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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
RESOLUCIÓ JUS/218/2015, de 6 de febrer, per la qual s’inscriuen al Registre de Col·legis Professionals de
la Generalitat de Catalunya els Estatuts del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa.
Vist l’expedient d’adaptació dels Estatuts del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa a la Llei 7/2006,
de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, incoat arran de la sol·licitud
de 4 de juliol de 2013, del qual resulta que en data 7 de gener de 2015 es va presentar el text dels Estatuts
adaptat als preceptes de la Llei esmentada, aprovat en les assemblees generals extraordinàries del Col·legi de
dates 17 de desembre de 2012 i 18 de desembre de 2014;
Atesos l’Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l’Estatut d’autonomia; la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis
professionals; la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya; la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya; el Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, per a l’adequació de
normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre de 2006,
relativa als serveis en el mercat interior; i els Estatuts col·legials vigents declarats adequats a la legalitat per la
Resolució JUS/2364/2006, de 10 de juliol (DOGC núm. 4678, de 18.7.2006);
Vist que els Estatuts s’adeqüen a la legalitat;
Vist que el present expedient ha estat promogut per una persona legitimada, que s’han aportat els documents
essencials i que s’han complert tots els tràmits establerts;
A proposta de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques,

Resolc:

-1 Declarar l’adequació a la legalitat de l’adaptació dels Estatuts del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de
Manresa a la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i
disposar la seva inscripció al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya;
-2 Disposar que el text dels Estatuts adaptats a la Llei 7/2006, de 31 de maig es publiqui al DOGC, com a
annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 6 de febrer de 2015

P. d. (Resolució JUS/498/2013, de 8.3.2013, DOGC de 13.3.2013)
Santiago Ballester i Muñoz
Director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Annex
Estatuts del Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa
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Títol 1
El Col·legi. Organització i govern

Capítol I
El Col·legi

Article 1
Corporació col·legial
L'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa, fundat l'any 1816, és una corporació de dret
públic de caràcter professional, reconeguda per l'Estat i emparada per la Llei de col·legis professionals de la
Generalitat de Catalunya, per l'Estatut general de la procura i per les normes d'aquests Estatuts, amb
personalitat jurídica i patrimoni propis, i amb plena capacitat per actuar per portar a terme les seves finalitats.

Finalitats de la corporació

Article 2
L'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa té com a finalitats essencials:
a) Ordenar i garantir l'exercici i la independència de la professió dins del marc de les lleis.
b) Representar els interessos generals de la professió, especialment en les relacions amb l'Administració
pública.
c) Defensar els interessos professionals dels seus col·legiats.
d) Vetllar perquè l'activitat professional s'adeqüi als interessos dels ciutadans.
e) Col·laborar de forma efectiva en el funcionament correcte, la promoció i la millora de l'Administració de
Justícia.
f) La formació professional permanent dels procuradors.
g) El control deontològic i l'aplicació del règim disciplinari en garantia de la societat.
h) Totes les finalitats que preveuen la llei i les normes aplicables.

Funcions de la corporació

Article 3
Són funcions pròpies de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa:
a) Exercir la representació que estableixin les lleis per al compliment dels seus fins i, especialment, la
representació i defensa de la professió davant qualsevol administració pública, institució, tribunal, entitat i
particular.
b) Vetllar per l'ètica professional i el respecte pels drets dels ciutadans, així com exercir la jurisdicció
disciplinària en l'ordre professional i col·legial.
c) Participar en els òrgans consultius i de l'Administració quan aquesta ho requereixi.
d) Organitzar activitats i serveis comuns de caràcter professional, cultural, assistencial, de previsió i anàlegs
que siguin d'interès per als col·legiats, incloent-hi l'assegurament obligatori de la responsabilitat civil
professional, quan legalment s'estableixi.
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e) Defensar els drets, els interessos i la independència de la professió de procurador dels tribunals.
f) Ordenar, per torn rigorós i sense excepcions, el repartiment dels processos civils i les causes penals dels
litigants amb dret a justícia gratuïta de qui, sense gaudir d'aquest dret, sol·liciti que es designi un procurador
d'ofici.
g) Evitar l'intrusisme i la competència deslleial entre professionals, vetllant per la deontologia i la dignitat
professional.
h) Intervenir com a mediador i en procediments d'arbitratge en conflictes que, per motius professionals, se
suscitin entre col·legiats.
i) El procurador haurà de percebre els drets que fixin les disposicions aranzelàries vigents. El Col·legi de
Procuradors haurà de facilitar a les persones usuàries i consumidores tota la informació en matèria d'honoraris
professionals, respectant sempre el règim de lliure competència.
j) Emetre informes o dictàmens en procediments judicials o administratius on es discuteixen qüestions relatives
a drets o bé honoraris professionals, i també respecte als projectes o les iniciatives legislatives que afectin la
procura, quan així se li requereixi.
k) Encarregar-se del cobrament de les percepcions, remuneracions i honoraris professionals amb caràcter
general, a petició dels col·legiats.
l) Organitzar cursos de formació i perfeccionament professional i mantenir i proposar al Consell General, o al
Consell de Col·legis de comunitat autònoma si és el cas, l'homologació d'escoles de pràctica jurídica i altres
mitjans per facilitar l'inici de l'activitat professional.
m) Aprovar els seus propis pressupostos i fixar i regular les aportacions dels col·legiats.
n) Fomentar l'ús de la llengua catalana entre les persones col·legiades i en els àmbits institucionals i socials en
els quals s'exerceix la professió.
o) La resta de funcions que siguin beneficioses per als interessos professionals i que s'encaminin al compliment
dels objectius col·legials.

Els col·legiats

Article 4
L'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa estarà constituït pels col·legiats actuals i pels que
successivament compleixin les condicions que les disposicions legals vigents exigeixen per ser procurador dels
tribunals i les que contenen aquests Estatuts, i que hagin obtingut la incorporació al Col·legi.

Article 5
Els col·legiats són:
a) Els procuradors en exercici, és a dir, els que estiguin vàlidament incorporats a un col·legi de procuradors.
b) Els procuradors jubilats, és a dir, els que en la condició de no exercents puguin ser habilitats pel seu Col·legi
per continuar tramitant els procediments de tota índole en què haguessin intervingut, fins a la finalització de la
instància corresponent, per un termini màxim de dos anys, però sense poder acceptar cap representació
posterior a la data de la baixa,
c) Els procuradors no exercents, és a dir, els que cessin en l'exercici de la professió per incompatibilitat, per
incapacitat o per qualsevol altra circumstància que no determini la baixa al Col·legi i els de nova incorporació
com a no exercents.

Article 6
Per al règim i la direcció del Col·legi hi ha una Junta General de tots els col·legiats, i una Junta de Govern
elegida com indiquen aquests Estatuts i la normativa legal, amb les atribucions que li confereixen.
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La seu col·legial

Article 7
La seu col·legial s'ubica a la ciutat de Manresa, en el mateix edifici dels Jutjats; actualment és al carrer
Arbonés, número 29, baixos (Planta 0).

Circumscripció territorial

Article 8
L'àmbit territorial del Col·legi se circumscriu als partits judicials de Berga, Igualada i Manresa.
El Col·legi té competència exclusiva i excloent en l'àmbit territorial que tenia en el moment de la seva creació,
amb independència del nombre de partits judicials que tingui actualment i que es creïn en el futur.

Capítol 2
Tractament de la corporació i escut col·legial

Article 9
La corporació té el tradicional tractament d'il·lustre.

Article 10
L'escut del Col·legi és el de la ciutat de Manresa, amb la inscripció 1816 a la part inferior, en referència a l'any
de constitució.
L'escut s'estamparà en tots els documents expedits per l'il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de
Manresa, i no se'n podrà modificar el disseny si no és mitjançant un acord en forma de la Junta General.

Títol 2
Òrgans del Col·legi

Capítol 1
La Junta General

Article 11
La Junta General és l'òrgan sobirà i suprem del Col·legi. Els seus acords, presos de conformitat amb el que
preveuen els Estatuts i la llei, són executius i de compliment obligat per part de la Junta de Govern i dels
col·legiats sense excepció, sense perjudici del dret d'impugnació que els pugui correspondre.
Tots els col·legiats incorporats de ple dret amb anterioritat a la data en què es convoqui la Junta General tenen
veu i vot. Se n'exceptuen els col·legiats afectats per una sanció que comporti la suspensió o la limitació
d'aquesta activitat col·legial.
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Els col·legiats exercents tenen doble vot que els jubilats i els no exercents.

Article 12
La Junta General pot ser ordinària o bé extraordinària.
És ordinària la que, de manera preceptiva, es duu a terme dins del primer trimestre de cada any per tractar els
assumptes generals del Col·legi, per renovar els càrrecs com preveuen els Estatuts, si és el cas, per aprovar
l'estat de comptes de la tresoreria (balanç) corresponent a l'exercici anterior i per tractar altres qüestions que
la Junta de Govern consideri d'interès. L'últim trimestre és preceptiu presentar el pressupost amb la previsió
d'ingressos i de despeses de l'exercici entrant. És extraordinària la que és convocada per la Junta de Govern,
per iniciativa pròpia, a instància del degà/ana o perquè ho ha sol·licitat, en un escrit adreçat al degà/ana, com
a mínim el 5% dels col·legiats exercents del total del Col·legi, els quals han d'expressar les proposicions que
s'hauran de sotmetre a discussió.
Les juntes generals sol·licitades per part d'aquest més del 5% dels col·legiats exercents es duran a terme dins
dels 30 dies següents a la recepció de la petició a la secretaria del Col·legi.
Fins a cinc dies abans de la Junta, els col·legiats poden presentar les proposicions que vulguin sotmetre a
deliberació i acord de la Junta General, i que seran incloses en l'ordre del dia a fi de tractar-les a l'apartat
denominat proposicions. Aquestes hauran d'aparèixer subscrites per un mínim del 10% del cens de col·legiats.

Article 13
La Junta General Ordinària s'ha de convocar amb una anticipació mínima de 30 dies, llevat dels casos
d'urgència, en què és suficient convocar-la amb 15 dies d'antelació.
La Junta General Extraordinària s'ha de convocar amb una anticipació mínima de 5 dies.
Si la reunió té per objecte la modificació de l'articulat dels Estatuts, en la convocatòria hi ha de figurar
necessàriament la modificació proposada i la relació de l'article o articles que es volen modificar.

Article 14
Les convocatòries es faran mitjançant una comunicació escrita a tots els col·legiats, signada pel secretari
general, i s'hi ha d'expressar l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de l'acte, en primera i segona convocatòria.

Article 15
La Junta General es constitueix vàlidament en primera convocatòria quan hi són presents de manera necessària
el 50 per 100 dels col·legiats. En segona convocatòria, la Junta es porta a terme amb els col·legiats que hi
concorrin, sigui quin sigui el seu nombre.
Els acords s'adopten per la majoria simple, incloent els acords relatius a la unió, fusió, absorció i dissolució del
Col·legi, on únicament caldrà la majoria simple dels col·legiats assistents a l'Assemblea General Extraordinària.
En els casos especialment determinats per aquests Estatuts, cal el vot afirmatiu de la majoria absoluta dels
assistents a l'assemblea. Per modificar l'articulat dels Estatuts, disposar del patrimoni o variar-ne la destinació,
es requereix la votació favorable de les dues terceres parts dels col·legiats presents en el moment de la
votació.
Els acords adoptats són executius i de compliment obligat per als col·legiats i per a la Junta de Govern.

Article 16
Com a òrgan sobirà del Col·legi, la Junta General està dotada de totes les atribucions relatives al
desenvolupament i la regulació de l'exercici de la procura en el seu àmbit geogràfic, sempre que els seus
acords no siguin contraris a la llei, la moral o l'ordre públic.
Les competències atribuïdes a la Junta de Govern segons aquests Estatuts, ho són per delegació de la Junta
General.
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Article 17
La Junta General és presidida per qui exerceix el càrrec de degà/ana, i actua de fedatari el secretari general de
la Junta de Govern.
En absència del degà/ana o del secretari general, cobreixen les seves funcions el vicedegà i un vocal de la
Junta de Govern, respectivament, per acord intern de la mateixa Junta de Govern.
En iniciar l'assemblea es verifica l'assistència i es llegeix l'ordre del dia i l'acta de l'última Junta General, a fi
d'aprovar-la.

Article 18
El degà/ana sotmet a discussió de l'assemblea els assumptes sobre els quals hi ha d'haver acord.
En el supòsit que calgui l'ordenació del debat, a criteri del degà/ana, només poden fer ús de la paraula dos
col·legiats en pro i dos en contra de l'assumpte en qüestió, però cada intervenció únicament pot durar deu
minuts.
L'assumpte es considera prou debatut quan s'ha esgotat el temps esmentat, que excepcionalment pot ser
ampliat pel degà/ana.
Els components de la Junta de Govern poden prendre part en la discussió sense consumir torn, amb una
durada màxima de 10 minuts cadascun d'ells.
Els que hagin fet ús de la paraula poden demanar-la de nou per rectificar o bé per al·lusions, amb una durada
màxima de 2 minuts.

Article 19
Les votacions poden ser, en general, nominals o secretes. Són nominals quan ho sol·liciten sis o més
col·legiats, i secretes si ho sol·liciten el mateix nombre de col·legiats i sempre que facin referència a la
personalitat d'algun col·legiat.
Preval la votació secreta sobre qualsevol altra, i en cap cas és permesa la delegació de vot.

Article 20
Si durant la discussió d'una proposició es presenten modificacions o esmenes, abans s'han de sotmetre a
votació. La més votada és la que se sotmet a votació definitiva; no obstant això, abans de la votació el
secretari general n'ha de concretar clarament la redacció definitiva.

Article 21
En totes les discussions es cedeix la paraula en l'ordre en què s'hagi sol·licitat.
Quan un col·legiat parla, únicament pot ser interromput per ser cridat a l'ordre pel degà/ana o la persona que
presideixi l'assemblea. Es prohibeix l'ús de la paraula a qui se li hagi cridat l'atenció tres vegades.

Article 22
Si després d'haver efectuat dues votacions persisteix l'empat, el vot del degà/ana, o la persona que el
substitueixi, decidirà.

Capítol 2
La Junta de Govern
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Secció primera
Composició i funcions

Article 23
La direcció i administració del Col·legi s'atribueix a la Junta de Govern, que es composa d'un degà/ana, un
vicedegà, un secretari general, un vicesecretari, un tresorer i un vocal per cada partit judicial. També té la
condició de membre de la Junta de Govern el col·legiat que ocupa la vocalia del Col·legi en el Consell deis
Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.
En cap cas un mateix col·legiat pot exercir més d'un càrrec simultàniament a la Junta de Govern.

Article 24
Els càrrecs de la Junta de Govern són gratuïts, honorífics i obligatoris. No obstant això, es pot renunciar al
càrrec abans d'acceptar-lo, o se'n pot dimitir després d'haver-lo acceptat, si s’al·leguen causes excepcionals
que la Junta consideri suficients. En casos d'absència, malaltia i vacants, els membres de la Junta se
substitueixen de la forma que estableixen aquests Estatuts i la normativa legal.

Article 25
La Junta de Govern es reuneix, un cop feta la convocatòria per mitjà de papereta autoritzada pel degà/ana,
com a mínim una vegada cada mes, i sempre que així ho exigeixin els assumptes pendents.

Article 26
Es constitueix i es prenen acords vàlids si hi assisteixen com a mínim la meitat dels seus components, més el
degà/ana, la presència del qual és totalment necessària, excepte en el supòsit d'haver de preveure la seva
substitució.
S'acorda el que decideixin la majoria dels concurrents, i en cas d'empat decideix el vot del degà/ana. Les
votacions són secretes a petició de qualsevol dels seus components, i sempre que es refereixin a la
personalitat d'un col·legiat.

Article 27
Tots els membres de la Junta de Govern tenen l'obligació d'assistir a les reunions a què siguin convocats i
mantenir en secret les seves deliberacions sobre temes transcendents. La inassistència reiterada a les Juntes
de Govern es considera una falta lleu i pot comportar la destitució de l'afectat, un cop advertit el degà/ana.

Article 28
Es priva el dret de vot a un membre de la Junta de Govern quan la votació es fa respecte a assumptes
personals seus.

Article 29
La papereta de convocatòria s'ha d'enviar amb l'anticipació necessària perquè els destinataris la rebin, com a
mínim, unes 48 hores abans de la sessió, però en cas d'urgència es pot convocar la sessió amb el temps mínim
que les circumstàncies exigeixin.
En la convocatòria hi ha de constar el lloc, el dia i l'hora on tindrà lloc la Junta, així com l'ordre del dia. També
s'hi ha d'adjuntar la documentació necessària per al bon coneixement i informació dels seus membres.
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Article 30
Són atribucions de la Junta de Govern:
a) Vetllar pel bon compliment i respecte a aquests Estatuts, pels acords de les juntes generals, per les
disposicions legals vigents i per les que dictin els tribunals i altres autoritats i que facin referència a l'exercici
de la professió.
b) Sotmetre a la Junta General assumptes concrets d'interès del Col·legi o de la professió, en la forma que la
mateixa Junta estableixi.
c) Defensar i emparar els col·legiats en el lliure desenvolupament de la professió, exercint les actuacions per
impedir i perseguir l'intrusisme.
d) Vetllar perquè els col·legiats desenvolupin la seva professió amb independència, diligència, probitat i
observança de les normes d'ètica professional.
e) Exercir la funció disciplinària d'acord amb aquests Estatuts.
f) Recaptar, distribuir i administrar els fons del Col·legi, i preparar el pressupost anual de les despeses que
haurà de sotmetre's a aprovació de la Junta General.
g) Convocar les juntes generals i proposar els assumptes que siguin competència seva.
h) Convocar eleccions per proveir els càrrecs de la Junta de Govern i disposar el que sigui necessari per elegirlos.
i) Contractar i acomiadar els treballadors del Col·legi.
j) Fomentar una relació cordial entre els col·legiats i amb les persones relacionades amb l'Administració de
Justícia,
k) Organitzar actes lúdics i la festa patronímica de Sant Ferran.
l) Aplicar les condicions i els requisits d'accés, i el funcionament i la designació dels torns d'ofici i justícia
gratuïta, d'acord amb la normativa legal vigent,
m) Resoldre les reclamacions que es facin al Col·legi respecte d'algun dels seus col·legiats.
n) Evacuar consultes dels col·legiats, emetre dictàmens sobre temes professionals i, en general, tenir en tot
moment informats els col·legiats del funcionament del Col·legi i el desenvolupament de la professió.
o) Resoldre les baixes i les jubilacions de col·legiats, així com. les sol·licituds d'incorporació de nous col·legiats i
l'habilitació d'oficials, d'acord amb la Llei Orgànica del Poder Judicial,
p) Organitzar el servei de notificacions al qual es refereix l'article 272 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, així
com qualsevol altre servei que, per llei, pugui ser atribuït al Col·legi.
q) I, en general, dirigir i administrar el Col·legi; prendre acords; proposar a la Junta General l'import de les
quotes d'incorporació, amb el límit que determini el Consell General de Procuradors dels Tribunals, i exercir les
funcions que es creguin oportunes per a un compliment eficaç de les finalitats de la corporació, sempre per
delegació de la Junta General.

Article 31
Sempre que ho cregui convenient, la Junta de Govern pot sol·licitar l'assistència i ajuda de qualsevol col·legiat.

Secció segona
Elecció dels membres de la Junta de Govern

Article 32
Els càrrecs de la Junta de Govern duren 4 anys i es renoven per meitats cada 2 anys. Van aparellats en
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l'elecció els càrrecs de degà, tresorer, vocal de Manresa i vocal de Berga, d'una banda, i vicedegà, secretari
general, vocal d'Igualada i vocal dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya, de l'altra.
Sempre que hi hagi eleccions es proveiran també els càrrecs que des de l'elecció anterior hagin quedat
vacants, però els elegits desenvoluparan els seus càrrecs només pel temps que els faltés als que van produir la
vacant per completar el període del seu mandat.

Article 33
En cap cas ningú pot exercir el mateix mandat més de vuit anys seguits, però pot continuar a la Junta de
Govern ocupant un altre càrrec. Transcorregut el termini de 4 anys, podrà presentar-se de nou a l'elecció per
l'antic càrrec.
Una segona elecció del col·legiat per a un mateix càrrec només té validesa si és reelegit per les tres cinquenes
parts dels col·legiats.

Article 34
Per ocupar el càrrec de degà/ana cal haver exercit la professió de manera ininterrompuda durant 10 anys. Per
ocupar la resta de càrrecs de la Junta de Govern són suficients 5 anys d'exercici professional continuat.

Article 35
Excepte els vocals de cada partit judicial, la resta de càrrecs podran ésser exercits per qualsevol membre del
Col·legi de Procuradors de Manresa que compleixi els requisits abans esmentats, amb independència del partit
judicial on exerceixi.

Article 36
No pot ser elegit com a membre de la Junta de Govern un col·legiat que hagi estat sancionat per la via de
correcció disciplinària o encausat penalment i que no hagi estat rehabilitat.

Article 37
Els membres de la Junta de Govern són elegits per càrrecs a la Junta General Ordinària de col·legiats que
preveuen els Estatuts per al primer trimestre de l'any, o durant el transcurs de l'any si es donen les
circumstàncies de convocatòria obligada previstes en els Estatuts com a excepcionals.
No poden formar part de la mesa electoral els membres de la Junta que es presentin per ser elegits.

Article 38
La votació per a l'elecció de càrrecs sempre és secreta.
Es preveu el vot per correu per a aquells casos en què el col·legiat prevegi que no podrà exercir
presencialment el seu dret de vot fixat per a la celebració de les eleccions. El termini per a aquest vot per
correu serà de fins 10 dies abans de la data assenyalada.
Els sobres del vot per correu s'obriran després dels ordinaris.

Article 39
Els empats en aquesta elecció es decideixen a favor del col·legiat més antic i, si es manté l'empat, a favor del
col·legiat de més edat.

Article 40

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

10/23

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 6814 - 19.2.2015
CVE-DOGC-A-15043106-2015

Les qüestions relatives a la nul·litat o validesa del vot, o a qualsevol altra qüestió referent a l'elecció, les
decideixen immediatament els membres de la Junta de Govern que no estan subjectes a reelecció, i l'acord el
forma el de la majoria. En cas d'empat decideix el vot del degà/ana o la persona que el substitueixi en les
seves funcions.

Article 41
La Junta General donarà possessió del càrrec als elegits immediatament després de ser aprovada l'acta de la
votació, que el secretari general llegirà als assistents, una vegada fet el recompte de vots.

Secció tercera
El degà i el vicedegà

Article 42
Correspon al degà/ana, que rep el tractament d’Il·lustríssim/a Senyor/a, presidir el Col·legi i la Junta de
Govern i exercir-ne la representació en tota mena d'actes, i davant les instàncies judicials, administratives,
corporatives, supracol·legials i altres autoritats.
També té la consideració honorífica corresponent al/a la jutge/essa degà/ana, o bé la que correspongui a la
màxima autoritat judicial de la ciutat, categoria amb la qual concorrerà a qualsevol classe d'acte oficial, on
ocuparà la posició protocol·lària corresponent.
S'ha d'esforçar per a mantenir una bona relació amb tots els companys i la seva conducta ha de ser exemplar
per a tots ells.
Per la seva condició de representant del Col·legi, se li deu consideració i respecte.
Els que hagin exercit el càrrec de degà/ana conserven de manera vitalícia el tractament inherent al càrrec.
El vicedegà substitueix el degà en els casos en què així sigui requerit o en els casos de força major.

Article 43
La Junta General pot nomenar degà honorari aquell col·legiat que, havent exercit el càrrec de degà, pels seus
mèrits i actes realitzats en benefici del Col·legi sigui mereixedor d'aquesta consideració.
El degà honorari té els mateixos honors i les mateixes consideracions protocol·làries que el degà del Col·legi.

Article 44
Són funcions del degà:
a) Convocar i presidir totes les juntes del Col·legi, actuant com a moderador en les discussions que sorgeixin.
b) Vetllar i verificar l'observança per part de tots els col·legiats de les normes legals i estatutàries relatives a
l'exercici professional.
c) Visar els lliuraments i els certificats que expedeixi la secretària del Col·legi, i els pagaments de la tresoreria.
d) Ordenar i coordinar les activitats de la Junta de Govern en totes les seves funcions.
e) Portar i custodiar els llibres del Col·legi. Tenir actualitzat un registre de tots els col·legiats i de les societats
professionals que es formin.
f) Representar el Col·legi davant dels òrgans judicials, i de qualsevol altre àmbit, per a tots els assumptes de
l'àmbit professional.
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Secció quarta
El secretari general

Article 45
Correspon al secretari general:
a) Estendre acta de totes les Juntes del Col·legi i donar compte de les anteriors i dels expedients i assumptes
que en derivin.
b) Transcriure totes les actes aprovades al llibre oficial del Col·legi.
c) Portar el registre de tots els col·legiats, on consten els seus antecedents individuals, per mitjà d'un
expedient on s'inclou tota la documentació del nou col·legiat.
d) Autoritzar els certificats que s'expedeixin i les comunicacions, convocatòries, circulars i ordres que s'adrecin
als col·legiats, per acord de les juntes generals o de Govern.
e) Supervisar el torn d'ofici en col·laboració amb les instàncies judicials.
f) Assistir el degà/ana i el tresorer en totes aquelles actuacions en què aquests li sol·licitin que hi sigui.

Secció cinquena
El tresorer

Article 46
Són funcions del tresorer:
a) Recaptar els ingressos ordinaris i extraordinaris del Col·legi.
b) Fer els pagaments que li encarregui la Junta de Govern i, de manera regular, al personal del Col·legi, a les
assegurances i a altres serveis ordinaris contractats pel Col·legi.
c) Portar la comptabilitat ordinària del Col·legi i controlar les llibretes d'estalvi, els talonaris de xecs i altres
efectes comptables i de pagament.
d) Formar el compte general documentat de cada exercici i el pressupost de l'exercici següent per presentar-lo
i obtenir l'aprovació, si és necessari, de la Junta General Ordinària, quan sigui convocada.
e) Fer el lliurament immediat al tresorer que el succeeixi de tots els fons, efectes i documents concernents al
seu càrrec.
f) Exercir la condició de delegat a la mutualitat.

Secció sisena
Els vocals

Article 47
El vocal de Manresa té la condició de vocal primer i és el substitut natural del tresorer o del secretari general
durant les seves absències, malalties i vacants.

Article 48
La resta de vocals són sengles col·legiats amb exercici a la resta de partits judicials de l'àmbit territorial del
Col·legi, com a portaveus dels col·legiats d'aquells partits a la Junta de Govern.
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Secció setena
El vocal al Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya

Article 49
Té la condició de membre de la Junta de Govern el col·legiat designat per la Junta General per representar el
Col·legi, juntament amb el degà/ana, en el Consell dels Il·lustres Col·legis de Procuradors dels Tribunals de
Catalunya.
En cap cas pot exercir aquest càrrec cap altre membre de la Junta de Govern.

Títol 3
Els col·legiats

Capítol 1

Secció primera
Els membres de la corporació

Article 50
Seran membres de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa els que sol·licitin i obtinguin
incorporar-s'hi per exercir la procura en qualsevol dels partits judicials que conformen l'àmbit territorial de la
corporació, sempre que tinguin la capacitat legal necessària i compleixin els requisits exigits per la llei.

Secció segona
Requisits i tràmits per a la incorporació

Article 51
La incorporació al Col·legi s'ha de sol·licitar mitjançant una instància adreçada al secretari general, a la qual
s'han d'adjuntar els següents documents:
a) Certificat literal de naixement.
b) Certificat del Registre Central de Condemnats i Rebels per acreditar que no es tenen antecedents penals que
inhabilitin per a la professió de procurador.
c) Títol de procurador dels tribunals.
d) Document acreditatiu de la nacionalitat espanyola, o de la de qualsevol dels estats membres de la
Comunitat Europea.
e) Declaració jurada de no estar inclòs en cap de les incompatibilitats, prohibicions o causes d'incapacitat
establertes en els articles corresponents de l'Estatut general dels procuradors dels tribunals d'Espanya.
f) Document acreditatiu d'haver ingressat a la tresoreria del Col·legi la quota d'ingrés que en el moment de la
sol·licitud sigui vigent.
g) Document acreditatiu de l'ingrés a la mutualitat de previsió dels procuradors dels tribunals d'Espanya o bé
al règim general de la seguretat social o estar donat d'alta al RETA.
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Tramitació dels expedients d'incorporació

Article 52
La Junta de Govern ha de resoldre els expedients d'incorporació en el termini màxim d'un mes, a comptar des
de la recepció de la sol·licitud.
Es considerarà admesa la incorporació en el cas que no hi hagi un acord denegatori exprés i motivat en el
termini de temps anteriorment indicat.
L'acord positiu donarà lloc a la inscripció en el llibre corresponent i a l'entrega del certificat de l'acord a
l'interessat.

Article 53
La Junta de Govern no pot denegar la incorporació quan es compleixin i s'hagin acreditat els requisits exigibles
per a l'exercici de la professió de procurador dels tribunals, i no existeixi cap de les causes d'incompatibilitat
previstes en l'Estatut general de la professió.
L'acord denegatori de la Junta de Govern s'ha de notificar a l'interessat per escrit.
Contra aquest acord que posa fi a la via administrativa es podrà interposar un recurs contenciós-administratiu,
o bé un recurs potestatiu de reposició davant la mateixa Junta de Govern o bé davant l'òrgan que l'hagi dictat,
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà que es rebi la notificació, d'acord amb el que preveu el
sistema de recursos de l'article 67 de la Llei 7/2006, de 31 de maig.

Possessió del càrrec

Article 54
Acordada la incorporació d'un nou col·legiat, la Junta de Govern ha d'instar a l'òrgan jurisdiccional competent
l'assenyalament del dia i l'hora per a la prestació de la promesa o jurament del càrrec.
L'acte serà presidit pel degà/ana, assistit del secretari general, i amb la concurrència de la Junta de Govern. El
sol·licitant hi haurà de comparèixer amb un col·legiat que l'assistirà com a testimoni. El secretari general li
prendrà promesa o bé jurament de l'obligació de complir i acatar aquests Estatuts i, a continuació, serà investit
de toga pel testimoni. Tot això es documentarà mitjançant una acta que serà signada pel degà/ana, el nou
col·legiat, el testimoni i el secretari general.

Secció tercera
Pèrdua de la condició de col·legiat

Article 55
La condició de col·legiat es perd si es dóna alguna de les causes previstes en l'Estatut general de la professió, i
és aplicable tot el que l'Estatut esmentat disposi quant a baixes com a conseqüència de sancions disciplinàries.

Secció quarta
Els col·legiats no exercents

Article 56
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Els col·legiats exercents poden sol·licitar la baixa en l'exercici i romandre com a integrants de l'Il·lustre Col·legi
de Procuradors dels Tribunals de Manresa com a no exercents, mitjançant un escrit adreçat al degà/ana.

Article 57
Els col·legiats no exercents hauran de sufragar personalment totes les prestacions de les quals vulguin gaudir,
d'entre les que el Col·legi ofereix de manera gratuïta als col·legiats exercents.

Article 58
Els col·legiats no exercents que es reincorporin a l'exercici de la professió poden sol·licitar al degà de passar a
la situació d'exercents. En aquest cas han d'acreditar haver constituït la fiança exigible, declarar expressament
i de manera solemne que no estan inclosos en cap causa d'incompatibilitat per a l'exercici de la procura, i
aportar tots els documents que, requerits per a la primera incorporació, hagin pogut variar. Igualment estan
obligats a pagar la meitat de la quota d'ingrés vigent.

Article 59
La Junta General pot acordar d'ofici el pas dels col·legiats exercents a la situació de no exercents, en els
supòsits i amb els tràmits previstos en l'Estatut general de la professió.

Capítol 2
Drets i obligacions dels col·legiats

Secció primera
Drets generals

Article 60
Són drets generals dels col·legiats els que preveuen l'Estatut general dels procuradors dels tribunals d'Espanya
i les lleis generals de l'Estat, i han de ser exercits en la forma i amb l'abast previst per la legislació esmentada.
Especialment els procuradors, en el seu exercici professional, han de percebre els drets que fixin les
disposicions aranzelàries vigents.
Si no hi ha un pacte exprés en sentit contrari, cal atenir-se estrictament al que disposen les disposicions
aranzelàries vigents.

Drets especials

Article 61
Els membres de l'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa reben de la corporació respecte i
protecció per garantir el compliment de les seves funcions professionals.
El degà/ana i la Junta de Govern han de donar suport als col·legiats, aconsellar-los i col·laborar amb ells
sempre que així els sigui sol·licitat, en l'àmbit de solidaritat que ha de presidir la vida de la corporació i les
relacions entre els seus membres.

Article 62
Especialment són drets dels membres del Col·legi:
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a) Utilitzar les instal·lacions i els serveis col·legials de manera ordenada, amb observança de les normes
d'utilització dictades per la Junta de Govern i, en cas d'inexistència de normativa, amb la cura i el respecte
deguts.
b) Usar l'escut col·legial.
c) Obtenir del Col·legi els documents que acreditin la col·legiació.
d) Obtenir certificats acreditatius dels acords de les juntes generals i de Govern.
e) Obtenir la distinció o menció col·legial quan es compleixin, respectivament, 25 i 50 anys d'incorporació a la
llista d'exercents de la corporació.
f) Assistir a tots els actes, reunions, commemoracions i funcions que siguin organitzades amb caràcter general
pel Col·legi.
g) Els honors, les preferències i les consideracions reconegudes per la Llei a la professió, en particular l'ús de la
toga quan assisteixen a sessions dels jutjats, tribunals i actes solemnes judicials, i a ocupar seients en
estrades a la mateixa altura dels membres del tribunal, fiscals, secretaris i advocats.
h) Ser substituïts, en qualsevol actuació processal, per un altre procurador exercent a la mateixa demarcació
territorial.
i) Assistir amb veu i vot a les juntes generals ordinàries i extraordinàries que siguin convocades.
j) La protecció i empara del Col·legi en l'exercici de la professió.
k) Els beneficis de caràcter econòmic continguts en aquest Estatut, sempre que es compleixin els requisits
establerts.
l) Proposar al Col·legi les reformes que estimin convenients per a un millor funcionament, o que puguin
beneficiar l'Administració justícia.
m) Consultar la Junta de Govern i obtenir resposta en els següents casos:
1. Interpretació de l'aranzel de procuradors que sigui vigent.
2. Sobre la procedència del pagament de bestretes i drets que han de figurar en la corresponent nota del
procediment judicial del procurador en exercici.
3. Sobre qualsevol altra qüestió dubtosa o fets que afectin la professió.

Secció segona
Obligacions generals

Article 63
Són obligacions generals dels procuradors dels tribunals les que estableix l'Estatut general dels procuradors
dels tribunals d'Espanya. Bàsicament, exercir la professió amb honestedat i diligència, satisfer les quotes
acordades pel Col·legi, complir les normes legals, guardar secret professional, tenir contractada una pòlissa de
responsabilitat civil, seguir una formació continuada i col·laborar en tot allò que el Col·legi requereixi.

Article 64
Els col·legiats tenen el deure fonamental de col·laborar amb els òrgans de l'Administració de justícia.

Article 65
Igualment estan obligats a exercir la professió amb l'atenció i la diligència màximes en la defensa dels
interessos dels seus representats, i han d'observar consideració i respecte a la part contrària.
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Article 66
Han d'actuar amb honradesa, lleialtat, respecte i veracitat en les relacions amb els òrgans jurisdiccionals, la
resta de companys, el client i el lletrat.

Article 67
Mai es poden oferir serveis amb rebaixa dels drets aranzelaris corresponents.
La contravenció d'aquesta norma es considera indecorosa i contrària a la dignitat de la professió, alhora que
una falta de lleialtat i una mostra de competència deslleial a la resta de col·legiats.

Article 68
Cap col·legiat ha d'intentar l'adquisició de la representació dels clients que ja tinguin procurador. En el cas
d'haver d'assumir la representació en procediments en què hi hagi hagut la intervenció d'un altre company, i
sempre que aquesta circumstància sigui coneguda per ell, ho ha de comunicar al company que exerceix la
representació, per si existeix un motiu fonamentat que impedeixi l'acceptació del càrrec.

Article 69
El col·legiat que designi el seu domicili a l'efecte de rebre notificacions en un procediment ha de presentar una
minuta al final del plet, d'acord amb l'aranzel vigent, com si tingués intervenció plena.

Article 70
Els col·legiats han de representar gratuïtament els litigants amb dret a justícia gratuïta amb el mateix interès i
activitat que qualsevol altre client, en aquells procediments que els corresponguin per torn rigorós, i sempre
que el litigant hagi obtingut el benefici de justícia gratuïta pel procediment legalment establert.
Poden excusar-se d'exercir la representació en procediments de justícia gratuïta:
1. Els col·legiats majors de seixanta-cinc anys.
2. Els components de la Junta de Govern que així ho sol·licitin, i durant el seu mandat poden quedar alliberats
de l'obligació de pertànyer a l'assistència jurídica gratuïta i al torn d'ofici.

Article 71
Mai no es pot acceptar la representació en concepte de litigant amb dret a justícia gratuïta si existeix
prèviament un company personat, de pagament, i no se li ha liquidat totalment la nota de drets i bestretes.

Article 72
Els procuradors podran fer la publicitat dels seus serveis i despatxos d'acord amb el que preveu la legislació
vigent, en relació a la defensa de la competència i competència deslleial. La publicitat es podrà fer per
qualsevol mitjà de comunicació, sempre que la informació sigui veraç, digna i lleial.
Serà un incompliment de les normes deontològiques la publicitat que sigui contrària a la salvaguarda, la
independència i la integritat de la professió de procurador dels tribunals, així com la que vulneri el secret
professional.

Article 73
Cap procurador pot intervenir en la gestió de procediments que siguin encarregats a un altre company, ni
donar notícies referents a procediments d'un altre, sense haver obtingut prèviament el consentiment de qui
exerceixi la representació en el plet.
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Article 74
A més dels deures esmentats anteriorment, també ho són els que estableixen els articles 38 i 39 de l'Estatut
general de la professió.
La infracció dels preceptes continguts en els paràgrafs anteriors comportarà la sanció del procurador infractor,
un cop incoat un expedient disciplinari, amb audiència de l'interessat.

Secció tercera
Obligacions especials

Article 75
Els col·legiats han d'observar respecte pel Col·legi i els seus òrgans de representació i gestió, i han d'acatar les
seves decisions si han estat preses d'acord amb les normes establertes.

Article 76
Els col·legiats han d'exercir la seva professió amb independència, sense que sigui admissible la dependència o
contractació laboral per compte d'altri.
Als procuradors dels tribunals els està expressament prohibit:
a) Exercir la procura si estan incursos en causes d'incompatibilitat.
b) Prestar la seva firma als qui, per qualsevol causa, no puguin exercir com a procuradors.
c) Mantenir vincles associatius o laborals de caràcter professional amb professionals que impedeixin el correcte
exercici de la procura o que posin en perill el secret professional.
d) Tota actuació en frau de llei que directament o indirectament pretengui burlar les prohibicions anteriors.
Quant a les incompatibilitats, cal atenir-se a l'article 24 de l'Estatut general de la professió.

Article 77
Els col·legiats han de treballar per mantenir el vincle de solidaritat i germandat, evitant deslleialtats i qualsevol
mena de competència il·lícita.

Article 78
Els col·legiats han de contribuir a les càrregues col·legials i mutuals en els termes i amb les formes establertes
per la Junta General. A aquest efecte han d'afrontar les quotes ordinàries o extraordinàries que siguin vigents i
han d'adjuntar als procediments presentats les pòlisses que corresponguin.

Article 79
Els col·legiats han de cuidar i respectar les instal·lacions col·legials, alhora que han de guardar el degut
respecte al personal del Col·legi, amb un tracte correcte i sense impossibilitar ni dificultar la seva activitat.

Article 80
Tots els membres del Col·legi estan obligats a assistir a les juntes generals, o bé a justificar, verbalment o per
mitjà d'un escrit adreçat al degà, les causes que els impedeixen fer-ho.
Igualment, han de procurar assistir a tots els actes, reunions o assemblees que tinguin lloc al Col·legi, per
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iniciativa de la corporació o en col·laboració amb aquesta.

Article 81
En cas de canvi de domicili, els col·legiats n'han d'informar per escrit a la Secretaria del Col·legi.

Article 82
Finalment, els col·legiats han d'ajudar i col·laborar sempre que així els ho sol·liciti el degà/ana o la Junta de
Govern, per a actuacions o estudis concrets.

Article 83
En cas de substitució, serà suficient l'acceptació del procurador substitut expressada amb l'assistència a
l'actuació concreta, la signatura de l'escrit o la formalització de l'acte corresponent.

Article 84
En el cas de defunció d'algun col·legiat en exercici, el degà ha de designar entre els col·legiats una comissió,
presidida per ell mateix, per oferir a la família del difunt els seus serveis per a la liquidació del despatx. Si la
família accepta l'oferiment, la Comissió designada ha de liquidar els comptes pendents amb els fons que li
faciliti la família, i ha de practicar la resta de gestions que siguin convenients.
La Comissió s'ha de preocupar i ha de vetllar per retirar, si n'hi ha, els documents que estiguessin en poder del
procurador difunt, per tal de reintegrar-los al Jutjat, al lletrat o als representats.

Article 85
El procurador cessa en l'exercici de la professió:
a) A petició pròpia, formulada davant de la Junta de Govern del Col·legi.
b) Per jubilació o impossibilitat física acreditada degudament en l'expedient, en el qual s'ha de donar audiència
a l'interessat.
c) Per haver causat baixa en el Col·legi a conseqüència d'una sanció imposada en l'expedient disciplinari.
d) Per haver estat condemnat en una causa criminal a la pena d'inhabilitació absoluta o especial, o de
suspensió de l'exercici de la professió, sempre que no obtingui la rehabilitació.

Article 86
El procurador que cessa en la representació està obligat a entregar i lliurar al client tota la documentació que
tingui en relació amb l'assumpte per continuar amb les funcions de representació. En cap cas es pot retenir la
documentació al·legant impagament de bestretes, drets o qualsevol quantitat.

Article 87
Els procuradors exercents poden associar-se per a l'exercici de la professió i han de comunicar aquesta
associació mitjançant un escrit adreçat al degà.

Article 88
Les associacions de procuradors s'han de fer públiques en totes les comunicacions i senyals externs dels
col·legiats.
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El fet de l'associació s'ha de fer públic per mitjà de rètols, plaques o capçaleres en què han de figurar el nom i
cognoms dels associats. La forma d'associació ha de permetre la identificació dels integrants i s'ha de constituir
per escrit.

Article 89
Els procuradors associats no poden exercir la representació de qui, en un mateix procediment, tingui posicions
contraposades de parts litigants. Ni es pot incórrer en conflicte d'interessos.

Article 90
Les associacions de procuradors s'han de fer sempre en benefici de la professió i en interès dels professionals
associats, i cal evitar el perjudici dels altres companys.

Personal al servei del Col·legi

Article 91
L'Il·lustre Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Manresa, per assegurar el funcionament eficaç dels seus
serveis, es dotarà del personal que, en consideració a les necessitats i circumstàncies de cada moment,
decideixi la Junta de Govern.
Igualment, la Junta de Govern concretarà en cada moment quines tasques ha de desenvolupar el personal
contractat.

Article 92
En tot cas, el procediment de contractació serà el de convocatòria de concurs i/o oposició.

Article 93
És requisit indispensable la no-vinculació laboral del personal contractat als despatxos professionals d'advocats
o procuradors, o bé als jutjats, de cap dels partits judicials que componen l'àmbit territorial del Col·legi.

Règim econòmic

Capítol 1
Recursos econòmics de la corporació

Article 94
Els recursos del Col·legi poden ser ordinaris o extraordinaris.
Tots els col·legiats poden examinar els comptes del Col·legi durant els cinc dies hàbils anteriors a la data de la
Junta General que els hagi de resoldre.
El patrimoni del Col·legi l'administra la Junta de Govern, facultat que exerceix a través del tresorer i amb la
col·laboració tècnica que sigui necessària. El degà ordena els pagaments, i el tresorer vetlla que s'executin i
que siguin degudament comptabilitzats.

Article 95
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Són recursos ordinaris:
a) Els rendiments de béns i drets de patrimoni col·legial, i l'import dels interessos que generin els comptes
corrents, llibretes d'estalvi o qualsevol altre tipus de dipòsit bancari o títol valor en què el Col·legi hagi pogut
situar en cada moment els seus fons patrimonials.
b) La quota d'entrada o d'inscripció que han de satisfer els nous col·legiats per incorporar-se al Col·legi no
podrà superar en cap cas els costos associats a la tramitació de la inscripció.
c) La quota col·legial que s'estableixi per acord de la Junta General, amb les mateixes condicions que a
l'apartat anterior.
d) La recaptació derivada de tots aquells serveis que presta el Col·legi que no estiguin coberts per la quota
col·legial.
e) La quota anual que acordi la Junta General, amb les mateixes condicions que a l'apartat b), per als
procuradors inscrits com a "no exercents", a excepció dels jubilats per edat reglamentària o bé invalidesa.
i) Els drets que fixi la Junta de Govern del Col·legi per l'expedició de certificats i per l'emissió de dictàmens,
resolucions, informes o consultes que aquella evacuï sobre qualsevol matèria, incloses les referides a drets, a
petició judicial o extrajudicial, així com per la prestació d'altres serveis col·legials,
g) Qualsevol altre concepte que legalment sigui procedent.

Article 96
Són recursos extraordinaris:
a) Les subvencions i els donatius procedents de l'Estat, les corporacions públiques, les entitats o particulars.
b) Els béns que a títol hereditari o per qualsevol altra causa s'incorporin al patrimoni del Col·legi.
c) Qualsevol quantitat que des d'aquest moment la Junta General acordi per cobrir el dèficit d'algun exercici o
d'una despesa extraordinària.
d) Les multes i altres sancions que s'imposin als col·legiats com a conseqüència de correccions disciplinàries.
e) Qualsevol altra quantitat que pugui obtenir el Col·legi per serveis efectuats.
i) Qualsevol altre ingrés que no tingui el caràcter d'ordinari.

Capítol 2
Les despeses de la corporació

Article 97
Són despeses de la corporació:
a) L'import del salari i altres emoluments que percebin o puguin percebre els empleats al servei del Col·legi.
b) L'adquisició de llibres i subscripcions per a serveis del Col·legi, despeses d'escriptura i impremta.
c) Les despeses de representació i les dietes.
d) Les que sorgeixin amb motiu de qualsevol acte que organitzi el Col·legi, així com de les exèquies en sufragi.
e) Les que es produeixin en abonar als col·legiats els beneficis que estableix l'article 105 d'aquest Estatut.
f) Les despeses de conservació i millora de les instal·lacions, el mobiliari, la maquinària i les dependències del
Col·legi, i també les que dimanin de les seves obligacions.
g) Les aportacions proporcionals que acordi el Consell dels Col·legis de Catalunya i el d'Espanya, sempre que
reglamentàriament sigui exigible.
h) Qualsevol altra despesa, extraordinària o no prevista, que acordi la Junta General per majoria absoluta dels
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assistents, o bé la Junta de Govern. En aquest darrer cas, se n'ha de retre comptes a la Junta General
Ordinària més immediata, que haurà de sancionar-la per majoria absoluta dels assistents.

Capítol 3
Pressupostos del Col·legi

Article 98
Pressupostos ordinaris: en relació amb les despeses de manteniment de les instal·lacions i els serveis del
Col·legi, i amb els ingressos per a l'atenció d'aquestes despeses, el tresorer ha de redactar, amb l'aquiescència
de la Junta de Govern, un pressupost anual, iniciat el dia 1 de gener i conclòs el 31 de desembre de cada
exercici, on ha d'especificar, en estats separats, les despeses i/o les inversions que s'han d'efectuar i les fonts
d'ingressos.
Els projectes de pressupostos s'han d'aprovar en la Junta General Ordinària de l'exercici en què hagin de tenir
vigència, i la liquidació dels pressupostos esmentats s'ha d'aprovar a la Junta General Ordinària de l'exercici
següent a la seva vigència.
La Junta de Govern vetlla pel compliment de les previsions pressupostàries.
L'excés de despeses que es produeixi en una determinada previsió no es pot cobrir amb les quantitats no
utilitzades amb altres previsions, si no és amb l'autorització de la Junta General.

Article 99
Pressupostos extraordinaris: per atendre necessitats o inversions especials, la Junta de Govern pot elaborar
projectes de pressupostos extraordinaris i sotmetre'ls a l'aprovació de la Junta General convocada amb caràcter
extraordinari.
Els pressupostos extraordinaris tenen el mateix esquema que s'ha establert a l'article antecedent per als
ordinaris, però amb referència a la necessitat o la inversió que en justifiqui l'aprovació.
L'acord de la Junta General Extraordinària que aprovi un pressupost extraordinari ha d'indicar el període de
vigència o ha de facultar la Junta de Govern perquè entengui tancat el pressupost en qüestió quan s'hagin
acomplert les finalitats que el justificaven. En tot cas, acabada la vigència d'un pressupost extraordinari, es
convocarà la Junta General, també amb el dit caràcter d'extraordinària, per decidir sobre l'aprovació de la
liquidació.

Beneficis de caràcter econòmic-social

Article 100
La Junta General ha d'establir els supòsits i les circumstàncies per les quals es concediran als col·legiats auxilis,
ajudes i beneficis de caràcter econòmic.
S'estableixen com a beneficis ordinaris, sense perjudici que la Junta General els ampliï:
1. Les prestacions per defunció del col·legiat.
2. Els préstecs en interès de la professió als col·legiats que ho sol·licitin, per acord de la Junta de Govern, que
n'haurà de retre comptes a la Junta General Ordinària més immediata, que haurà de sancionar l'acord per
majoria absoluta dels assistents. Durant tot el tràmit cal mantenir una reserva absoluta pel que fa a
circumstàncies personals.

Article 101
Per poder gaudir de qualsevol benefici, cal:
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a) Estar donat d'alta al Col·legi com a exercent, com a mínim durant els darrers tres anys.
b) Estar totalment al corrent de pagament de les quotes col·legials i dels segells d'acceptació de l'apoderament,
o de qualsevol altra obligació amb el Col·legi.
c) Qualsevol altre requisit que la Junta de Govern estimi necessari per concedir cada benefici concret.
Aquest article es pot desenvolupar per mitjà d'un Reglament de règim interior que haurà d'aprovar la Junta
General.

La jurisdicció disciplinària

Article 102
Es preveuen dos règims disciplinaris: un de caràcter general, relatiu a l'exercici de la professió (articles 16 a
25 de la Llei 7/2006, de 31 de maig); i un altre de més específic, sobre l'incompliment dels deures col·legials
(article 48 de la Llei 7/2006, de 31 de maig).
Són infraccions per l'exercici professional les previstes als articles 17, 18 i 19 de la Llei 7/2006, de 31 de maig.
Les sancions aplicables són les previstes a l'article 21.
Els procuradors estan subjectes a responsabilitat penal pels delictes i les faltes que cometin en l'exercici de la
professió.
Igualment, estan subjectes a responsabilitat civil quan per dol o negligència danyin els interessos la
representació dels quals els hagi estat confiada,
responsabilitat que els serà exigida de conformitat amb la legislació ordinària davant els tribunals de justícia i
de la qual es pot establir legalment l'assegurament obligatori.

Article 103
Si el degà/ana o la Junta de Govern tenen notícia d'un acte o d'una omissió que pugui ser objecte de sanció, la
persona en qui delegui la Junta de Govern practicarà les diligències informatives prèvies.
Si resulta haver-hi indicis suficients de responsabilitat, la Junta de Govern haurà d'acordar la formació d'un
expedient disciplinari, nomenar un instructor i un secretari, i notificar l'acord a l'interessat, així com les
successives resolucions que es dictin, excepte les de simple tràmit.
L'expedient es tramitarà amb subjecció a les normes del procediment administratiu.

Article 104
Les sancions disciplinàries són les previstes als articles 21 i 48 de la Llei 7/2006, de 31 de maig.

Article 105
Contra les sancions disciplinàries del Col·legi, que posen fi a la via administrativa, poden interposar els
interessats recurs directament davant la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant, poden ser objecte
de recurs potestatiu de reposició davant de l'òrgan que les ha dictat. Els acords i els actes del Col·legi i dels
consells de col·legis professionals dictats en exercici de funcions delegades poden ser objecte de recurs davant
l'administració delegant. La resolució d'aquest recurs posa fi a la via administrativa.

Article 106
Una vegada fermes les sancions imposades, la Junta de Govern les executarà de forma immediata, i s'anotarà
a l'expedient personal del col·legiat sancionat.
En els supòsits de suspensió en l'exercici de la professió o d'expulsió del Col·legi, a més, es farà saber al
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Consell de Col·legis de Catalunya, al Consell General Espanyol i a l'autoritat judicial corresponent.

Article 107
Els terminis de cancel·lació de les sancions han de respectar els terminis de prescripció que estableix l'article
24.3 de la Llei 7/2006, de 31 de maig.
Sobre la sanció d'expulsió cal tenir en compte el que estableix l'article 48.4.b de la Llei 7/2006, de 31 de maig.

Recursos contra els acords i les resolucions

Article 108
Tots els acords dels òrgans col·legials són immediatament executius, llevat que el mateix acord estableixi el
contrari.
Contra els actes i acords de la Junta General i la de Govern, que posen fi a la via administrativa, els interessats
hi poden interposar el sistema de recursos de l'article 67 de la Llei 7/2006, de 31 de maig, en relació amb el
contingut de l'article 105 i 53 d'aquests Estatuts.

Reforma estatutària

Article 109
Qualsevol modificació o reforma d'aquests Estatuts requereix la convocatòria d'una Junta Extraordinària
especialment convocada a aquest efecte.

Disposició transitòria
Amb relació a la restricció establerta a l'article 33 d'aquests Estatuts, únicament es computaran els últims
quatre anys respecte dels membres de la Junta de Govern en exercici en el moment d'aprovar aquests
Estatuts.

Disposició derogatòria
Queden derogats els darrers Estatuts inscrits al Registre de Col·legis Professionals, declarats a la legalitat per la
Resolució JUS/2364/2006, de 10 de juliol (DOGC núm. 4678, de 18.7.2006), així com tots els acords de
caràcter general.
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