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ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I ELECCIONS A JUNTA GOVERN SECCIÓ AUTONÒMICA 

CATALUNYA D’APCAS 

------------------------------------------------------ 18 DE JUNY DE 2015 ------------------------------------------------------ 

 

A la sala d’actes d'Uceac, situada a la Rambla de Catalunya, 53 i sent les 7 de la tarda del dia 18 de juny de 2015 amb 

la presència del President Nacional senyor Fernando Muñoz Echevarria i senyor Josep Maria Valls Castells en qualitat 

de President de la SA Catalunya, dóna inici l'Assemblea General Ordinària convocada el passat dia 30 d'abril, segons el 

següent ordre del dia:  

1.- Lectura i aprovació, si s'escau de l’acta de l'Assemblea anterior.  

2.- Informe del President.  

3.- Informe de tresoreria. Aprovació, si escau.  

4.- Precs i preguntes.  

5.- Eleccions a Junta de Govern Autonòmic SA Catalunya. 

• Constitució de la Mesa Electoral. 

• Votació. 

• Escrutini.  

• Proclamació de Resultats. 

Es troben presents, al marge dels associats presents a la sala, els membres de la actual Junta de Govern autonòmic en 

la seva totalitat, estant a la taula a més dels esmentats presidents, els senyors Arturo Agud Cabeza com a Secretari, 

Juan Manuel Bultó Martínez com a Tresorer i Francisco Ruz Polonio com a Comptador. 

Per iniciativa i deferència del senyor Valls, es dirigeix als presents el senyor Muñoz amb unes paraules de salutació i 

agraïment als assistents, passant tot seguit la paraula al senyor Valls que inicia l'acte assembleari seguint l'ordre del 

dia.  

1. Lectura i aprovació, si s'escau de l’acta de l'Assemblea anterior.  

Pren la paraula el senyor Secretari, indicant que ja va procedir-se a enviar l'Acta de l'Assemblea anterior  a tots els 

associats, indica que si cal fer la lectura o si pot passar-se a la seva aprovació al temps que si hi ha cap suggeriment o 

requeriment vers la mateixa, sent la resposta absolutament unànime de procedir a la seva aprovació, quedant  per 

tant, aprovada la mateixa.  

Tot seguit pren la paraula el senyor President, anant al següent punt de l’ordre del dia.  

2. Informe del President.  

Comença el seu informe fen referència als quatre anys passats des que va disposar la confiança dels associats de 

Catalunya a la Junta que presideix, indicant que fins llavors, les quatre províncies estaven funcionant, tant 

administrativa com econòmicament, de forma conjunta i amb una sola caixa.  

Passats pocs dies de la seva elecció, la Junta de Govern de la OP Barcelona va manifestar la seva voluntat de trencar 

dit funcionament, independitzant-se de la resta de OP’s de Catalunya. 

Amb aquesta situació va produir-se un estira i afluixa tant en la gestió de l'oficina que s'ocupa i que en aquells 

moments es gaudia cedida per Uceac, sense cost, i que per imperatiu del President Nacional senyor López Rouco, va 

cedir-se a la OP Barcelona, així com la segregació de l'import a transferir del saldo bancari conjunt que es disposava.  
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Aquest fet va provocar que Tresoreria Nacional traspasses els diners dels retorns de les quotes directament a la OP 

Barcelona en lloc de fer-ho com estableixen els Estatuts, a la SA Catalunya.  

Això, juntament amb la negativa d'admetre com a rebut el pressupost del any 2011 per part de dita Tresoreria, va 

provocar que, en contra dels Estatuts, no s’ingressés ni un sol €uro al compte de la SA Catalunya, limitant-se en el 

decurs de les anualitats de 2012 i 2013 a l'ingrés del retorn de les quotes, directament a cada un de les quatre OP’s.  

Atès que les OP’s de Girona, Lleida i Tarragona varen continuar funcionant conjuntament, aquests diners dels retorns 

van anar al compte de la SA Catalunya, finançant així per la seva part, la totalitat de les despeses que varen generar-se 

a la SA.  

Cal destacar la extraordinària despesa que va representar la “obligada” celebració del 50è aniversari d’Apcas, pagant-

se íntegrament amb les aportacions de les OP’s Girona, Lleida i Tarragona ja que la OP Barcelona, malgrat ser 

aprovada la despesa i copagament per majoria en la Junta de Govern de la SA Catalunya, va negar-se a contribuir.  

Des de fa poques setmanes i després de forçar a les parts per tal d'acabar la legislatura amb els comptes clars en les 

partides pendents entre la SA y les OP’s, després de tres reunions va poder concretar-se que des de Tresoreria 

Nacional, a 31 de desembre de 2014 es devia a la SA Catalunya un total de 22.301,16 €, dels quals 16.162,32 € 

correspon a les OP’s de  Girona, Lleida i Tarragona i la resta de 6.138,84 € correspon a la OP Barcelona. D'altra banda, 

la OP Barcelona, com a gestora de l'oficina de Rambla Catalunya, 53 de Barcelona, devia a Tresoreria Nacional un total 

de 32.549,45 €. Apart d’això, del préstec que va fer-se per part de la SA Catalunya a Tresoreria Nacional fa uns anys, 

queda per tornar 19.187,57 € del principal, més els interessos des del any 2009 fins l'actualitat.  

Cal destacar que a data d'aquesta Assemblea, el saldo bancari de la SA Catalunya és de 1.477,86 € i el de la OP 

Barcelona (a data 26.12.2014) era de 31.852,00 €. 

A més, indicar que fins a la data de l'Assemblea, per la present anualitat 2015, no s’ha realitzat cap traspàs de retorn 

de quotes des de Tresoreria Nacional. 

Ressaltar per tant que tot aquest enrenou ha estat propiciat per l'Executiva Nacional que ha estat mirant cap un altre 

costat en referència a l'actuació de la Tresoreria Nacional i de la Junta Electa el juny de 2010 de la OP de Barcelona i la 

seva posterior gestora fins l'existència de les eleccions de l'actual Junta de Govern.  

Aquest cúmul de situacions ha comportat, durant els quatre anys de mandat, molta feina, mal estar, nervis i desgast 

que no ha permès el temps ni els recursos necessaris per a qüestions més productives pels associats. No obstant, en 

aquets quatre anys s’ha portat a terme, amb la col·laboració de l'CEAPS, un total de 18 cursos i una sessió informativa 

amb l’assistència d’un total de 891 presents, entre associats i no associats. Si be dita presència als cursos va ser de 

pagament, alguns cursos van resultar deficitaris. El balanç final va ser positiu de 8.337,76 €.  

També, en el decurs d’aquest període s’han continuat els contactes amb l’actual i l’ex Director General de Política 

Financera i Assegurances, així com amb l'anterior i actual Subdirector General D'entitats de Crèdit, Asseguradores i 

Mediadors.  

Aprofitant aquestes trobades va posar-se a disposició de l'administració de la Generalitat el col·lectiu de Pèrits 

d’Apcas per al moment que pugues fer falta la nostra intervenció com a conseqüència d'un esdeveniment, catastròfic 

o de similar tipus, que afectes de forma generalitzada la població de Catalunya. Tanmateix va demanar-se que, com a 

únics professionals lliures especialitzats en la gestió de sinistres en els que intervé una pòlissa d’assegurances, 

qualsevol sol·licitud d’informació que pugues arribar al telèfon 012 o a la web www.gencat.cat (d'atenció ciutadana a 

Catalunya) es remetés al col·lectiu d'Apcas a Catalunya. 

També s’ha participat en les tres celebracions de "Trobada de Pèrits i Mediadors" que organitzades per la Fundació 

Mediario del Consell de Col·legis de Mediadors de Catalunya, s'ha versat i debatut qüestions d'interès mutu per 

ambdós col·lectius.  
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Desprès d’aquest informe el senyor President va donar pas al senyor Secretari que va procedir a informar ver el cens 

actual de la SA Catalunya i la seva distribució per categories i províncies, segons el quadre:  

 
BARCELONA TARRAGONA LLEIDA GIRONA CATALUNYA 

EXERCENTS 281 39 32 33 385 

NO EXERCENTS 34 1 4 4 43 

JUBILATS 60 4 6 5 75 

DIFUNTS 4 0 0 0 4 

TOTALS 375 44 42 42 503 

 

Del mateix es dedueixen les diferències amb l'anualitat anterior:  

 
BARCELONA TARRAGONA LLEIDA GIRONA CATALUNYA 

EXERCENTS -31 -2 -4 -7 -44 

NO EXERCENTS + 4 -1 + 2 + 1 + 6 

JUBILATS -4 0 + 2 0 -2 

DIFUNT -3 0 0 0 -3 

TOTALS -31 -3 0 -6 -40 

 

Després de la lectura, el senyor Secretari evidencia que Apcas és una associació amb un índex d'avançada edat 

mitjana. 

Altra vegada pren la paraula el senyor Valls, que vol demanar quatre desitjos i un prec a la nova Junta de Govern de la 

SA Catalunya. Com desitjos, 

� Que es posicioni al Pèrit d’assegurances en el lloc i en el rol que li correspon dins del sector assegurador i de 

l’administració. 

 

� Que s’actuï amb la màxima transparència i amb igualtat per a tot el col·lectiu en conjunt, deixant de banda 

iniciatives sectàries que poden aparentar ser partidistes. 

 

� Promoure la trobada de sinergies entre tots els col·lectius del sector assegurador per tal d'assolir majors 

quotes d’intervenció i nous nínxols de mercat. 

 

� Promoure públicament l'activitat pericial per tal d'aconseguir que el consumidor ens vegi com a element 

necessari i imprescindible en la solució del sinistre. 

I com a prec,  

� Que s’actuï amb la independència que desitja el conjunt d’associats de Catalunya, tenint com a principal punt 

de vista el benestar dels associats i el foment de les bones praxis d'actuació, així com la defensa del justipreu 

de la labor pericial correctament realitzada. 

Abans de donar la paraula al President Nacional va demanar-li que tingues present el que ja li havia comentat en 

diverses ocasions sobre la necessitat de modificació dels Estatuts per que recullin qüestions com la representativitat 

proporcional, l'ampliació del sistema de votació existent per que pugui ser majoritària la participació, la autonomia 

federalitzada de les SA’s, etc. 
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Pren la paraula el senyor Muñoz indicant que la reforma dels Estatuts és un procés lent si bé necessari, però que ja 

serà responsabilitat de la nova Junta donat que el temps restant de mandat  que li queda, de dos anys, és insuficient. 

Indica, respecte a l'esmentat pel Secretari, que efectivament, és una associació d'una alta taxa d'edat, encara que 

afortunadament la piràmide se inverteix al final donat que últimament s’està incorporant gent jove.  

En quant a la pèrdua d’associats a Catalunya manifesta que no es ni mes ni menys igual que a la resta del país y que 

sembla estar motivat, o be per circumstàncies que porten a deixar la professió o be a dificultats econòmiques, si be 

des del passat 2014 i actual 2015 s’està veient un repunt favorable. 

Intervé el secretari de la OP Girona interpel·lant al President senyor Muñoz, que a la seva província hi ha tants Pèrits 

d’Assegurances exercents associats com no associats, responent el President que aquesta es la mitja que tenen 

sondejada, entre un 50% i un 60% els no associats que exerceixen. Segueix dient que no és necessari que tots estiguin 

a Apcas, si be seria bo que hi fossin. Resulta incòmode que siguin fora.  

Tot seguit es dona pas al punt tercer de l'ordre del dia:  

3. Informe de Tresoreria. Aprovació, si escau.  

Pren la paraula el comptador senyor Ruz indicant que a tots els assistents se’ls a donat una copia de l'extracte del banc 

amb detall de totes les despeses pagades per la SA Catalunya, sense que, com ja s’ha esmentat, existeixin ingressos.  

El senyor Ricart pregunta si aquestes xifres coincideixen amb les que disposa Tresoreria Nacional, indicant-li que sí, 

fins i tot el senyor Muñoz que així es.  

Es procedeix a l’aprovació per unanimitat l'informe de tresoreria. 

Posteriorment s'obre l'últim punt de l'Assemblea:  

4. Precs i preguntes.  

S'obre el torn sense que es faci cap prec ni cap pregunta.  

Donat el cas es passa al proper i últim punt del dia. 

5. Eleccions a Junta de Govern Autonòmic SA Catalunya.  

Es procedeix a indicar, amb referència a les eleccions, que al haver-se presentat una sola candidatura, encapçalada pel 

senyor Lorenzo Martínez Mas, automàticament quedava electa i proclamada, pregant-se per tant que els diferents 

components de la mateixa pugessin a la taula, que es presentessin i prenguessin possessió del seu càrrec.  

Així ho varen fer i després de presentar-se i prendre possessió del càrrec, el senyor Martínez, en nom propi i de la 

resta de companys de candidatura, va dirigir unes paraules a la resta d'assistents agraint-los la seva cooperació, al 

temps de comprometre’s a treballar per Apcas Catalunya i els seus associats.  

I sense mes a tractar es va donar per finalitzada l'Assemblea, sent ¼ de vuit del vespre.  

 

 

 

Arturo Agud Cabeza 

Secretari.     Vist-i-plau, Josep Maria Valls Castells.   

President.  


