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Núm 75 1r Quadrimestre de 2016

Ana Maria Asama Esteve
Presidenta de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de 
Graduats Socials de Tarragona

Amb la mateixa il·lusió i responsabilitat que vaig iniciar-me fa quatre anys  en el càrrec 
de Presidenta de l’Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, he iniciat aquest 
mes d’abril, el meu segon  mandat. Encara que sempre he  pensat que la renovació 
dels càrrecs és positiva, durant aquests anys he comprovat que el càrrec de President, 
no tan sols comporta la responsabilitat i dedicació al propi Col·legi, sinó també la 
participació en el Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya i en el Consejo 
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, i per tant, vaig creure 
oportú presentar de nou la meva candidatura per quatre anys més. D’aquesta manera, 
puc continuar treballant en la mateixa línia iniciada, tot apostant per la formació com 
a pilar clau per al desenvolupament de la professió, defensant  al col·lectiu, consolidant 
i ampliant competències professionals, i mirant sempre al futur amb aspiracions de 
progrés i des del consens.

He de donar les gràcies a tots els col·legiats per haver-me donat la seva confiança 
i als meus companys de la Junta de Govern, vull agrair-los la seva col·laboració i 
recolzament a la meva persona, que per descomptat, és mútua envers ells.

Un any més, hem celebrat les XXI Jornades de Dret de Treball i Seguretat Social, 
consolidades com a un fòrum professional de màxim prestigi i que tenen ressò a 
nivell estatal. Són una bona  eina per ampliar i reforçar els nostres coneixements, 
tot actualitzant-los en els últims criteris jurisprudencials i evitant que els nostres 
despatxos professionals quedin obsolets. La formació i el reciclatge professionals són 
imprescindibles per desenvolupar la nostra professió de Graduats Socials. 

Pensant també en els Estudiants de Relacions Laborals i futurs Graduats Socials, el 
Col.legi, en estreta col.laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, ha signat un conveni 
perquè els estudiants que hagin aprovat la meitat dels crèdits del Grau en RRLL i 
Ocupació, puguin accedir a col.legiar-se gratuïtament com a “Col·legiat estudiant”, fins 
que acabin els seus estudis. Això els permet  accedir a l’àrea restringuida de la Web, a 
les Accions formatives, Publicacions especialitzades i a la resta de serveis del Col·legi, 
igual que els Col·legiats no exercents. 

Aquest primer quadrimestre de l’any ha estat doncs, ple de noticies i activitats que 
us convidem a repassar en aquest nou número del la revista del Col·legi de Graduats 
Socials de Tarragona.  



Las Jornadas de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, organizadas por el Co-

legio de Graduados Sociales de Tarragona, cumplieron de nuevo, las expectativas 

de sus organizadores. En esta nueva edición de las jornadas que llevaban el título 

de “Un nuevo marco legal para las relaciones laborales”, se buscaba seguir ofre-

ciendo unas sesiones formativas sobre temas de actualidad y que fueran de interés 

para sus participantes.

En total fueron más de 200 las personas que participaron en esta 21 edición del 

acto y que provenían de diferentes ámbitos: el de los graduados sociales, la ad-

ministración, la universidad y la judicatura. Así pues, estas jornadas mantienen su 

esencia de ser un espacio de confluencia y de intercambio de experiencias para 

todos aquellos que buscan un reciclaje en su formación.

TEMA DESTACAT

Más de 200 personas participan en 
la 21 edición de las Jornadas de 
graduados sociales
En total se ofrecieron ocho ponencias que trataron temas de actualidad y de interés para 

los profesionales que asistieron a este evento profesional
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La presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Tarrago-

na, Anna Maria Asama, destacó que “el Colegio está orgulloso 

de dinamizar y promover actividades como estas Jornadas, 

que están dirigidas a promover la formación y la calidad pro-

fesional para que nuestros despachos profesionales estén 

siempre en constante evolución y no se queden obsoletos. 

Creemos firmemente en esta apuesta. Creemos firmemen-

te en el reciclaje y la formación. Creemos firmemente que 

nuestro valor, es nuestro trabajo, es por ello que os animamos 

a seguir trabajando para enriqueceros profesionalmente. Por 

nuestra parte, tenéis nuestra palabra de que continuaremos 

haciendo todo lo que esté en nuestras manos para ofreceros 

las herramientas necesarias”, aseguró.

Prestigiosos magistrados i 
catedráticos de Derecho del 

Trabajo volvieron a participar 
en esta nueva edición de las 

Jornadas

El presidente de la Audiencia 
Provincial de Tarragona, Javier 
Hernández, participó en el acto 

de clausura

Durante los dos días que duraron las Jornadas, se impartie-

ron un total de ocho ponencias, las cuales fueron a cargo de 

cuatro magistrados la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, dos 

magistrados de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia de Cataluña y dos catedráticos de Derecho del Traba-

jo y de la Seguridad Social.

En el marco de estas jornadas celebradas los días 10 y 11 de 

marzo, se articularon las diversas sesiones, convirtiendo nue-

vamente este evento profesional en un referente para mu-

chas personas que, después de 21 ediciones, siguen asistien-

do a las Jornadas de Graduados Sociales con el objetivo de 

ampliar y reforzar sus conocimientos en materia laboral y de 

la Seguridad Social.
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Las ponencias impartidas en el marco de la 21a edición de las 

Jornadas de Derecho del Trabajo y Seguridad Social fueron 

las siguientes:

“El derecho a la intimidad, a la igualdad en el ámbito de 

las relaciones laborales. El dumping social. Análisis de los 

últimos pronunciamientos jurisprudenciales”, a cargo de 

Rosa María Virolés, magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal 

Supremo.

“La prueba en el proceso laboral. Puntos críticos”, a cargo 

de Carlos Hugo Preciado, magistrado de la Sala de lo Social 

del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

“Criterios para la fijación de la cuantía de la indemnización 

por daños y perjuicios derivada de la vulneración de un 

derecho fundamental”, a cargo de María Luisa Segoviano, 

magistrada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

“Últimas reformas en materia de prestaciones de la Segu-

ridad Social (muerte y supervivencia y jubilación)”, a cargo 

de Sara Pose, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña.

“La doctrina del Tribunal Supremo sobre el recargo de 

prestaciones de la Seguridad Social”, a cargo de Jordi Agus-

tí Juliá, magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

“Jurisprudencia trascendente y moduladora en la Ley Re-

guladora de la Jurisdicción Social”, a cargo de Fernando 

Salinas, magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
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“Puntos críticos en la tramitación y defensa del Despido 

Colectivo”, a cargo de Ignacio García Perrote, catedrático de 

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UNED.

“Una nueva ordenación legal consensuada del trabajo y de 

las relaciones laborales”, a cargo de María Emilia Casas, ca-

tedrática de Derecho del Trabajo y de Seguridad Social de la 

Universidad Complutense de Madrid.

Las entidades colaboradoras, 
obsequian a los participantes 
de las Jornadas

Los participantes en las Jornadas pudieron participar en 

diferentes sorteos, cortesía de las entidades colaborado-

ras del Colegio que ayudan a hacer posible este evento. 

Una escapada de fin de semana o un I-pad fueron algunos 

de los obsequios repartidos. 
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Ana Maria Asama, reelegida presidenta del Col·legi 
de Graduats Socials de Tarragona
L’aposta per la formació i el reconeixement del treball dels graduats, són els pilars sobre 

els que es fonamentarà el seu nou mandat

La Junta General Ordinària celebrada el passat 19 d’abril, va 

reelegir Ana Maria Asama com a presidenta del Col·legi de 

Graduats Socials de Tarragona. La candidatura d’Asama va 

ser l’única que s’havia presentat, un fet que, en paraules de 

la presidenta, “és una mostra del suport i confiança dels 

membres de la Junta i del conjunt de col·legiats, els quals 

han valorat el treball fet fins ara i no han sentit necessitat 

de buscar un canvi. Per aquest motiu, vull agrair-los a tots 

el recolzament que m’han ofert”. 

Ana Maria Asama havia format part de la Junta de Govern 

del Col·legi, ocupant diversos càrrecs, des de l’any 1997. Ja 

al març de 2012, va ser escollida presidenta d’aquest ens en 

substitució de Francesc Blasco, qui havia estat en el càrrec 

durant 16 anys. Actualment, Asama compagina aquest cà-

rrec amb la presidència del Consell de Col·legis Oficials de 

Graduats Socials de Catalunya. La seva trajectòria demostra 

doncs, la seva gran implicació pel que fa a la professió dels 

Graduats Socials, la qual defensa i impulsa amb el seu treball 

al capdavant del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona i 

també del Consell de Col·legis Oficials.       

Pel que fa als reptes d’Asama de cara al nou mandat que ara 

s’inicia, destaca la seva voluntat de continuar apostant per 

la formació com a pilar clau per al desenvolupament de la 

professió de Graduat Social. Una altra de les línies sobre les 

que Asama vol treballar és la de l’impuls d’aquest col·lectiu 

professional 

Altres temes tractats a la Junta 
general Ordinària

Durant la sessió de la Junta General Ordinària celebrada el 

19 d’abril, també es va aprovar la Memòria Anual 2015 del 

Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, i el pressupost per 

a l’exercici de 2016. A més, la presidenta va explicar el conjunt 

d’actuacions dutes a terme durant el passat 2015, així com 

l’estat de les gestions que s’han anat realitzant en defensa 

dels interessos dels Col·legiats.  

D’altra banda, durant la Junta de Govern corresponent al mes 

d’abril que es va celebrar aquest mateix dia, es va modificar 

l’Òrgan de Govern del Col·legi, el qual ha passat a estar format 

per: Joan Maria Estivill Balsells, vicepresident primer; Jaume 

Francesch Garces, vicepresident segon; Pere Josep Roig An-

gles, tresorer; Josep A. Barriach, secretari; Juan Mario Abello 

Castella, comptador; Jorge Muria López, vicesecretari; Marta 

Martorell Serra, Eva Uruen Pueyo, Josefa Méndez Higuero, 

Jose Carlos Pérez González, Paloma Martín Moya i Josefa 

Maria Solé Vilella, vocals.



És llicenciat i Doctor en Dret per la 
UB,  cofundador de la Facultat de 
Ciències Jurídiques de la URV el 
1992, Catedràtic de dret internacio-
nal públic i relacions internacionals, 
des de 1996, Director del Centre 
d’Estudis de Dret Ambiental de 
Tarragona (CEDAT) i Vicepresident 
de l’Institut Català Internacional per 
la Pau. Les seves línies de recerca 
s’orienten al dret ambiental, el dret 
internacional humanitari i el dret 
internacional penal.

Porta uns sis mesos com a nou degà 
de la facultat de Ciències Jurídiques 
de la URV, quin balanç en fa?

La major part de la nostra activitat 
en aquesta etapa deriva de projectes 
i dinàmiques anteriors i el que hem 
fet ha estat gestionar la seva aplica-
ció. Em refereixo a aspectes com la 
continuació del procés d’acreditació de 
les titulacions de la Facultat que, com 
saben, estan sotmeses a uns processos 
continuats de control de la qualitat, 
o a la preparació de noves propostes 
formatives en l’àmbit dels màsters i 
postgraus. En aquest sentit, el proper 
curs, activarem a través de la Fundació 
URV, un nou diploma de postgrau en 
assessorament jurídic laboral. Estem 
encara en rodatge, però les sensacions 
són molt bones.

Quins objectius s’ha marcat per a 
aquest mandat?

En primer lloc, mantenir una oferta 
de qualitat en els ensenyaments. En el 
nivell de grau, això vol dir mantenir els 
graus de dret i treball social, repensar 
la titulació de relacions laborals i ocu-
pació en un context en què la demanda 
d’aquests estudis està baixant en tot el 

sistema universitari català, i reforçar 
l’aposta pels dobles graus. En el nivell 
dels màsters oficials, crear una oferta 
específica dirigida als graduats en 
treball social orientada a la intervenció 
social, i treballar per crear una oferta 
dirigida als graduats en relacions labo-
rals. En segon lloc, millorar les eines de 
la comunicació interna de la facultat. 
I en tercer lloc, potenciar la projecció 
externa i, en aquest sentit, aprofitar els 
25 anys de la facultat, que celebrarem 
el 2017, per tal de connectar amb els 
antics alumnes i aprofitar la seva posi-
ció professional per facilitar sinergies 
amb els nostres estudiants.

Com definiria la situació actual 
de les universitats en un context 
econòmic i social globals?

La definiria com difícil i paradoxal. Avui 
està ben demostrat que la inversió en 
universitats és una inversió que té un 
alt retorn a la societat. Permet formar 
professionals de qualitat i obrir camp 
a la recerca i a la innovació que té 
una gran varietat d’aplicacions en tota 
mena d’àmbits que afecten la vida quo-
tidiana de les persones. Les enquestes 
normalment, reflecteixen que les 
universitats estan entre les institucions 
més ben considerades pels ciutadans.

Tanmateix, els únics que no semblen 
convençuts són els responsables 
polítics que tenen al seu càrrec la 
política universitària. En particular, la 
perllongada restricció a la contractació 
de nous professors joves i les dificultats 
per a la consolidació de professors 
doctors en els que s’han invertit molts 
esforços i que tenen més de deu anys 
d’experiència, estan hipotecant el 
necessari relleu generacional i omplen 
d’ombres el manteniment futur de l’alt 

nivell de qualitat de les universitats 
catalanes.

Creu que en qüestions 
d’ensenyament, hi ha alguna man-
cança, com per exemple, pel que fa a 
inversions?

Parlant de l’ensenyament universitari 
les mancances són molt grans. Algunes 
es situen en l’àmbit de les infraes-
tructures, però probablement les més 
greus, com abans indicava, estan en 
l’àmbit del personal. Segons un estudi 
de l’Observatori del Sistema Universita-
ri, sobre el finançament de les universi-
tats públiques a Catalunya, entre 2009 
i 2012, les transferències públiques 
es van reduir un 45�, que equival a 
anar 9 anys enrere en termes reals. 
La despesa total de les universitats 
públiques s’ha reduït “només” un 21�, 
perquè hi ha hagut un fort increment 
de fins un 47� de les matrícules i taxes 
que paguen els estudiants. La despesa 
universitària catalana en proporció del 
PIB (0,8�) és inferior a la mitjana de 
l’OCDE (1,27�). Pel que fa a Espanya, 
està a la cua dels països europeus del 
nostre entorn pel que fa a despesa 
pública per càpita.

Quin paper juga la formació en el 
funcionament de les societats?

La formació de professionals és la prin-
cipal funció de la Universitat i d’aquesta 
missió, se’n deriva el seu principal 
impacte social. L’estudi “Impactes de 
les universitats públiques catalanes a 
la societat”, elaborat per l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques el 
2011, demostrava que les universitats 
són, probablement, les institucions que 
aporten un impacte de valor afegit més 
gran al seu territori, en quatre vessants 

“La Facultat està a disposició del 
Col·legi per treballar noves propostes 
que ajudin els professionals en la seva 
permanent adaptació” 

Dr. Antoni Pigrau, degà de la facultat de Ciències Jurídiques de la URV
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estudiades: formació i capital humà, 
recerca científica, desenvolupament 
social i cultural, i innovació i progrés 
econòmic. Les universitats públiques 
catalanes han tingut un paper clau en 
el desenvolupament social, econòmic 
i cultural del país. De fet, moltes de les 
titulacions universitàries com ara infor-
màtica, ciències ambientals o biotec-
nologia van néixer en les universitats 
catalanes.

La universitat ha de buscar compli-
citats i vincles amb altres institu-
cions, empreses, col·legis professio-
nals?

La Universitat ha de formar professio-
nals en tots els sectors del teixit social i 
econòmic i per tant, ha d’estar vincula-
da amb totes les institucions d’aquest 
teixit: administracions públiques, 
empreses, entitats del tercer sector, 
col·legis professionals, etc. En depèn 
per a molts aspectes del currículum 
de les titulacions que imparteix, com 
ara la realització de les pràctiques dels 
estudiants, i evidentment també, pel 
que fa a la inserció laboral dels titulats 
i titulades. 

En particular, les relacions de la facultat 
amb els col·legis professionals és clau 
per garantir l’adaptació de la formació 
dels nostres titulats a les necessitats 
socials i per identificar les necessitats 
dels professionals en l’àmbit de la for-
mació permanent.

En aquest sentit, la URV està 
promovent, junt amb el Col·legi de 
Graduats Socials de Tarragona, que 
els seus alumnes es puguin col·legiar 
en aquest, de manera gratuïta. Com 
va sorgir aquesta iniciativa i amb 
quina finalitat?

Aquesta iniciativa va sorgir durant 
el mandat de l’anterior degà de la 
Facultat, el Dr. Alfonso González, fruit 
del contacte estret que va mantenir 
amb la presidència del Col·legi i es va 

materialitzar a través d’un conveni que 
es va signar a finals de 2015. L’objectiu 
principal es facilitar l’acostament dels 
estudiants de la titulació de relacions 
laborals i ocupació al Col·legi, fins i tot 
abans que hagin acabat els seus estudis 
de grau.

La facultat de Ciències Jurídiques 
va néixer integrant l’antiga escola 
de Graduats Socials. Es tracta d’una 
relació consolidada i positiva?

El procés d’integració de l’Escola va 
ser complex, tant per l’elevat nombre 
d’estudiants i professors, com pel fet 
que la incorporació del professorat al 
sistema universitari exigia una sèrie 
d’acreditacions formals que no necessi-
taven en l’antiga Escola, i això obligava 
aquestes persones a passar per un 
procés d’adaptació a la nova situació 
que no totes van estar en condicions 
de superar. Però tants anys després, 
la formació dels graduats socials està 
completament integrada en la Facultat 

a través de la titulació de Relacions La-
borals i Ocupació, al mateix nivell que 
les altres titulacions que oferim.

Com valora la professió de Graduat 
Social?

La professió de Graduat Social és el 
tronc d’on sorgeix la titulació de Rela-
cions laborals i ocupació, i avui dia con-
tinua sent una de les principals sortides 
professionals dels nostres graduats. 
Els importants canvis socials, organit-
zatius i legals que afecten al món del 
treball, on la relació laboral tradicional 
perd pes i sorgeixen noves formes 
d’organització del treball, fan imprescin-
dible el concurs de professionals que, 
des d’un enfocament multidisciplinari, 
siguin capaços de donar sentit i fer 
front a aquests nous reptes, i és aquí on 
el Graduat Social pren protagonisme.

Els Graduats Socials han anat 
guanyant pes en diferents qüestions, 
com les referents a la Llei Orgànica 
7/2015 de 21 de juliol. Quines són 
les assignatures pendents d’aquest 
col·lectiu professional?

El reconeixement de la competència 
professional dels graduats socials en 
tots els aspectes relatius a la defensa 
jurídica en l’àmbit social, dóna res-
posta a una reivindicació històrica i 
fa justícia a la provada competència 
dels Graduats  Socials en aquest 
àmbit. L’adaptació a la nova situació 
legal suposarà segurament, un repte 
important. Potser l’assignatura pendent 
seria garantir que aquest reconeixe-
ment esdevingui efectiu i, un cop això 
s’hagi assolit, el repte de la professió 
és demostrar, no tan sols que poden 
assumir aquesta tasca, sinó que són el 
professionals adequats per fer-ho, atès 
que la formació actual que oferim a la 
universitat conjumina un elevat nivell 
d’especialització en al àmbit jurídico-
laboral amb una comprensió pluridis-
ciplinari de tots els aspectes relatius al 
món del treball.

Potser un segon repte important serà 
detectar quines són les noves necessi-
tats formatives dels graduats socials al 
llarg de la seva vida professional, i en 
aquest aspecte, la Facultat està a dispo-
sició del Col·legi per treballar conjun-
tament en noves propostes que ajudin 
als professionals en la seva permanent 

adaptació.
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El Rei Felip VI va rebre la més alta dis-

tinció que concedeix el Consejo gene-

ral de Colegios Oficiales de graduados 

Sociales de España per reconèixer a 

una persona o a una entitat, per actes 

i fets rellevants amb un significat espe-

cial per al món de la Jurisdicció Social. 

L’entrega d’aquesta condecoració es va 

fer el passat dia 11 de febrer al Palau de 

la Zarzuela. 

Durant l’acte, el Rei Felip va agrair les 

paraules i la distinció atorgada cap a 

la seva persona. Així mateix va lloar el 

treball que fan tots els Graduats Socials 

de manera discreta, sense notorietat 

mediàtica, però amb una eficàcia fona-

mental i primordial perquè una societat 

evolucioni. Felip VI va destacar també 

la importància del correcte assessora-

ment a les PIMES, de l’adequada aplica-

ció de polítiques en Prevenció de Riscos 

Laborals, de les labors de mediació que 

moltes vegades exerceix un Graduat 

Social entre l’empresari i el treballador, 

de la seva representació tècnica davant 

els Jutjats socials, o del seu treball en 

qüestions tan primordials com són la 

correcta aplicació de la normativa en 

matèria de Seguretat Social, totes elles, 

segons va dir,  activitats que ajuden a 

mantenir el correcte funcionament d’un 

Estat i per tant, al creixement del país.

Els Graduats Socials lliuren al Rei la Gran Creu de la 
Justícia Social

Nova modalitat de col·legiació per als estudiants

Visita institucional al nou degà de la Facultat de 
Ciències Jurídiques de la URV

Els estudiants de la URV que estiguin cursant el Grau en RRLL 

i Ocupació i que tinguin aprovats la meitat dels crèdits, po-

dran col·legiar-se en la modalitat “Estudiant RRLL i Ocupa-

ció de la URV”. Això serà possible gràcies al recent acord de 

col·laboració establert entre el nostre Col·legi i la Universitat 

Rovira i Virgili.

Aquesta modalitat de col·legiació permetrà als estudiants 

conèixer el seu futur Col·legi professional, tenir accés a 

l’escola de pràctica professional, la borsa de treball, la norma-

tiva, legislació i notícies d’interès, així com establir contactes 

amb els professionals i poder gaudir dels convenis amb di-

verses entitats col·laboradores. Aquesta modalitat és gratuïta 

i tan sols s’han de complir dos requisits: tenir la meitat dels 

crèdits del Grau aprovats i tenir la matrícula vigent durant el 

curs acadèmic.

La Universitat i el Col·legi treballen doncs de la mà, per tal de 

normalitzar el pas de ser estudiant a ser ja un professional 

responsable. Per això és tant important que un estudiant co-

negui el Col·legi, saber què s’hi fa, com i per a què.

El passat dia 26 de gener la Presidenta del Col·legi, Ana Maria 

Asama, acompanyada del Vocal de Junta, Jordi Muria, i de la 

Gerent del Col·legi, Amparo Pérez, va ser rebuda pel nou degà 

de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, Antoni Pigrau, 

en visita institucional. 

En aquesta trobada, també hi van ser presents la Vicedegana, 

Àngels Galiana, i la Responsable d’Ensenyament de Relacions 

Laborals i d’ Ocupació, Catalina Jordi. La visita va transcórrer 

en un clima de gran cordialitat, i durant el seu transcurs es 

van tractar diferents temes d’interès. 



Telf: 977 07 49 50
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El passat dia 26 de gener, es va formalitzar un acord entre 
el nostre Col·legi i l’empresa Informàtica3, entitat que ofereix 
una amplia gama de solucions de software de gestió orienta-
des a les petites i mitjanes empreses que busquen optimitzar 
els seus processos d’informació. 

En la signatura d’aquest acord, hi van participar la Presidenta 
del Col·legi,  Ana Maria Asama, i la Gerent de l’empresa In-
formàtica3, Esther Zerbst. A l’acte hi van assistir també Enric 
Blanco, del departament de Marketing d’Informàtica3, i la Ge-
rent del Col.legi, Amparo Pérez.

El passat dia 3 de febrer de 2016  va tenir lloc al nostre Col·legi 
la signatura d’un acord de col·laboració amb l’empresa LAE 
Consulting Normativas S.L., empresa que es dedica a la con-
sultoria jurídica especialitzada en la implantació i compliment 
de normatives legals per a les empreses, com per exemple, 
l’LOPD i l’LSSI-CE, Prevenció de Blanqueig de Capitals, Se-
guretat Alimentària, Prevenció Riscos Laborals i Gestió de la 
Qualitat. A més és una entitat formadora de cursos de forma-
ció bonificada.

La signatura del conveni va anar a càrrec de la Presidenta del 
Col·legi, Ana Maria Asama, i Josep Martí, Director Comercial 
de LAE Consulting Normativas S.L. A l’acte també hi van assis-
tir Jordi Álvaro, Director Territorial de LAE Consulting Norma-
tivas S.L., i la Gerent del Col·legi, Amparo Pérez.

El passat 5 de febrer, es va signar la renovació del Conveni 
de col·laboració entre el Col·legi de Graduats Socials de Ta-
rragona i Prevenció FREMAP. La signatura de l’acord va anar 
a càrrec de la Presidenta del nostre Col·legi, Ana Asama, i del 
Gerent de Prevenció Fremap, Marcos Quevedo.

Durant l’acte de signatura de l’acord entre Prevenció FREMAP 
i el nostre Col·legi, també van estar presents, Amparo Pérez, 
Gerent del Col·legi; Jesús de Higes, Director de Prevenció Fre-
map a Tarragona, i Mario Valero, Coordinador Comercial de 
Prevenció Fremap. 

Acord de col·laboració amb Informàtica3

Acord de col·laboració amb LAE Consulting 
Normativas S.L.

Es renova l’acord amb Prevenció FREMAP
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El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va renovar, el 
passat dia 15 de març, l’acord de col·laboració amb Ateneu 
Privacy Consulting, empresa dedicada principalment a la Pro-
tecció de Dades de caràcter personal LOPD - LSSICE - GDPR. 

A l’acte hi van ser presents, per part del nostre Col·legi, la Pre-
sidenta, Ana Maria Asama, i per part d’Ateneu PrivacyConsul-
ting, el seu Director General, Francesc Canalda. 

El Col·legi i l’Institut Municipal de Formació i l’Empresa Mas Ca-
randell van signar un conveni de col·laboració el passat dia 31 de 
març. A l’acte celebrat a la seu del nostre Col·legi, hi va assistir 
Daniel Rubio, president de l’IMFE Mas Carandell, i la presidenta 
del Col·legi, Ana Maria Asama. A més també hi van ser presents 
Cristina Altadill, Agent de Desenvolupament Local de Mas Ca-
randell, i la Gerent del Col·legi, Amparo Pérez Grau.

Segons aquest conveni, es farà difusió dels esdeveniments 
i oferta formativa de Mas Carandell entre els professionals 
col·legiats. A més, es marca la col·laboració en l’encàrrec, dis-
seny i docència d’accions formatives en matèria de gestió la-
boral, fiscal i comptable, la promoció del coneixement pel que 
fa a les novetats legislatives en ambdues direccions, l’ús com-
partit d’instal·lacions per dur a termes cursos, i obrir als nostres 
col·legiats la borsa de professionals del centre de formació.

L’acord establert des de fa un any amb la Escola Joan XXIII per 
promocionar, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança 
i en formació dual els Cicles formatius de Grau Mitjà i Supe-
rior, ha estat renovat recentment a través de la signatura d’un 
conveni. El Director del centre, Joan Llatse, i la Presidenta del 
Col·legi, Ana Maria Asama, van rubricar aquesta renovació 
en un acte on hi van participar un gran nombre d’alumnes 
d’aquestes disciplines. Prèviament, aquests alumnes van po-
der presenciar una conferència pronunciada per la nostra 
presidenta, en la qual va parlar, entre altres temes, de la fi-
gura del graduat social en la societat actual i de les sortides 
professionals d’aquesta carrera. Tant Asama com Llatse, van 
explicar també als alumnes el contingut i abast de l’acord de 
col·laboració entre ambdues institucions.

Es renova l’acord amb Ateneu Privacy Consulting

Acord de col·laboració amb l’Institut
Municipal de Formació i l’Empresa Mas Carandell

Es renova l’acord amb l’Escola Joan XXIII
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Sessió Informativa sobre Novetats de 
l’Agència Tributària

35 persones van participar en la sessió informativa sobre 

Novetats de l’Agència Tributària 2016, que va tenir lloc el 

passat 13 de gener a la nostra seu col·legial. Tomás Palacios, 

Adjunt Cap Dependència de Gestió Tributària a Tarragona, 

va ser el ponent de la sessió, la qual va estar presentada per 

la Presidenta del nostre Col·legi, Ana Maria Asama.

XVII Fòrum d’Actualitat Laboral

La seu del nostre Col·legi va acollir el XVII Fòrum d’Actualitat 

Laboral, el qual va tenir lloc el passat 22 de gener. Una 

setantena de persones van participar en aquesta jornada 

informativa que va tenir com a ponent a Antonio Benavides, 

membre del Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat 

Social, professor de la Universitat Ramon Llull i membre 

del Tribunal Laboral de Catalunya. L’acte va estar presentat 

per la Presidenta del Col·legi, Ana Maria Asama, i Ramón 

Matabosch Grifoll, Director Territorial d’EGARSAT, l’entitat 

organitzadora d’aquesta Jornada Informativa.  

Sessió Informativa. Noves normes ISO 
9001/2015 i ISO 14001/2015

El passat 15 de gener es va celebrar al nostre Col·legi la 

Sessió Informativa sobre noves normes ISO 9001/2015 i ISO 

14001/2015. Aquesta activitat, en la que hi van participar 14 

persones, va estar organitzada i realitzada per IGC (Inter-

national Global Certification). La sessió va ser oberta als 

col·legiats i va tenir com a ponent a Ricard Rosas, Director 

de International Global Certification a Barcelona.

Seminari sobre Jubilació, nova regulació i 
manteniment de l’aplicació de la legislació 
anterior

Montserrat Salort, Sotsdirectora de Jubilació, Mort i Su-

pervivència de la Direcció Provincial de l’INSS a Tarragona, 

i Miquel Ángel Quesada, Director del departament de Co-

municació, RRII i Afiliació de Fraternidad Muprespa, van ser 

els ponents del seminari sobre la Jubilació, nova regulació i 

manteniment de l’aplicació de la legislació anterior, celebrat 

el 25 de febrer. Un total de 76 persones es van donar cita 

en aquesta activitat que va comptar amb la participació de 

la nostra Presidenta, Ana Maria Asama, així com de Xavier 

Rofas, Director de Fraternidad Muprespa. 

Resum de les accions formatives que s’han realitzat en el 
marc de l’Escola de Pràctica Professional
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En aquest quadrimestre, el Col·legi 

de Graduats Socials de Tarragona ha 

sortit als mitjans de comunicació per 

diverses qüestions, com la celebració 

de les Jornades de Dret del Treball i de 

Seguretat Social o la reelecció d’Anna 

Maria Asama com a presidenta del 

nostre Col·legi.   

laciutatdetarragona.com

Diari de Tarragona

mascarandell.cat

laciutatdetarragona.com

Diari de Tarragona

Més Tarragona
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Més Tarragona diaridigital.tarragona21.com
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1r quadrimestre 2016

Moviments col·legials

Col·legiat Número Moviment Modalitat Població

16 de febrer de 2016

Eva Maria Carretero Perona 997 Alta Exercent d'Empresa Tarragona

Jaume Solé Altadill 998 Alta Exercent d’Empresa Gandesa

Alejandro Jesús Pérez Vernet 999 Alta No Exercent Reus

Juan Arjona Pacheco 1000 Alta No Exercent Tarragona

Liudmyla Mykhiiko 1001 Alta No Exercent Cambrils

Santiago Tuñà Sagarra 915 Canvi D'Exercent Lliure a No Exercent Vallmoll

Manuel Chornet Miro 122 Canvi D'Exercent Lliure a Emèrit Tarragona

Andres Parra Garcia 76 Canvi D'Exercent Lliure a Emèrit Tarragona

Juan Manuel Martinez Fornells 81 Canvi D'Exercent Lliure a Emèrit Gandesa

Maria Josefa Caceres Lara 215 Canvi De No Exercent a Emèrita Tarragona

Rosa Gavarro Contreras 422 Baixa Exercent Lliure Montblanc

15 de març de 2016

Francisca Cuadra Miranda 416 Alta Exercent Lliure Tarragona

Jordi Ferré Rey 1002 Alta No Exercent Reus

19 d’abril de 2016

Norberto Martinez Aguilar 1003 Alta Exercent Lliure Cambrils

Juan Antonio Ardiaca Espuña 1004 Alta Exercent d'Empresa Torredembarra

Antonio Francisco Martinez Morales 1005 Alta No Exercent Perafort

Josep Maria Balague Ferrate 932 Canvi De No Exercent a Exercent Lliure Cambrils

Juan Jorge Viciana Soler 781 Canvi D'Exercent Lliure a No Exercent Tarragona

Angel Ruiz Cansado 276 Canvi D'Exercent Lliure a No Exercent Tarragona
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“Camino de Vuelta”, la última novela 
de Bárbara Fernández Esteban

Nuestra compañera Concha Fernández Esteban, colegiada 

emérita, se dedica a su faceta de escritora desde su jubilación. 

En 2009, nace la escritora, con el nombre de Bárbara 

Fernández Esteban, con la aparición de dos relatos cortos: 

“La Puntualidad”, que podemos decir que fue la semilla 

que germinó a la escritora, y “El Joyero”, ambos premiados. 

Su primera novela: “La llave de los mil sueños” ve la luz en 

2010. En 2011 participó con un relato corto “El Legado de mi 

Abuelo” en un libro colectivo en beneficio y para salvaguardar 

los bosques, en el que colaboraron diferentes escritores y 

personajes famosos de otras disciplinas. En total ha publicado 

cuatro novelas, un libro de relatos y un cuento de Navidad 

para niños, e infinidad de relatos cortos, alguno de los cuales, 

publicados en 20 antologías en las que ha participado junto 

con otros escritores y, 19 de estos relatos han sido premiados. 

En la actualidad publica interesantes reseñas literarias en su 

blog y para diversos medios literarios, así como regularmente 

publica relatos cortos en el apartado “El rincón del lector” en 

esta revista. Además de los cuentos escritos en exclusividad 

para sus nietos. Es miembro de la Sociedad Aragonesa de 

Escritores, donde colabora y anualmente organiza diferentes 

encuentros literarios de escritores.

El 14 de abril de 2016 presentó su cuarta Novela “Camino de 

Vuelta”, en el Ayuntamiento de Salou, con gran asistencia de 

público, entre los que se encontraban el Alcalde de Salou, 

Pere Granados, la Gerente del Colegio de Graduados Sociales 

de Tarragona, Amparo Pérez Grau y la violinista Jennifer 

Panebianco del Mónaco, quienes intervinieron activamente 

en dicha presentación

“Camino de Vuelta” es una 
novela muy distinta de las 
anteriores con una trama 

compleja, donde la escritora 
juega con los sentimientos y las 

emociones de los personajes

“Camino de Vuelta” es una novela muy distinta de las 

anteriores con una trama compleja, donde la escritora juega 

con los sentimientos y las emociones de los personajes, 

desde los más bajos hasta los más sublimes. Una vez más 

ha sabido introducir muy sutilmente unas gotas de humor 

y de ironía como suele ser habitual, en la mayoría de sus 

relatos, es una nota muy característica de la escritora. Es una 

novela con música, a través de la cual, la escritora nos lleva 

de la mano y podemos sentir el estado de ánimo de alguno 

de los personajes. Este hilo conductor a través de la música 

lo ha resuelto de manera magistral, demostrando, además, 

una gran cultura musical. En “Camino de Vuelta”, Bárbara 

Fernández Esteban apuesta una vez más por los valores del ser 

humano, con un mensaje de optimismo y confianza, donde el 

arte, la música y la escritura, bellamente entrelazados en esta 

historia, alimentan y fortalecen el espíritu de todos nosotros, 

sus lectores.

Momento de la presentación de la novela “Camino de Vuelta” 
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Escola de pràctica professional

Actes realitzats

Sessió Informativa sobre Novetats de l’Agència 
Tributària
Data: 13 de gener de 2016.
Ponent: Sr. Tomàs Palacios García
Adjunt Cap Dependència de Gestió Tributària.

Sessió Informativa sobre les noves normes 
ISO 9001/2015 i ISO 14001/2015 (organitzada i 
realitzada per IgC)
Data: 15 de gener de 2016
Ponent: Sr. Ricard Rosas Outes
Director d’IGC Certificación Global, S.L.U.

XVII Fòrum d’Actualitat Laboral
Data: 22 de gener de 2016
Ponent: Sr. Antonio Benavides Vico
Membre del Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat 
Social. Professor de la Universitat Ramon Llull i Membre del 
Tribunal Laboral de Catalunya.

Previsions

Seminari sobre l’IRPF i Novetats Fiscals
Data: 4 de maig de 2016
Ponent: Sr. Roberto Luengo Martín
Cap d’Equip Regional d’Inspecció de l’Agència Tributària a 
Tarragona. 

Seminari sobre l’Impost de Societats i Novetats 
Fiscals
Data: 25 de maig de 2016
Ponent: Sr. Roberto Luengo Martín
Cap d’Equip Regional d’Inspecció de l’Agència Tributària a 
Tarragona.

Seminari sobre Temps de treball i Plans d’Igualtat
Data: 2 de juny de 2016
Ponent: Sr. Antonio Jiménez Piquero
Inspector de Treball i Seguretat Social. Inspecció de Tarragona.

Seminari sobre la Jubilació, nova regulació i 
manteniment de l’aplicació de la legislació anterior
Data: 25 de febrer de 2016
Ponent: Sra. Montserrat Salort Armengol.
Sotsdirectora de Jubilació, Mort i Supervivència de la 
Direcció Provincial de l’INSS a Tarragona.
Sr. Miquel A. Quesada
Director del Departament de Comunicació, RRII i Afiliació de 
Fraternitat Muprespa.

XXI Jornades de Dret del Treball i de Seguretat 
Social
Data: 10 i 11 de març de 2016
Ponent:  Varis
Magistrats Tribunal Suprem; Magistrats TSJ de Catalunya i 
Catedràtics de Dret del Treball i Seguretat Social.

Jornada sobre el RD625/2014
Data: 16 de juny de 2016
Ponent: Sr. Pedro López de Recalde Campaña
Director Territorial Jurídic Zona 1 Catalunya, Balears i Canaries 
de Mútua Universal.

Jornada “El Procés Social“
Data: 7 de juny de 2016
Ponent: Sra. Mònica Palomero García, Advocada dels Serveis 
Jurídics d’MC Mutual.

Curs de llarga durada sobre Actualització Laboral
Data: Últim trimestre any 2016.
Ponent: A determinar.

Curs de llarga durada sobre Comptabilitat. grau mitjà
Data: Últim trimestre any 2016
Ponent: A determinar.
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