat,  
sense que es consideri necessari llegir-la. 
 
 
2. PROPOSTA, DEBAT I APROVACIO DELS PRESSUPOSTOS DEL 
COL·LEGI PER AL PROPER EXERCICI 2018 
 
El degà cedeix la paraula al tresorer, Carles Alaman. 
 
El tresorer exposa que estem davant d’una situació de manteniment de 
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pressupost en relació amb l’any anterior (2017), amb algunes petites 
variacions. 
 
Pel que fa als ingressos són els mateixos, encara que exposa la disminució pel 
concepte Màster per la davallada del nombre d’alumnes. Sembla que el motiu 
és que s’ha obert la convocatòria d’oposicions, i ens ha suposat un 50% menys 
d’alumnes. Tenim pendent el conveni amb la UdL per corregir a l’alça el dèficit. 
 
Pel que fa a les despeses, s’han disminuït per la partida de salaris: amortització 
d’un lloc de treball a l’oficina del torn d’ofici i reducció de jornada de les 
treballadores d’aquesta àrea, que suposa una reducció del cost laboral. 
  
Fons Mutual:   l’any 2017 s’ha disminuït el dèficit del Fons Mutual quedant 
reduït a 18.000 euros (enfront els 60.000 de l’any anterior).  
S’incrementa la quota en 12 euros, amb una quota final de 175 euros anual.  
Es destaca que només hi ha hagut tres baixes des de la implantació del nou 
sistema, així com la previsió de la remodelació del Reglament del Fons Mutual 
per suprimir el dèficit. 
 
Quant a la pòlissa de Responsabilitat Civil, la companyia ens ha comunicat que 
el risc assumit és molt elevat, i la companyia ha comunicat que incrementarà la 
quota per adequar-la al risc actual del Col·legi. La quota per 2018 serà de 298 
euros mantenint-se com un preu competitiu. 
 
Obert el torn de paraules el company Ricar Borràs intervé sol·licitant explicació 
de les partides del torn d’ofici.  
 
El degà exposa la voluntat d’aprimar les despeses de gestió sense que 
repercuteixi en la qualitat del servei. Estem treballant en aquesta direcció, 
intentant millorar l’eficiència en la gestió dels expedients de justícia gratuïta. 
Confiem en els mitjans tecnològics, i en aquest sentit, es canviarà el sistema de 
correu postal amb important reducció de despeses.   
 
Pel que fa la subvenció de la gestió per part de la Generalitat (un tant per 
expedient tramitat) hi ha un consens de tots els col·legis en el sentit que és 
insuficient. Des del CICAC s’està fent un estudi de cost mitjà de gestió d’un 
expedient per demanar-ho a la Generalitat. A més a més el Col·legi de Lleida 
va sol·licitar al CICAC, i així es va acordar, un percentatge d’increment en el 
repartiment d’aquesta subvenció entre els col·legis atenent a la qüestió 
territorial (partits judicials deficitaris), per poder determinar la proporcionalitat de 
la subvenció i, en definitiva, poder rebre més ingressos el nostre col·legi. 
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Pel que fa a aquest any 2018, atès el 155, es manté el pressupost de l’any 
passat, de manera que no s’ha pogut incrementar la subvenció, tenint en 
compte que l’actual conjuntura política impedeix qualsevol negociació amb la 
Generalitat. 
El govern de l’estat s’ha limitat a prorrogar els pressupostos de l’any passat i el 
CICAC no ha volgut fer un conveni de pròrroga, encara que si ens ho imposen 
ho haurem d’acceptar. 
 
El degà afegeix que a la resta de CCAA, els mòduls per actuacions dels lletrats 
del TOAD són més baixos que a Catalunya però la quantitat per gestió que 
cobren els col·legis és superior.  
 
A l’estudi del CICAC també s’inclou el cost de gestió del propi CICAC. 
Actualment es queda un percentatge i cal veure si és adequat. 
 
Ricard Borràs contesta que, atès les explicacions del degà, caldrà estar al 
moment de la liquidació de comptes. 
 
El company Ramon Gené pregunta sobre el fons de reserva d’exercicis 
anteriors.  
 
El tresorer explica que és per compensar el balanç i que segons els anys varien 
els imports però que es pot mantenir sense incrementar quotes. 
 
El company Josep Ma. Moragues sol·licita informació sobre la situació actual 
del Fons Mutual d’Assistència del Col·legi. 
 
El tresorer informa sobre el finançament actual del Fons Mutual que ha permès 
una important disminució del dèficit per aquest últim any. Per una banda, el 
50% del dèficit es cobreix amb el fons de reserva, i l’altre 50% amb l’increment 
de la quota. Tal com ja ha exposat al principi, l’increment de 12 euros/any (que 
suposa una quota anual de 175 euros) continua essent vàlid i la prova de que 
és un bon sistema està en que fins ara només s’han produït tres baixes. 
  
Un cop tancat el torn de paraules, se sotmeten els pressupostos del 2018 a 
votació,  que són aprovats per unanimitat de tots els presents. 
 
 
3. TORN OBERT DE PARAULES 
 
Havent aprovat els pressupostos, el degà, Jordi Albareda, obre el torn de 
paraules i atès que no hi ha intervencions, conclou l’acte agraint l’assistència 
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dels presents. 
 
  
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada l’assemblea 
general ordinària a les 13.10 hores. 
 

 
 
 
 
 

La Secretària,    
             

V. i P. 
Degà  
 
 
 
 


