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

Quan comença un nou any, és bon moment per aturar-se i plantejar-se nous propòsits. 

Des del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, i tal com vam transmetre durant 

el passat Sopar Col·legial, sabem que el nostre col·lectiu sempre treballa per superar 

nous reptes i el nostre propòsit per a aquests 2020, és que ens mantinguem en 

aquesta línia. 

De cara a aquest any, també esperem que els Graduats Socials continuem fomentant 

les quatre virtuts que necessàriament cal que tinguem. Una és la vocació, ja que de 

vegades, la nostra professió no és massa còmoda perquè resolem problemàtiques i 

tractem amb empreses i persones sobre qüestions conflictives, amb els inconvenients i 

les tensions que això suposa. És per això que també necessitem capacitat d’empatitzar 

amb aquestes persones que arriben a nosaltres amb algun problema. També ens cal 

voluntat de formació i renovació, indispensables per la casuística general i els canvis 

que ens rodegen i, finalment, entre les virtuts que no li pot faltar a un graduat social 

hi ha la de l’esperit de superació, ja que la nostra professió està sotmesa a constants 

reptes, i la relació amb les Administracions ens ajuda a estar permanentment, 

defensant competències i ens exigeix tenir una interlocució constant, perquè el nostre 

paper d’intermediaris entre treballadors i empreses sigui possible. 

De cara a aquest nou any tenim un important repte a la vista, aquest és el de les 

Jornades de Dret de Treball i Seguretat Social que arriben a la seva 25a edició. El 

Col·legi i tots els seus membres ens hem de sentir orgullosos d’aquesta important 

cita formativa de prestigi a tot el territori que s’ha convertit en un referent per a tots 

els professionals del Dret Laboral. Un quart de segle és una xifra prou especial per 

poder-la celebrar, i per tant us emplaço a tots a assistir-hi i a compartir les vostres 

experiències professionals, molt necessàries per afrontar les tasques d’assessorament 

d’empreses i treballadors, tant en matèria laboral i de Seguretat Social com en matèria 

Fiscal. En aquesta revista, trobareu una informació ampliada sobre les Jornades que 

podeu consultar també a través de la nostra web. Jo només us avanço que les estem 

preparant amb molta il·lusió i que segur que seran un èxit. Us hi esperem.
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El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va tancar el 2019 amb dos dels 

seus actes més destacats que es van celebrar, com és habitual, el darrer divendres 

del mes de novembre. Un d’aquests actes és el del Sopar Col·legial que ja s’ha con-

vertit en una cita obligada per als col·legiats, membres d’empreses col·laboradores 

i altres persones vinculades a la professió i la judicatura.  

Abans de l’inici del sopar es va dur a terme però, l’altre dels actes rellevants que 

realitza el Col·legi en el darrer quadrimestre de l’any. Es tracta de la imposició de 

togues i de jurament dels nous col·legiats, un acte protocol·lari que se celebra a la 

seu col·legial i que serveix per donar la benvinguda als nous membres de la nostra 

institució. La nostra presidenta, Anna M. Asamà, junt amb la secretària del Col·legi, 

Maria Cristina Canela; la responsable d’ensenyament de Relacions Laborals i Ocu-

pació URV, Catalina Jordi; la magistrada del Tribunal Suprem, Rosa M. Virolés; i el 

Magistrat del Jutjat del Social número 3 de Tarragona, Francisco Javier Sánchez 

Icart, van prendre part en aquest acte institucional. 

El Col·legi incorpora catorze nous 
col·legiats i reconeix la tasca d’una 
quarantena més en el sopar anual
Es van entregar diverses distincions que premien els anys de col·legiació ininterrompuda, 

en el marc del tradicional Sopar Col·legial
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Finalitzada la imposició de togues, es va donar pas al Sopar 

Col·legial amb el qual se celebra el Nadal i s’acomiada l’any 

i, a més, es reconeix la tasca dels col·legiats d’aquesta insti-

tució. Un any més, es van atorgar reconeixements en funció 

dels anys de col·legiació dels membres. Així, es van lliurar dis-

tincions als col·legiats que porten 15, 20, 25, 30, 35, 40 i 45 

anys de col·legiació ininterrompuda. Enguany, també es va 

lliurar la Medalla als Serveis Distingits, en la categoria d’Or, 

Prop de 250 persones, entre 
col·legiats, membres d’empreses

col·laboradores i autoritats, 
van prendre part a la celebració

Catorze nous 
col·legiats van 
prendre part en l'acte 
d'imposició de togues

que s’entrega a alguna persona rellevant per al col·lectiu dels 

graduats Socials i que a més, estigui estretament vinculada 

a l’activitat del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona. 

En aquesta ocasió, aquesta distinció es va concedir a títol 

pòstum, a Josep Antoni Barriach, que va traspassar el mes 

d’agost de 2018. El fill de qui va ser membre de la Junta de 

Govern del Col·legi durant els períodes 1993-2005 i 2011-2018, 

va ser l’encarregat de recollir aquesta màxima distinció que 

atorga el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

Com és habitual, entre els assistents al sopar hi va ha-

ver membres d’altres col·legis professionals, d’empreses  

col·laboradores  i  diverses  autoritats,  com  el  subdelegat  

del Govern de l’Estat a Tarragona, Joan Sabaté, qui va afirmar 

que “la mediació dels graduats socials és fonamental per 

aconseguir unes condicions laborals més dignes i justes”, 

per la qual cosa va demanar “la col·laboració i complicitat 

dels graduats socials amb la societat per assolir una eco-

nomia més forta, socialment més avançada i competitiva, 

tenint en compte que, per ser competitius com a societat, 

hem de ser capaços d’innovar i d’invertir en R+D+I”.

Per  la  seva  banda,  el  secretari  general  del  departament  de  

Treball,  Afers  Socials  i Famílies, Josep Ginesta, va agrair “la 

capacitat que els graduats socials teniu d’actualitzar-vos i 

posar-vos al dia per ajudar  les empreses i els treballadors”, 

i també va apuntar que “necessitem  una  nova  reforma  la-

boral  que  garanteixi  els  drets  dels treballadors i una major 

seguretat en la feina dels graduats socials” ja que, va recor-

dar, “entre tots, seient i parlant, superarem tots els reptes”.
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Per la seva banda, la presidenta del Col·legi de Graduats 

Socials de Tarragona, Anna M. Asamà, va destacar que “el 

graduat social és un professional al qual li calen 4 vir-

tuts: la vocació, la capacitat per empatitzar, la voluntat 

de formació i renovació i l’esperit de superació. Aquesta 

última virtut és necessària perquè és una professió que 

està sotmesa a molts i constants reptes. La relació amb 

l’administració fa que hàgim d’estar permanentment  de-

fensant  competències  i  ens  exigeix  tenir  una  inter-

locució  constant perquè el nostre paper d’intermediaris 

entre treballadors i empresa sigui possible. Així doncs, 

sense alguna d’aquestes quatre virtuts, la nostra professió 

és impossible”, tal com va explicar.

Així mateix, la presidenta dels Graduats Socials de Tarrago-

na va mostrar el compromís que té el Col·legi de cara al nou 

any: “Aquest 2020, seguirem treballant i seguirem supe-

rant nous reptes. Tenim la força per fer-ho i sobretot, te-

nim l’equip necessari: tots vosaltres que esteu avui aquí 

i que confieu en el Col·legi de Graduats Socials de Tarra-

gona. Des d’aquí us vull encoratjar a participar en la vida 

col·legial en totes les variants  que  siguin  possibles,  ja  

sigui  prenent  part  en  els  cursos  de  formació  que ofe-

rim,  com  fent  propostes  o  mantenint  el  vincle  amb  els  

companys  de  professió . L’aportació  de  tots  i  cada   un 

de  nosaltres  fa  que  el  Col·legi,  i  per  extensió  la profes-

sió, es facin més forts”.

Amb els parlaments de les autoritats es va posar punt final 

a aquesta nova edició del Sopar Col·legial al qual van assis-

tir prop de 250 persones. Entre les autoritats que van pren-

dre part en la trobada hi va haver el president del Consell de 

Col·legis de Graduats Socials de Catalunya i degà del Col·legi 

de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida, Carlos Be-

rruezo; el delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona, 

Òscar Peris; l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura; el segon ti-

nent d’alcalde de l’Ajuntament de Tarragona, Jordi Fortuny; 

el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Joan Martí 

Pla; i la magistrada de la Sala del Social IV del Tribunal Su-

prem, Rosa M. Virolés.
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RELACIÓ DE LES DISTINCIONS ATORGADES 
DURANT EL SOPAR COL·LEGIAL: 

Medalla de Sant Josep Artesà, al Mèrit Professional, en la 

categoria de Bronze, per la seva permanència ininterrompu-

da en el Col·legi durant 15 anys, a Òscar Esteve Boronat, Anto-

nio Fernández García, Francisco Xavier Joia Mussungo, Nuria 

March Asama i Albert Nadal Salvadó.

Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball, en la categoria d’Or, 

per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi, com a 

col·legiat exercent, durant 20 anys, a Robert París Cusidó.

Medalla de Sant Josep Artesà, al Mèrit Professional, en la 

categoria de Plata, per la seva permanència ininterrompuda 

en el Col·legi, durant 25 anys, a Manuel Alonso Segovia, Fran-

cisco Javier Altadill Ferrando, Joan Anton Barrachina Cros, 

Esther Caralt García, Consuelo López Gómez, Josep Marí Pà-

mies, Juan Maria Paga Ortiga, Ramon Piñas Llagostera, Jordi 

Piñol Mercadé, Joana Subirats Cabanes.

Distinció per la seva permanència ininterrompuda en el 

Col·legi durant 30 anys a Judith Casajuana Farriol, Emilio Co-

rreig Manresa, Josep Maria Ferré Porqueras, Cesar Tomás García 

Calatayud, Francesc Grau Lleixa, Jose Huguet Alsina, Joan Fran-

cesc Iborra Molines, Pere Prats Alumà, Maria Inmaculada Ramon 

Esteve, Julio Rodríguez Bravo, Conrado Torra Miró, Rafael Uceda 

Pulido (va recollir la distinció Teresa Maria Martínez Farré).

Distinció per la seva permanència ininterrompuda en el 

Col·legi durant 35 anys, a Luis Fernando Albaiceta Oliver, Félix 

González Martínez de Iturrate, Paloma Martin Moya, Antoni Pa-

lazón Amat, Antonio Pérez Sevilla, Conrad Segura Soria.

Placa commemorativa, com a homenatge pels seus 40 anys 

de col·legiació ininterrompuda a Jose Lago Alonso, Juan Ma-

nuel Martinez Fornells, Juan Mercadé Poblet, Concepción Sau-

ne Sesplugas.

Placa commemorativa, com a homenatge pels seus 45 anys 

de col·legiació ininterrompuda a Luis Cadiach Roig (va recollir 

la placa Nuria March Asama) i Maria Josefa Font Moya. 

Medalla als Serveis Distingits en la categoria d’Or, a títol 

pòstum, a Josep Antoni Barriach Torres, per la seva inestimable 

dedicació al col·lectiu i a la defensa i reconeixement de la profes-

sió dels graduats socials, com a membre de la Junta de Govern 

durant els períodes 1993-2005 i 2011-2018. Va recollir la medalla 

el seu fill, Pau Barriach Gómez. 

TEMA DESTACAT
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El pasado 20 de diciembre, durante el transcurso de la tradi-

cional cena de Navidad del Consejo General de Colegios Ofi-

ciales de Graduados Sociales de España, se realizó la entrega 

de la 14 edición de los Premios al Mérito Social. Se trata de 

unas distinciones que tienen el objetivo de reconocer a aque-

llas personas que mantienen una fuerte vinculación y estre-

cha colaboración con nuestro colectivo. 

Este año, y a propuesta de la Junta de Gobierno de nuestro Co-

legio, el Premio al Mérito Social en la categoría de Trayectoria 

Profesional, recayó en Rosa Maria Virolés, Magistrada del Tri-

bunal Supremo y colaboradora de nuestro Colegio en muchas 

de las actividades que realizamos. Este es el caso, por ejemplo, 

de las Jornadas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad So-

cial, de las que es su directora técnica desde hace 19 años. 

Precisamente, la Junta de nuestro Colegio valoró positiva-

mente su implicación y tenaz trabajo por convertir dichas jor-

nadas en un referente formativo para los Graduados Sociales 

del conjunto del Estado, que de manera anual se dan cita en 

Tarragona para abordar los temas de más candente actuali-

dad relativos a la profesión. La aportación de Virolés a esta 

acción formativa es, por lo tanto, de vital importancia para su 

buen desarrollo, ya que es la encargada de dotarlas de conte-

nido y hacerlo con ponentes de primer orden del mundo de la 

judicatura y de la administración pública.

Otros de los motivos por los que la Junta del Colegio de 

Graduados Sociales de Tarragona propuso a Virolés para la 

obtención de esta distinción, fueron sus numerosos méritos 

laborales y su vertiente formativa y pedagógica, puesto que 

lleva 32 años ininterrumpidos al ejercicio de la docencia.   

La Presidenta de nuestro Colegio, Ana Maria Asama, acom-

pañada por el Presidente del Consejo General, Ricardo Gabal-

dón, fue la encargada de entregar a Rosa Maria Virolés esta 

merecida distinción, tal como se puede ver en las imágenes.

El Consejo otorga el Premio al Mérito Social a la 
Trayectoria Profesional de Rosa Maria Virolés
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El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona ja ho té tot a punt 

per a la propera edició de les Jornades de Dret del Treball 

i de la Seguretat Social que se celebraran els dies 5 i 6 de 

març. Aquesta nova edició de la cita formativa de referèn-

cia per al conjunt dels graduats Socials de l’Estat, mantindrà 

les seves principals característiques, com el fet de que dis-

posarà de ponents de primer ordre del món de la judicatura, 

l’administració pública i la universitat. Un altre dels punts forts 

que mantindran les Jornades de Dret del Treball i de la Segu-

retat Social d’enguany, és el seu caràcter pràctic i d’actualitat. 

En aquest sentit doncs, s’oferiran un total de vuit ponències 

sobre temes eminentment actuals, com poden ser els relatius 

a la protecció de dades en l’àmbit laboral o les novetats en 

matèria fiscal, entre d’altres. 

La 25a edició d’aquestes Jornades que de manera anual or-

ganitza el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, incorpo-

rarà també algunes novetats. En aquest sentit, cal destacar la 

incorporació d’una ponència de base econòmica a causa de 

la inevitable repercussió que té l’economia en el món laboral. 

L’economista, professor i conferenciant José Maria Gay de 

Liébana, serà l’encarregat d’impartir aquesta ponència que 

tindrà lloc el dijous dia 5. 

Entre la resta de ponents que participaran en les Jornades 

hi ha diversos Magistrats del Tribunal Suprem, dels Tribunals 

Superiors de Justícia de Madrid i Catalunya, Catedràtics de 

Dret del Treball i membres de l’Administració Publica. 

Un any més, les Jornades estan dirigides per la Magistrada de la 

Sala Quarta del Tribunal Suprem, Rosa M. Virolès. El programa 

complet es pot consultar a través del web del nostre col·legi, 

www.graduats-socials-tarragona.org. Pel que fa a les inscrip-

cions, es poden formalitzar a través d’aquesta mateixa web. 

Tot a punt per a la 25a edició de les Jornades de 
Dret del Treball i de la Seguretat Social 
Les Jornades del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona se celebraran els dies 5 i 6 de 

març i tindran un caràcter eminenment pràctic i actual. 
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El passat 27 de gener va tenir lloc una 

nova reunió de la Taula de Col·legis Pro-

fessionals de la província de Tarragona. 

Durant la trobada, que es va celebrar a la 

Sala de Juntes del Col·legi de l’Advocacia 

de Tarragona, es va parlar de diversos te-

mes. Entre les qüestions tractades desta-

quen però, les relatives a la planificació 

d’accions conjuntes entre els diversos 

col·legis professionals que formen part 

de la Taula, de cara a aquest any 2020. 

A més, en el marc de la reunió, la res-

ponsable de Comunicació de Creu Roja, 

Meritxell Lecha, va presentar els nous 

projectes d’acció social de l’entitat. 

Des de la seva creació, la Taula de Col·legis 

Professionals de la província de Tarrago-

na ja ha celebrat diverses reunions, sem-

pre amb la voluntat de convertir-se en 

una plataforma apolítica que aglutini els 

diversos organismes professionals tarra-

gonins, per vetllar pels seus interessos 

col·lectius i aportar punts de vista i ca-

pacitats professionals en totes aquelles 

qüestions que tinguin a veure amb el 

desenvolupament de la ciutat i el territori.

La Taula de Col·legis Professionals de 

la província de Tarragona busca també 

promoure espais de trobada i partici-

pació amb les administracions, institu-

cions i altres organismes del territori, i 

potenciar de forma oberta, transparent 

i transversal sinèrgies per lluitar contra 

la corrupció, promoure la igualtat de gè-

nere, l’accés a la justícia per a tots, posar 

fi a la pobresa, garantir una vida saluda-

ble i promoure el benestar universal.

La presidenta del nostre Col·legi, Anna 

M. Asamà; la secretaria, Cristina Cane-

la, i el gerent, Rafael Fernández, van fer 

una visita institucional a la presidenta 

de la Diputació de Tarragona, Noemí 

Llauradó, qui ocupa el càrrec des del 

passat mes de juliol. 

La trobada de caràcter institucional, va 

tenir lloc el passat 28 de gener a la seu 

de la Diputació, i tenia l’objectiu de feli-

citar a la presidenta de la Diputació pel 

seu recent nomenament en el càrrec. 

Alhora, pretenia manifestar-li la predis-

posició del Col·legi de Graduats Socials 

de Tarragona en mantenir l’excel·lent 

relació que hi ha a dia d’avui entre amb-

dues institucions. 

Nova reunió de la Taula de Col·legis Professionals  
de la província de Tarragona

Visita institucional a la Diputació Tarragona
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Aquells meravellosos 80!
Tot canvia, excepte el nostre compromís amb la teva salut

Tot inclòs des de

42,59€*

Assegurances de salut amb un 
ampli quadre mèdic, cobertures de 
medicina esportiva, d’assistència en 
viatge i d’hospitalització a qualsevol 
centre del món. Els nostres socis també 
disposen, sense cost afegit, d’un espai 
on fer reunions de feina o celebrar 
festes d’aniversari.

93 414 36 00 - www.mgc.es

Amb tu

des de

1982

lliure elecció de ginecòleg i pediatra

* Prima mitjana any 2019 per persona, calculada per 
a una família de 5 membres (pare de 50 anys, mare 

de 48 anys, fills de 15, 12 i 9 anys), residents a 
Barcelona, que té contractada l’A-S Total 

i a la qual s’apliquen els descomptes 
vigents. Amb descompte promocional 

garantit.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo condenó a seis me-

ses de prisión y al pago de una multa de 1.080 euros por un 

delito de falsedad documental, en la modalidad de simula-

ción, a un camionero que colocó un imán en la parte metá-

lica del sensor de movimiento del tacógrafo, que generaba 

registros de inactividad cuando en realidad estaba en fun-

cionamiento.

En la sentencia dictada la Sala considera que la manipulación 

fraudulenta del tacógrafo de un vehículo con la finalidad de 

falsear los registros para eludir los controles policiales y ad-

ministrativos, constituye delito de falsedad en documento 

oficial, en la modalidad de simulación. La Sala indicaba que 

“no cabe duda que el tacógrafo puede cumplir otras funcio-

nes, como contribuir a un control empresarial interno sobre 

la actividad de los conductores, pero se trata de utilidades 

complementarias que no están en la génesis de las leyes y 

normas administrativas que han establecido la obligatoriedad 

del tacógrafo. Este instrumento y sus mediciones no tienen 

más finalidad que el control policial y administrativo de ahí 

que los documentos que genera deban ser reputados docu-

mentos oficiales”. Por tanto, según la sentencia, “cuando la 

manipulación no tiene más finalidad que se registren datos 

incorrectos para sortear los controles administrativos, que 

será el supuesto más frecuente en la práctica, la naturaleza 

oficial del documento resulta indiscutible”.

El Tribunal Supremo considera delito de falsedad en 
documento oficial la manipulación de los tacógrafos 
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Noemí Llauradó és la presidenta de 

la Diputació de Tarragona des del 

passat 2 de juliol. És llicenciada en 

Dret per la Universitat Rovira i Virgili 

i màster en Advocacia per la Univer-

sitat Oberta de Catalunya. Amb ella 

parlem de la nostra professió i dels 

reptes de l’ens supramunicipal que 

presideix, de cara als propers anys.

De manera general, com valora el 

paper dels graduats socials com a 

especialistes en l’àmbit del Dret del 

Treball i la Seguretat Social?

Els graduats socials teniu un important 

paper en la societat, donat que 

vetlleu pels drets dels treballadors, 

tot ordenant les relacions entre 

treballadors i empresaris i solucionant 

els conflictes que s’hi puguin derivar. 

Copseu el dia a dia de la realitat social 

del treball humà, motiu pel qual podeu 

aportar molts coneixements en la 

normativa que es pot crear d’ara en 

endavant.

L’àmbit d’actuació del Col·legi, igual 

que el de la Diputació, és provincial. 

Quin paper creu que juguen els 

col·legis professionals en l’articulació 

del territori?

Les dues institucions compartim el 

mateix àmbit territorial, és a dir que 

abracem diferents regions i diferents 

realitats. A la Diputació creiem que és 

de vital importància fomentar aquest 

paper aglutinador, motiu pel qual 

treballem per ser l’única veu d’aquests 

accents diferents que conformen la 

nostra societat.

El Col·legi de Graduats Socials de Ta-

rragona celebra anualment les seves 

Jornades de Dret del Treball i de la 

Seguretat Social, que reuneixen un 

gran nombre de professionals del món 

de la judicatura, l’administració i la 

universitat de Tarragona. Quina opinió 

li mereixen activitats d’aquest tipus?

Activitats que fomenten el debat i anàlisi, 

com les Jornades de Dret del Treball i de 

la Seguretat Social, sempre són impor-

tants. En aquest cas específic, en un 

context en què la precarietat laboral és a 

l’actualitat de l’agenda política, és positiu 

tenir la possibilitat d’establir un punt de 

trobada entre tots els agents relacionats 

per tal de caminar cap a la millora de les 

condicions laborals dels treballadors.

La formació és un dels pilars 

d’aquest col·legi, que disposa de 

moltes activitats formatives i 

d’un conveni amb la URV per a la 

col·legiació gratuïta dels estudiants 

de Relacions Laborals i Ocupació. 

Creu que calen més accions, a nivell 

general, per potenciar la nostra 

universitat? I quines són les que 

realitza la Diputació?

La Universitat Rovira i Virgili s’ha 

consolidat al llarg dels anys com una 

institució vertebradora del territori, en 

l’àmbit de la formació, la innovació i el 

coneixement. La Diputació de Tarrago-

na promou una aliança entre les dues 

institucions, que ve de llarg. Actualment, 

s’està a punt de signar el conveni marc 

“El foment de l'ocupació 
i la dinamització del mercat laboral 
són objectius estratègics de la 
Diputació de Tarragona”

Noemí Llauradó
Presidenta de la Diputació de Tarragona
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que garantirà un marc de relació esta-

ble, constant i fluid fins a l’any 2023, que 

fomenti l’impuls i l’encaix de la trans-

ferència del coneixement a la societat.

Tot  i que la ciutat de la Justícia és 

un tema que pot semblar local, el cert 

és que la seva repercussió té un sen-

tit més ampli. Quin paper pot jugar la 

Diputació en el seu desencallament?

Com bé dieu, l'impuls dels equipa-

ments judicials afecta un àmbit global, 

atès que ha de permetre millorar les 

condicions de treball i de servei a la 

ciutadania per part de l'administració 

de justícia al conjunt de les nostres 

comarques. Per bé que aquestes in-

fraestructures no són una competència 

específica de la Diputació de Tarragona, 

com a administració supramunicipal  

donem suport a tot el que signifiqui 

millorar serveis. Aquest és el nostre  

objectiu i la nostra tasca dia a dia arreu 

dels municipis i les ciutats de la  

demarcació de Tarragona. 

A nivell d’ocupació i oportunitats 

laborals, quines són les accions pre-

vistes des de la Diputació de Tarra-

gona per a aquest mandat?

El foment de l’ocupació, la dinamització 

del mercat laboral de la nostra regió 

i l’impuls d’iniciatives emprenedores 

que contribueixin a generar activitat 

econòmica i, de retruc, llocs de treball 

de qualitat és un dels objectius estra-

tègics de la Diputació. El Pla de Foment 

per l’Ocupació, que impulsa anualment 

en col·laboració amb els deu consells 

comarcals, n’és un clar exemple. Els 

plans comarcals són una oportunitat 

de feina i de formació per a persones 

que es troben en situació d’atur. A més, 

iniciatives com els Premis Emprèn, que 

impulsen projectes empresarials de 

casa nostra, i la Jornada Connect@: 

Treball i Talent, que serveix per crear 

aliances entre joves emprenedors, són 

només algunes de les iniciatives que es 

prenen en aquest sentit.

Quina és la línia de treball de la Dipu-

tació en altres àmbits, com els de les 

polítiques socials i el medi ambient?

En aquests moments estem ultimant 

el Pla de Mandat 2020-2023 que ha de 

definir les polítiques de la Diputació per 

als propers anys. És la primera vegada 

a la història de la Diputació de Tarrago-

na que es treballa a partir d’un procés 

participatiu com aquest, implicant a 

tots els alcaldes i alcaldesses del Camp 

de Tarragona, el Baix Penedès i les 

Terres de l’Ebre. D’aquesta manera, les 

línies estratègiques i els objectius dels 

propers anys permetran donar resposta 

a les necessitats i inquietuds reals. Les 

polítiques socials i el medi ambient se-

ran aspectes que prendran més pes en 

aquest mandat, per caminar junts cap a 

una societat més justa i sostenible.

Sovint hi ha un debat entorn al paper 

i possible duplicitat de funcions 

entre administracions supramuni-

cipals, com puguin ser els consells 

comarcals i les diputacions. Creu que 

falta pedagogia sobre les funcions 

d’aquestes institucions, per evitar 

discursos d’aquest tipus?

La Diputació, igual que els consells co-

marcals, és una administració de segon 

nivell que dona suport als municipis, si 

bé una i altra prestem serveis de diferent 

tipologia. Els municipis són beneficiaris 

de la majoria dels serveis que oferim 

des de la Diputació, com a institució su-

pramunicipal. En aquest sentit, el nostre 

Pla d’Acció Municipal, dotat amb 85 M€, 

és una eina de governança i planifica-

ció municipal fonamental per a tots els 

ajuntaments, sobretot per als més petits. 

De vegades, però, la informació sobre la 

nostra tasca de servei als municipis i les 

persones costa que arribi a la ciutadania. 

El que sí que arriba és el servei, que es 

tradueix en la millora dels equipaments 

municipals. Treballem, sobretot, en 

contacte directe amb el món local, si bé 

l’objectiu final de la nostra acció de go-

vern, és la millora de la qualitat de vida 

dels ciutadans, visquin on visquin.

Vostè és la primera dona que pre-

sideix la Diputació de Tarragona i, 

de fet, en el seu discurs de presa de 

possessió vostè mateixa destacava 

que, tot i que no hauria de ser noti-

ciable, malauradament, encara ho és. 

Cal fer també pedagogia en termes 

d’igualtat?

Per primera vegada, la Diputació de 

Tarragona està presidida per una dona, 

i aquest fet, que no hauria de ser desta-

cable en ple segle XXI, malauradament 

encara ho és. Però al mateix temps, el 

fet que sigui noticiable ens permet de-

nunciar una situació anòmala que hem 

de revertir entre tots, per tal de garantir 

una igualtat real i efectiva entre dones 

i homes a tot arreu, començant per 

les institucions, que sovint serveixen 

d’exemple a altres organitzacions de la 

nostra societat. 

A nivell general, quins són els reptes 

que s’han proposat per al seu mandat?

Transparència, proximitat i participació 

són valors molt importants per a la Di-

putació actual. De fet, l’elaboració del Pla 

de Mandat s’està fent seguint aquests 

principis. La voluntat de la institució que 

presideixo és la de continuar evolucio-

nant com a regió, però amb una nova 

manera de fer. Aquest canvi, però, no 

significa cap mena de ruptura, sinó que 

suposa construir sobre allò construït, 

sobre unes bases sòlides que s’han creat 

al llarg dels anys i que han de servir de 

punt de partida de la nostra acció.

Per acabar, quin balanç fa d’aquest 

mig any com a presidenta de la Di-

putació de Tarragona?

Aquest mesos com a presidenta de la 

Diputació han servit per analitzar en 

quin punt ens trobàvem i per conèixer 

de primer mà les principals necessi-

tats, inquietuds i prioritats dels 184 

a alcaldes i alcaldesses. El diàleg i la 

participació han marcat, doncs, aquests 

primers mesos, que es traduiran en  

un Pla de Mandat que doni resposta 

al territori. Malauradament, també 

hem hagut d’acompanyar els alcaldes i 

alcaldesses en situacions d’emergència 

extraordinària, com ha estat el cas de 

l’incendi a la Ribera d’Ebre o els aiguats 

que, en episodis diferents, han provocat 

conseqüències molt tràgiques.

«Com a administració 
supramunicipal donem 

suport a tot el que 
signifiqui millorar 

serveis»
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 “Comunicar” es mucho más que trasmitir información; 

significa "poner en común o compartir” opiniones, ne-

cesidades y sentimientos con los demás. Lo que implica 

que, además de saber expresarnos correctamente, debemos 

aprender a escuchar y a ponernos en el lugar del otro.

El trabajo es un medio social en el que debemos relacionarnos 

constantemente con otras personas. Ya sean éstas compañe-

ros de trabajo o personas ajenas a la empresa, como clientes 

o usuarios, pueden surgir tensiones de relación que pongan a 

prueba nuestra capacidad para hacerles frente. Estas capaci-

dades o “habilidades sociales” guardan una estrecha relación 

con el correcto control de las emociones, la asertividad, la 

capacidad de escucha y la empatía. Un desajuste en alguna 

de estas habilidades puede convertirse en una fuente de con-

flicto con los demás.

La asertividad es el arte de expresar nuestras necesidades 

y opiniones sin ofender a los demás. En cambio, las perso-

nas no asertivas suelen pecar, por exceso o por defecto, de un 

estilo agresivo o sumiso que les lleva a generar conflictos con 

los demás, tener una baja autoestima y a no lograr sus obje-

tivos. Las personas asertivas se expresan de forma franca y 

directa pero sin imponer su criterio, y utilizan un lenguaje cor-

poral  relajado, un tono de voz firme y un espacio interpersonal 

adecuado. La importancia de la expresión corporal es tal que, 

cuando lo que verbalizamos y lo que transmite nuestro cuerpo 

es incoherente, los demás tienden a otorgar más credibilidad a 

nuestra comunicación no verbal que a lo que decimos.

Las personas asertivas son también, por definición, empá-

ticas; es decir, son capaces de ponerse en el lugar del otro, 

por lo que son más comprensivos con sus opiniones o ne-

cesidades. Además, saben escuchar atentamente, no sólo lo 

que los otros dicen, sino también lo que expresa su lenguaje 

corporal, para captar su estado emocional y sus intenciones. 

Desarrollando la capacidad de escuchar no sólo comprende-

mos mejor a los demás, sino que enviamos un mensaje positi-

vo a quien nos habla, al demostrarle que le escuchamos y que 

nos interesa lo que nos cuenta.

El control de las emociones también juega un papel crucial 

en el proceso de comunicación, se trata de saber reconocer 

las emociones que estamos experimentando en situaciones 

de tensión y tener recursos para gestionarlas correctamente.

Para potenciar estas habilidades sociales y mejorar la comu-

nicación con los demás, ten en cuenta los siguientes consejos:

• Ten un buen concepto de ti mismo. 
Reconoce y toma en serio tus propias 
necesidades.

• Prepárate lo que tengas que decir con  
antelación.  
Esto produce confianza y seguridad.

• Aprende a tolerar las críticas y a defender 
tu postura sin irritarte. Vigila los tonos de 
voz y tus expresiones corporales al hablar.

• Expresa correctamente tus sentimientos. 
Puedes decir cómo te sientes sin necesidad 
de herir a los demás.

• Aprende a decir “No” cuando sea necesario.

• Evita el discurso del “Tú”: “Tú deberías…”, 
“Tú haces que me enfade” o “Tú estás 
equivocado” Culpabilizar al otro de lo que le 
ocurre a uno puede generar agresividad (e 
incluso a veces puede ser injusto).

• Siempre es mejor hablar desde el “Yo”: 
Deja claro que lo que expresas son tus 
opiniones y en ningún caso una imposición 
de la “realidad”. Es mejor decir “esta es mi 
opinión” que “las cosas son así, esta es la 
verdad…”.

• Evita etiquetar o juzgar a los demás. Es 
mejor ser descriptivo y limitarse a hablar en 
términos de lo que los otros hacen (acciones 
concretas), no de lo que son. Pregúntale 
al otro: "¿Qué está pasando?” y no “¿Qué 
problema tienes? ¿Qué te pasa?".

Cómo mejorar nuestra comunicación 
con los demás en el trabajo

Francesc Martí Fernández
Licenciado en Psicología y especialista en riesgos psicosociales. 
Jefe de los Servicios de Prevención para pymes y autónomos de MC MUTUAL.



• No abuses de las expresiones: “Nunca”, 
“Siempre”, “Todo” o “Nada”. No ayudan a ser 
concreto ni constructivo: “Todo lo haces mal”, 
“Nunca llegas a tiempo”…

• Deja que los demás se expliquen, pregunta 
lo que no te quede claro y escucha 
atentamente. Sé educado y toma en 
consideración los puntos de vista de los demás.

• No des tú la solución prematuramente. 
Expresa tu necesidad y busca conjuntamente 
una solución: “¿Cómo podemos solucionarlo?” 
“¿Qué necesitas para…?”

• Acepta la derrota con elegancia. Si aceptas 
la situación cortésmente tras una discusión, 
ganarás el respeto de los demás.

• Guarda las disculpas para cuando sean 
necesarias.

• No recurras a las amenazas. Una afirmación 
tranquila de las cosas es mucho más eficaz.

• Expresa tu satisfacción por haber hablado 
con la otra persona.

Comunicación no asertiva: Juan, ¿qué pro-
blema tienes con la información que te pedí? 
¡Nunca me la entregas cuando toca! ¿Tanto 
tiempo necesitas para terminar tu parte? ¡Si 
lo tuyo en una mañana está hecho! Deberías 
darte más prisa porque esto tiene que salir 
para finales de mes.

Comunicación asertiva: Juan, necesito en-
tregar el informe el último día de mes. Cuan-
do tú me pasas tu parte en “tal” día del mes, 
por ejemplo, el mes pasado me lo diste el día 
“tal”, yo me angustio porque no puedo entre-
gar mi parte a tiempo y tengo que quedarme 
en la oficina toda la tarde para terminarlo. 
¿Hay algún problema con tu parte? ¿Qué 
podemos hacer para coordinarnos mejor?

Y ahora, pongámonos a prueba: ¿Cómo le diríamos a un com-

pañero lo siguiente utilizando las recomendaciones dadas?

En conclusión, comunicar es compartir ideas, opiniones y 

emociones. Si queremos realmente conectar con los demás 

debemos prestarles toda nuestra atención y adaptar nuestros 

mensajes para ser sensibles también con sus necesidades.

5 i 6 de març
Hotel SB Ciutat de Tarragona

INSCRIPCIONS

www.graduats-socials-tarragona.org 
Tel. 977 224 513
colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com
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ADAPTEM ELS PROCESSOS 
DE L’EMPRESA A LA NOVA 
LLEI ORGÀNICA DE 
PROTECCIÓ DE DADES
LOPD-GDD
El nostre objectiu és l'adequació a mida i 
personalitzada de la nova Llei Orgànica de Protecció 
de Dades i Garantia de Drets Digitals.
  
Col·laborem per establir les mesures d'índole tècnica 
i organitzativa necessàries per garantir la 
confidencialitat i integritat de les dades de caràcter confidencialitat i integritat de les dades de caràcter 
personal dels seus clients
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Magdalena Valerio, hasta hace pocos días, Ministra de Tra-

bajo, Migración y Seguridad Social, visitó la sede de nuestro 

Consejo General para saludar a todos los miembros del pleno 

y tratar diversas cuestiones relacionadas con el ámbito profe-

sional de los Graduados Sociales. Esta ha sido la primera visita 

de un titular de la cartera de Trabajo al Consejo, tal y como 

destacó el presidente del mismo, Ricardo Gabaldón. 

Durante su visita, la Ministra destacó la importante labor que ha-

cen los Graduados Sociales dentro de las Relaciones Laborales 

y recordó que el origen de la profesión fue apenas cinco años 

después de la creación de dicho Ministerio. La vinculación entre 

ambos es pues, muy estrecha y tiene casi un siglo de historia.

El presidente agradeció la presencia de la ministra en la reunión 

plenaria y remarcó las excelentes relaciones que mantienen 

actualmente, el Consejo y dicho Ministerio. Así mismo destacó 

que espera que estas relaciones continúen y se afiancen con el 

tiempo, para poder trabajar así conjuntamente por unas justas 

Relaciones Laborales. La visita finalizó con la firma del libro de 

Honor del Consejo General, por parte de la Ministra.

Magdalena Valerio cesó como ministra con el cambio de go-

bierno. El cargo lo ocupa ahora Yolanda Díaz Pérez.

La Ministra de Trabajo acude al Consejo General de 
Graduados Sociales de España

El passat 27 de novembre va tenir lloc la signatura de l’acord 

de renovació del conveni existent entre el Col·legi de Graduats 

Socials de Tarragona i Banc Santander, entitat col·laboradora 

de la nostra institució des de fa anys. 

Ana M. Asamà, presidenta del Col·legi, i Cristina Alcón, en re-

presentació de Banc Santander Particulars, Col·lectius i  Uni-

versitats Territorial Catalunya, van ser les encarregades de 

rubricar l’acord pel qual Banc Santander, es manté entre els 

col·laboradors del Col·legi per un any més.

Es renova l’acord de col·laboració amb Santander 
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Seminari sobre flexibilitat de la jornada i les jornades irregulars

La nostra seu col·legial va acollir, el passat 8 d’octubre, un 

seminari sobre la flexibilitat de la jornada i les jornades irregu-

lars. Un bon nombre de col·legiats i col·legiades van assistir a 

aquesta sessió impartida pel cap d’àrea d’inspecció i inspector 

de Treball i Seguretat Social, Angel Cubo. 

Entre les qüestions tractades al curs n’hi havia de relacionades 

amb les jornades especials i amb diverses qüestions referents 

al registre horari, com per exemple, tot allò que afecta el 

registre general però també, al contracte a temps parcial i les 

hores extraordinàries. 

A la presentació del curs, van prendre-hi part la presidenta del 

nostre Col·legi, Anna M. Asamà, així com Guillermo Padrisa, 

director de Relacions Corporatives de Mútua General de Cata-

lunya, i  Sílvia Gomis, cap d'oficina de Tarragona de Mútua Ge-

neral de Catalunya, entitat col·laboradora en aquest seminari.

Formació realitzada a l'Escola de Pràctica Professional
En el marc de l’Escola de Pràctica Professional, entre els mesos de setembre i desembre, es van realitzar un total de 10 

accions formatives. Amb presència d’un bon nombre d’assistents, aquestes accions formatives van tractar sobre temes 

d’actualitat i interès per al nostre col·lectiu. A continuació, oferim un resum de les activitats realitzades: 
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Curs sobre Anàlisi Teòric-Pràctic de 
l'Impost sobre el Valor Afegit

Roberto Luengo, Cap d’Equip de la Dependència Regional 

d’Inspecció de Catalunya de l’Agència Tributària, va ser el 

ponent del curs que va tenir lloc el 23 d’octubre. En aquesta 

sessió es va fer una anàlisi teòric-pràctica de l'Impost sobre 

el Valor Afegit, amb atenció a les novetats i aspectes conflic-

tius. El Comptador del Col.legi, Jose Carlos Pérez, va realitzar 

la presentació del curs que va finalitzar el 18 de desembre.

Entre les qüestions tractades, es va incidir en les novetats 

normatives, doctrinals i jurisprudencials, que incideixen en 

la correcta tributació de les operacions subjectes a l’impost. 

Les sessions van comptar amb exemples pràctics i es varen 

comentar els principals criteris administratius i jurispruden-

cials nacionals i del TJUE aplicables a aquest tema. 

Segon mòdul Curs Pràctic. 
Procediment Laboral

El 7 de novembre es va celebrar al nostre Col.legi el segon 

mòdul del Curs Pràctic de Procediment Laboral, Aspectes 

pràctics en matèria de la prova en el procés laboral. Carlos 

Hugo Preciado, Magistrat Especialista de l’Ordre Social del 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va ser el ponent 

d’aquesta activitat formativa, la presentació de la qual va 

anar a càrrec de la  Presidenta del Col.legi, Anna M. Asamà. 

Durant aquest mòdul, es va fer una exposició pràctica i 

participativa, sobre els problemes reals en qüestions tan re-

llevants com la prova en el procés laboral i les seves diverses 

incidències pràctiques després de les últimes sentències del 

Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem i la normativa en 

matèria de registre de jornada.

Curs pràctic de Procediment Laboral

Potenciar que els Graduats Socials exercents s’incorporin 

amb major freqüència a la pràctica forense en els Jutjats 

del Social, aquest és un dels objectius del curs sobre pro-

cediment laboral que es va iniciar el 4 de novembre i que 

s'allargarà fins al 6 de febrer. El curs és un instrument per 

millorar i consolidar els principis i regles que s’utilitzen des de 

les últimes reformes processals, i els criteris jurisprudencials 

aplicables, així com la pràctica judicial als Jutjats del Social.

La presidenta del Col·legi va realitzar la presentació del 

primer mòdul que portava el títol ‘El procés laboral ordinari 

i modalitats processals i la seva incidència pràctica en la 

jurisdicció social’. Tomasa Montiel, Magistrada del Jutjat 

del Social núm. 1 de Tarragona, va ser la ponent d’aquesta 

primera sessió, mentre que la segona sessió del mòdul, 

celebrada el 12 de novembre, va estar impartida per Alberto 

Salto, Magistrat del Jutjat del Social núm. 2 de Tarragona.
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L'Impost sobre els Actius No Productius de 
les Persones Jurídiques (IANP)

La Presidenta del Col.legi va presentar la sessió sobre 

l'Impost sobre els Actius No Productius de les Persones 

Jurídiques (IANP). La ponent de l'activitat, celebrada el 15 de 

novembre, va ser Laia Sas, delegada territorial a Tarragona 

de l'Agència Tributària de Catalunya.

La sessió buscaba donar a conèixer les particularitats 

d’aquest impost, que grava la tinença d’actius no productius 

situats a Catalunya per part de les persones jurídiques i de 

les entitats sense personalitat jurídica amb objecte mercantil 

residents a Catalunya. El programa va incloure qüestions 

relatives a la normativa reguladora de l’impost, la seva meri-

tació, exigència i autoliquidació. 

Jornada sobre l'Obligatorietat de la 
Inscripció al Registre Mercantil com a 
Prestadors de Serveis dels Graduats Socials

Conèixer l'afectació que pugui tenir en els Graduats Socials 

Exercents, l'obligació d'inscripció en el Registre Mercantil 

com a Prestadors de Serveis, dels qui realitzin les actuacions 

descrites en l'article 2.1.o de la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de 

prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del 

terrorisme, aquest era l’objectiu de la jornada formativa sobre 

l’Obligatorietat d’Inscripció en el Registre Mercantil, celebrada 

el passat 19 de novembre. 

Juan E. Ballester, registrador Mercantil de Tarragona, va ser el 

ponent d’aquesta sessió celebrada al nostre Col·legi.  

Tercer mòdul del curs pràctic sobre 
Procediment Laboral

Anna M. Asamà, va presentar el tercer mòdul del ‘Curs 

Pràctic de Procediment Laboral. Aspectes pràctics en 

matèria d’incapacitat temporal, incapacitat permanent i la 

seva tramitació judicial’, celebrat el dia 18 de novembre. 

Mónica Herranz, directora provincial de l'INSS de Tarragona 

i Lletrada del Cos Superior de la Seguretat Social, i Teresa 

Castellá, Lletrada Cap del Cos Superior de la Seguretat Social, 

van ser les ponents d’aquesta sessió. El tercer mòdul del curs 

va continuar el 25 de novembre amb una segona sessió. 

En aquest cas, les ponents van ser Teresa Castellá, i Lucía 

Lapeña, Lletrada del Cos Superior de la Seguretat Social. 
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Jornada Informativa sobre les últimes 
novetats de la Jubilació Contributiva 

El passat 10 de desembre es va celebrar al nostre Col·legi, 

una jornada informativa sobre les últimes novetats pel que 

fa a la Jubilació Contributiva. Qüestions com quins són els 

requisits per accedir a la jubilació ordinària o la quantificació 

de la prestació, es van tractar en aquesta sessió, durant la 

qual també es van parlar d’altres modalitats de jubilació, 

com la dels policies locals o la indústria manufacturera. 

La subdirectora de Jubilació, Mort i Supervivència de la Di-

recció Provincial de l'INSS a Tarragona, Montserrat Salort, va 

ser la ponent d’aquesta jornada que va ser presentada per la 

presidenta del nostre Col·legi, Anna M. Asamà.

Cinquè mòdul Curs Pràctic Procediment 
Laboral

El cinquè mòdul del curs pràctic de Procediment Laboral 

va tractar sobre els aspectes pràctics de l’Execució Laboral. 

En aquesta sessió es buscava analitzar de manera pràctica i 

casuística les classes d’execució més rellevants, les funcions 

del Jutge, del Secretari i dels professionals, amb especial 

atenció a l’execució de sentències d’acomiadament, execució 

provisional i execució dinerària. 

Aquest cinquè mòdul del curs pràctic de Procediment 

Laboral va tenir lloc el 17 de desembre al nostre Col·legi, i va 

estar impartit per Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat 

del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona. El Vicepresident 

primer del Col.legi, Jordi Muria, va realitzar la presentació. 

Els punts crítics en la tramitació dels 
processos o modalitats especials.  
Aspectes pràctics i jurisprudencials

Potenciar que els Graduats Socials exercents s’incorporin 

amb major freqüència a la pràctica forense en els Jutjats 

del Social, aquest va ser l’objectiu del quart mòdul del Curs 

Pràctic de Procediment Laboral. Francisco Javier Martínez, 

Magistrat del Jutjat del Social de Reus, va ser el ponent 

d’aquesta sessió en què es van tractar diverses qüestions 

com les que es plantegen en el procediment ordinari i en les 

diverses modalitats processals. 

La Presidenta del Col.legi, Ana Maria Asamà, va realitzar la 

presentació d'aquest quart mòdul de Procediment Laboral.
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Un any més, la seu del nostre Col·legi va ser un punt de reco-

llida de joguines solidàries noves, en el marc de la campanya 

impulsada per la Creu Roja ‘Els seus drets en joc’. Van ser 

molts els col·legiats i col·legiades que van participar en aques-

ta activitat solidària que ja fa anys que se celebra i que és 

fruit del conveni de col·laboració que el Col·legi manté amb 

la Creu Roja. 

La campanya de recollida de joguines solidàries noves es va 

iniciar al mes de novembre i es va allargar fins al 18 de des-

embre. Les joguines que es recollien havien de ser noves i  

educatives, és a dir, que tinguessin l’objectiu de fomentar el 

valor pedagògic i la importància educativa del joc o joguina. A 

més, la campanya també posava especial èmfasi en el fet que 

les joguines aportades no tinguessin caràcter bèl·lic ni sexista 

i que potenciessin la imaginació i creativitat dels nens i nenes. 

Les joguines havien de ser noves perquè Creu Roja no dispo-

sa de la infraestructura necessària per rebre’n de segona mà 

i garantir que es trobin en perfectes condicions (revisar-ne 

totes les peces, higienitzar-les, etc.). 

Bona participació en la recollida de joguines 
solidàries noves 

Recull de premsa

Diari Més Tarragona

2 de desembre de 2019

Diari Més Digital 

9 de desembre de 2019

Diari Digital La Ciutat 

9 de desembre de 2019
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3r quadrimestre 2019

Moviments col·legials

Col·legiat Número Moviment Modalitat Població

18 de setembre de 2019

Agnès Racionero Gassull 1056 Alta Exercent Lliure Reus

Marc Vazquez Tarrida 1057 Alta Exercent Lliure Tarragona

Alicia Soto Hurtado 1058 Alta Exercent Lliure Tarragona

Yatsil Jatziri Zamudio Barrera 1059 Alta No Exercent
La Pobla de 
Montornés

Sheila Alberti Pina 10022 Alta Estudiant RRLL i Ocupació URV Valls

Marta Nolla Freixas 1046 Baixa Exercent Lliure Reus

Carmen Carlos Farias 782 Baixa Exercent d'Empresa Reus

Alicia Soto Hurtado 10019 Baixa Estudiant RRLL i Ocupació URV Tarragona

Yatsil Jatziri Zamudio Barrera 10005 Baixa Estudiant RRLL i Ocupació URV
La Pobla de 
Montornés

16 d'octubre de 2019

 Juan Navarro Ureña 970 Canvi D'Exercent Lliure a No Exercent Tarragona

Francisco Xavier Joia Mussungo 842 Canvi De No Exercent a Exercent Lliure Barcelona

Elisabet Luque Garrido 527 Canvi De No Exercent a Exercent Lliure Tarragona

Daniel Vera Jaquez 10017 Baixa Estudiant RRLL i Ocupació URV El Vendrell

Claudia Martínez Sánchez 10012 Baixa Estudiant RRLL i Ocupació URV Riudoms

Salvador Martin Sanchez 54
Baixa per 
defunció

Emèrit Tarragona

Manuel Lopez Mangrane 266
Baixa per 
defunció

Exercent Lliure Tarragona

20 de novembre de 2019

Enric Bonan Bozo 908 Canvi D'Exercent Lliure a Emèrit Torredembarra

18 de desembre de 2019

Maria del Carmen Alarcon Cintas 1060 Alta Exercent Lliure Tarragona

Susana Araque Tarifa 1042 Canvi D'Exercent Lliure a No Exercent Reus

Laura Arguis Pinel 869 Canvi De No Exercent a Exercent Lliure Salou

Maria Francisca Delgado Duran 260 Baixa No Exercent
Humera-Pozuelo 
de Alarcon

Laura Garcia Segura 1035 Baixa Exercent Lliure Reus

Josep Maria Monne Barcelo 309 Baixa Exercent Lliure Reus
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Curs de Procediment Laboral
Sisè mòdul: Les últimes novetats en Negociació 
Col·lectiva en l’Empresa
Ponent: Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat 
Especialista de l’Ordre Social del Tribunal Superior  
de Justícia de Catalunya

25 Jornades de Dret del Treball  
i de Seguretat Social

IRPF i altres Novetats Fiscals

Impost de Societats i altres Novetats Fiscals

IL·LTRE. COL·LEGI OFICIAL 
DE GRADUATS SOCIALS 
DE TARRAGONA

6 de febrer

5 i 6 de març 

Data: a determinar

Data: a determinar

Previsions



Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió Plus PRO
Bonifiquem la teva quota de
col·legiat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remuneració
fins a

10% 0 3%TAE 1%+ + +
de la teva quota de comissions Primer any fins a de devolució en els principals rebuts
col·legiat màxim d’administració i 2,74% TAE. Saldo màxim a domiciliats i sobre les compres amb
50 euros*. manteniment. remunerar 10.000 euros.1 targeta de crèdit en comerços

d’alimentació.2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truca’ns al 900 500 170, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Bonificació del 10% de la quota de col·legiat, associat o agremiat amb un màxim de 50 € per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es
realitzarà un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes
següent dels 12 primers mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet cinc compres al mes amb les seves targetes i un saldo mitjà mensual en el banc superior a 30.000 euros en recursos,
calculat com la suma de saldos del mes anterior de: comptes a la vista, dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors cotitzables i no cotitzables,
plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte Expansió Plus PRO ni en
cap altre de les mateixes característiques en què els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, per la qual cosa el saldo mínim existent en
l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus PRO.
En cas que no s’assoleixi per part dels titulars el saldo mínim que dóna dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8191% TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple de liquidació: saldo en
compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any: 270,82 euros.
Rendibilitat resta anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910% TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a partir del segon any del compte). Exemple de liquidació:
saldo en compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats en l’any: 295,96 euros.
2. T’abonarem fins a 50 euros bruts al mes, sempre que l’import de la devolució sigui igual o superior a 5 euros i hagis fet cinc compres durant el mes amb les teves targetes.
- Rebuts domiciliats de llum, gas, telèfon fix, mòbil i Internet.
- Rebuts domiciliats que corresponguin, com a emissor, a organitzacions no governamentals (ONG) registrades en l’Agència Espanyola de Cooperació i els rebuts de col·legis, escoles
bressol i universitats carregats durant el mes. S’ha de tractar de centres docents espanyols (públics, privats i concertats) i en queden excloses les despeses d’acadèmies particulars,
col·legis professionals o despeses diferents a les d’escolarització. Tampoc s’hi inclouen les despeses en concepte de postgraus, màsters i doctorats.
- Operacions de compra fetes a crèdit incloses en la liquidació del mes, amb les targetes modalitat Classic, Or, Premium, Platinum i Shopping Or el contracte de les quals estigui associat
a aquest compte, en els establiments comercials d’alimentació inclosos, que es poden consultar en la pàgina www.bancsabadell.com/compteexpansioplus. Mínim de 5 euros i fins a 50
euros al mes.

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/04/2018 fins al 31/12/2018 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular
mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal haver domiciliat
dos rebuts domèstics en els dos últims mesos.
Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o ingressos mensuals recurrents. I, a més a més,
tots els Comptes Professional que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.
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Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000

euros per dipositant.



EN EL CUMPLIMIENTO DE LA
LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS
Y GARANTÍA DE DERECHOS DIGITALES (LOPD GDD) 

Te ayudamos

GRUPO LAE es un Grupo Empresarial con más de 15 años de experiencia en consultoría, 
auditoría y outsourcing de servicios empresariales, especialmente en el asesoramiento de la 
Ley de Protección de Datos, Blanqueo de Capitales, Alérgenos y orientación en Prevención de 
Riesgos Laborales entre otros.

902 211 151  I  info@grupolae.net  I  www.grupolae.net  

No te quedes atrás. Evita sanciones.
El 5 de diciembre se publicó en el BOE la nueva Ley Orgánica 3/2018 de Protección de 
Datos y Garantía de Derechos Digitales que legisla en el Estado el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos. Esta publicación demuestra el carácter vivo de la 
normativa y la necesidad de seguir adaptándonos al marco normativo.
 
Nuestros consultores y especialistas en protección de datos realizan un trabajo in 
company. Queremos estar cerca del cliente, analizar el funcionamiento de su empresa, 
identificar las brechas de seguridad y proponer medidas correctoras para minimizar los 
riesgos de una sanción.
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