
 

 Comarques de Tarragona                                                   

 

 
 
 

Benvolguts amics i amigues, 
 
 
 
En els darrers temps estem assistint a tot un seguit de canvis que afecten molt el 
col·lectiu d’autònoms del nostre país: s’està revisant les condicions laborals i les 
prestacions que rebem per part de la seguretat social, així com el mateix règim 
que regula l’activitat dels treballadors autònoms. 
 
Finalment, el passat mes de juny el Govern estatal va aprovar el Reial Decret 
753/2005 pel qual s’estableix un nou termini d’opció per la cobertura de les 
contingències professionals dels treballadors autònoms, així com l’Ordre 
TAS/2213/2005 pel que s’amplia el termini d’elecció de bases de cotització al 
RETA pels treballadors per compte propi. 
  
El Govern estatal ha començat una campanya informativa per informar el conjunt 
de treballadors per compte propi d’aquesta nova oportunitat, i ho fa a través 
d’anuncis a les marquesines, anuncis en premsa així com els tríptics que us 
adjuntem.  
 
També s’han iniciat un seguit de jornades explicatives, amb la col·laboració de les 
principals organitzacions d’autònoms, entre elles nosaltres, per tal d’explicar in 
situ totes aquestes modificacions i poder aclarir dubtes que puguin sorgir.  En 
aquest sentit, des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya, 
Comarques de Tarragona (CTAC) i des del Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona et convidem a participar en la jornada de presentació de la campanya 
que tindrà lloc el proper dilluns 10 d’octubre a les 20.00 h. a la Sala d’Actes de 
la Cambra de Comerç, avinguda Pau Casals 17  de Tarragona, sota el títol: La 
protecció social del treball autònom. 
 
Tot esperant poder saludar-vos personalment, rebeu una ben cordial salutació. 
 

                                           
   Paco Luengo Corral                     Francesc  Blasco                             Alejandro Goñi i Febrer 
President CTAC Tarragona   President Col·legi Graduats Socials    President de PIMEC Autònoms

    
 
Tarragona, setembre de 2005 
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La Protecció social del treball autònom  
 

Tarragona, dilluns 10 d’octubre de 2005 
 
 

PROGRAMA 
 
 
20.00 h. Benvinguda 
 
                  Sr. Paco Luengo Corral, president CTAC Comarques de Tarragona 
                  Sr. Francesc Blasco Martorell, president Col·legi Graduats Socials Tarragona 
                     
20.10 h. Inauguració de la Jornada 
 
                  Sr. Joan Mª Abelló Alfonso, subdelegat del Govern Central a Tarragona 

Sr. Xavier Sabaté Ibarz, delegat del Govern de la Generalitat a Tarragona  
 Sr. Sergi Vives, president de PIMEC Tarragona. 
 Sr. Mario Rigau Oliveras, secretari general d’UGT a Tarragona. 
 
20.45 h. El nou marc legal del RETA. Taula Rodona 
 Sr. Pablo Martín-.Sanz García, 
  director territorial de la Tresoreria de la Seguretat Social a Tarragona 
                  Sr. Alberto Castaneda Mateo, subdirector gestió recaptadora Tresoreria de la 

Seguretat Social a Tarragona. 
                  Sr. Francesc Blasco Martorell, president Col·legi Graduats Socials Tarragona 

Sr. Enric Calvo Vidal, secretari institucional de PIMEC Autònoms 
Sra. Sara Malé, coordinadora de l’Oficina Tècnica de CTAC  

 
21.30 h.  Cloenda 

Sr. Mario Rigau Oliveras, secretari general d’UGT a Tarragona 
 Sr. Sergi Vives, president de PIMEC Tarragona 

Sr. Salvador Duarte, president de CTAC 
 
 
 Copa de comiat.  
 
 
 

Imprescindible confirmació d’assistència al telèfon 977 249 059  (Soraya) 
 

 


	La Protecció social del treball autònom
	PROGRAMA
	
	Imprescindible confirmació d’assistència al telèfon 977 249 059  (Soraya)



