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us presento la Memòria 2004 i, un any més, em sento satisfet de totes les activitats que el nostre
Col·legi ha dut a terme durant tot l’exercici, encaminades, principalment, a oferir serveis als col·legiats,
de la forma més immediata, ràpida, còmoda, barata i amb la millor qualitat possible.

Dintre de la línia marcada i d’acord amb la política de qualitat, procurem millorar i ampliar, si cap, l’atenció
al col·legiat, a través de l’oferta formativa i informativa, dintre de les nostres possibilitats i cenyint-nos
estrictament als pressupostos. Sense descurar la nostra funció com a entitat de dret públic, així com l’intrusisme
i l’ètica professional. I crec que, poc a poc, ho anem aconseguint, amb l’ajuda i col·laboració de tots.

Tot això no seria possible sense el vostre recolzament i assistència als actes programats i des d’aquestes
línies us ho agraeixo. El Col·legi és de tots i, entre tots, l’hem de portar cap endavant, per això us convido
a què continueu participant activament, enriquint la vida col·legial amb la vostra presència, suggeriments
i crítiques constructives.

Durant el present exercici, hem procurat mantenir i millorar la bona relació amb totes aquelles administracions
i organismes oficials amb les que els graduats socials hem de relacionar-nos en el dia a dia professional.
Tot això, a fi de poder arribar a acords de col·laboració que faciliten la tasca de tots, encara que, tots
sabem que no és fàcil arribar a acords de funcionament pràctic, perquè entren en joc molts factors que
no depenen només de nosaltres i/o dels nostres interlocutors. Això fa que, en ocasions, malgrat les gestions
realitzades, i del bon enteniment amb els nostres interlocutors, la Junta de Govern i jo no ens sentim
satisfets, per no poder oferir-vos els resultats que desitjaríem. Així i tot, seguim il·lusionats i en la línia
de continuar intentant-ho.

De totes formes crec que hem de felicitar-nos per les excel·lents relacions que mantenim amb les diferents
administracions, organismes oficials, col·legis professionals, tant de graduats socials, com d’altres professions
liberals, imprescindible, per altra banda, per a tenir una presència activa i constructiva en la societat
en què vivim.

Des d’aquestes línies, vull agrair a totes les entitats col·laboradores, que figuren al final d’aquesta Memòria,
la confiança que depositen en els Graduats Socials de les Comarques de Tarragona i, any darrera any, confien
en el nostre col·lectiu i aposten per l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona. La seva
col·laboració fa possible la realització de moltes de les activitats col·legials, principalment les diverses
accions formatives.

Crec que estem en el camí que hem de seguir per continuar avançant i millorar com a professionals,
dintre del marc col·legial i, sent tots una pinya, segur que ho aconseguirem.

A TOTS, GRÀCIES.

Francesc Blasco Martorell
President
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El principal objectiu del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona és oferir serveis als
col·legiats de la forma més immediata, ràpida, còmoda, barata i amb la millor qualitat possible.

Cada any, dintre de la línia marcada, procurem millorar i ampliar, si és possible, l’atenció a través
de l’oferta formativa i informativa, dintre de les nostres possibilitats i cenyint-nos estrictament
als pressupostos. Sense descurar la nostra funció com a entitat de dret públic, així com l’intrusisme
i l’ètica professional, aconseguint-ho amb l’ajuda i col·laboració de tots.

Per assegurar l’èxit a llarg termini de l’organització, s’assumeixen els següents principis:

• La millora contínua en la qualitat dels serveis que oferim als nostres col·legiats, i assolir el seu
nivell de satisfacció, és un objetiu a seguir tant per part de la presidència com per part de tots
els nostres col·laboradors, a tots els nivells.

• Per garantir-ho, i per aconseguir els objectius de l’entitat, s’ha implantat un sistema de qualitat,
que conjuntament amb el compliment de la legislació, són els criteris que defineixen les nostres
línies a seguir.

A més, la Presidència assumeix el compromís de fer arribar la Política de Qualitat a tots els seus
col·laboradors per al seu coneixement, i de fer-ne la revisió per tal de garantir la constant adequació.

Francesc Blasco
President

Política de Qualitat
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Seguint en la línia dels últims anys, el desenvolupament de l’activitat de la Secretaria del Col·legi, en el
present exercici, s’ha centrat en oferir serveis als col·legiats. Serveis que suposen una constant actualització
de la formació professional, a través de l’Escola de Pràctica Professional, organitzant totes aquelles accions
formatives o informatives necessàries, d’acord amb les novetats normatives que en cada exercici es van
produint. Serveis que permetin al col·legiat tenir una informació puntual en tots aquells temes relacionats
amb la seva professió (normativa laboral, fiscal, financera, jurisprudència, notícies d’interès, premsa, ...),
que en aquest any 2004, s’ha canalitzat, fonamentalment, a través de la nostra pàgina web.

Sense deixar de costat tota aquella activitat de la Secretaria del Col·legi, encaminada a vetllar pels interessos
del col·lectiu. Activitat encaminada a la lluita contra l’intrusisme professional, vetllar pel compliment de
l’ètica professional, dintre del marc del nostre Codi Deontològic, entre d’altres.

Aquest any, durant el primer semestre, es va procedir a finalitzar la implantació, iniciada en el 2003, de la
Norma Espanyola UNE-EN ISO 9001-2000, en totes les activitats de la Secretaria i de l’Escola de Pràctica
Professional. Així, el 29 de juny de 2004, AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, ens
va concedir les dues certificacions, corresponents a l’activitat de la Secretaria i de l’Escola de Pràctica
Professional.

Tot això ha suposat adaptar tota l’organització administrativa, fixant els diferents processos i elaborant els
corresponents manuals de qualitat. Aquest procés d’adaptació, ha posat de manifest, la quantitat d’informació
diversa que, en els diferents departaments de Secretaria, es genera diàriament. Així veiem que durant el
2004, s’oferiren un total de dues mil informacions, segons podem observar en la gràfica 1. A més a més,
naturalment, d’optimitzar els recursos, el control intern, l’eficàcia i la transparència en la gestió del Col·legi.

SERVEI Departament Formació Departament Departament Secretaria TOTALS
D'INFORMACIÓ i Biblioteca  Comptabilitat i col·legiacions informació

Pàgina web     Biblioteca

General 180              102 82 425 789
Col·legial 9                  3 14 131 157
Biblioteca 17                50 6 2 75
Formació 37                87 41 31 196

Comptable                      4 343 1 348
Informàtica 239               8 1 248

Actes Socials 19                5 12 35 71
Estrangeria 17                  18 35

Borsa Treball 4                   68 72
Manteniment 9 9

SUMES 522            259 499 720 2.000

Servei d’informació

Gràfica núm. 1
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Aquest departament és el que s’ocupa de tota la part
oficial, pròpiament dita, referent a les col·legiacions,
que un col·legi professional ha de contemplar, com
a tal entitat de dret públic, dintre del marc legal
establert.
Canalitza tot el relatiu al col·legiat i la seva
col·legiació, segons els estatuts i la normativa vigent,
efectuant un rigorós control del Registre General de
Col·legiats, en les diferents modalitats de col·legiació,
així com les modificacions i variacions en les mateixes,
segons les necessitats dels col·legiats i col·legiades,
amb una atenció directa i personalitzada.
Durant l’exercici 2004, aquest departament va oferir
un total de 720 informacions, sobre diversos temes
de caràcter general, de borsa de treball, col·legiacions
i altres. (gràfica 1)
En els últims anys, s’observa un estancament en les
col·legiacions efectives i, malgrat les 157 informacions
col·legials que s’oferiren durant l’exercici, el número
de col·legiats només ha crescut en quatre, pel que
el Cens Col·legial, segon es pot observar en la gràfica
núm. 7, és de 510 col·legiats.
Dintre del registre, control i administració de la
correspondència, en el present exercici, es van
registrar 977 documents d’entrada i 2.236
documents de sortida. El que s’ha traduït en
106.154 documents enviats, principalment als
col·legiats, però també a diferents destinataris, com
entitats col·laboradores, organismes oficials,
administracions, junta de govern, particulars, entre
d’altres.(gràfica 2)
Durant tot l’any, s’efectuaren un total de 6.180
trucades telefòniques i es van atendre de l’exterior
un total de 3.075 trucades. Aquest és un apartat,
que està disminuint des dels últims tres anys, a
mida que es potencia l’ús del correu electrònic i la
pàgina web.
Aquest departament, gestiona, també, sota el control
de la Comissió d’Ètica i Intrusisme, i amb l’assistència
de l’Assessor Jurídic, tot el relatiu a intrusisme
professional i ètica professional, dintre de les
nostres possibilitats, fent l’estudi, seguiment i
resolució dels casos que se’ns plantegen i les denúncies
que ens efectuen, així com la morositat col·legial
i la pòlissa de Responsabilitat Civil professional.
En el present exercici, es va efectuar la preparació,
organització i coordinació de les diferents reunions
de treball, comissions, juntes de govern i Junta
General. Dintre de les quals i d’acord a les diferents
ordres del dia, la Junta de Govern i la Gerent,
tractaren tots els temes ordinaris i extraordinaris
generats durant el període.

Durant aquest període, no va entrar cap cas nou
d’intrusisme, i s’està treballant en algun cas
d’exercicis anteriors, pendents de resoldre. Aquest
és un tema de difícil resolució, en el que la Junta
de Govern, posa tot el seu esforç, però la normativa,
el tarannà de les institucions i la Judicatura no ens
són favorables.
En la segona meitat de l’exercici, entraren tres casos
d’ètica professional, dos d’ells resolts i un pendent
de resolució. En aquest tema tots estem involucrats
i tots hem de ser escrupulosament professionals, fent
de l’ètica i del Codi Deontològic, el nostre pilar
professional fonamental.
Des de l’equip de govern del Col·legi, durant el 2004,
es potenciaren les relacions externes amb les
diferents administracions públiques, organismes
oficials, altres col·legis professionals de graduats
socials i d’altres professions; així com també amb el
Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya,
i amb el Consejo General de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de España, observant en cada
moment i situació el protocol adequat.

Departament de Secretaria i
Col·legiacions
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Acte de Jurament o Promesa Nous
Col·legiats
El passat dia 26 de novembre, el nostre Col·legi es
va vestir de gala, per celebrar la seva festa anual.
A la Seu Col·legial, primer vam celebrar l’Acte de
Solemne Jurament dels nous Col·legiats Exercents i
Imposició de Togues, que aquest any va ser presidit
per l’Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan, President de
l’Audiència Provincial de Tarragona, juntament amb
el President del Col·legi, Il·lm. Sr. Francesc Blasco
Martorell, Il·lma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol,
Magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, l’Il·lm. Sr. Luis Torres
Gosálbez, Magistrat-Jutge del Jutjat del Social núm.
16 de Barcelona, l’Il·lm. Sr. Javier Sánchez Icart,
Magistrat-Jutge del Jutjat del Social núm. 1 de
Tarragona, l’Il·lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz,
Magistrat-Jutge del Social de Reus, l’Il·lm. Sr. Eduardo
Real y Villarreal, Vicepresident 1r. del Consejo General
de Colegios de Graduados Sociales de España i el Dr.
Santiago José Castellà Surribas, Degà de la Facultat
de Ciències Jurídiques.

Els Col·legiats Exercents que van prestar

Jurament van ésser:

Sra. Anna Maria Corts Bertrán

Sr. Oscar Esteve Boronat

Sr. Xavier Fábregues Homedes

Sra. Sandra Suárez i Plana

Sra. Maite Valderrey Castro

Excma. Sra. Concepción Sauné Sesplugas
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El 26 de novembre, a continuació de l’acte de
Jurament/Promesa dels nous Col·legiats Exercents, es
va procedir a l’organització, coordinació i realització
del Sopar de Gala que, com ja és habitual, es celebra
l’últim divendres del mes de novembre. Podem afirmar
que és l’acte protocol·lari més important de l’any, en
el que ens trobem col·legiats, familiars, amics,
autoritats i entitats col·laboradores. Aquest any 2004,
l’acte comptà amb una assistència de tres-centes
persones. En el transcurs del qual, es va retre
homenatge a diversos Col·legiats i persones relacionades
amb el nostre Col·legi, per diversos motius.
Aquest any es va retre emotiu homenatge a l’Excma.
Sra. María Emilia Casas Baamonde, Presidenta del
Tribunal Constitucional, per la seva vinculació i
col·laboració inestimable al llarg de sis anys consecutius,
com a ponent en les Jornades de Dret del Treball i
Seguretat Social, que el nostre Col·legi organitza des
de l’any 1995. Per als graduats socials de les Comarques
de Tarragona és un orgull comptar com a membre
d’honor del Col·legi amb la Sra. Casas, no només pel
que representa com la màxima autoritat dintre de la
Judicatura, sinó per la seva gran qualitat humana. Per
tot el qual, aquest any, la Junta de Govern, acordà
per unanimitat, concedir la Medalla als Serveis
Distingits, en la Categoria d’Or, a l’Excma. Sra.
María Emilia Casas Baamonde, Presidenta del
Tribunal Constitucional.
Així mateix, s’aprovaren els següents honors i
distincions:

Medalla al Mèrit Professional, en la Categoria de
Bronze, per la seva permanència ininterrompuda en
el Col.legi durant 15 anys:

Il.lm. Sr. Francesc Blasco Martorell
Sra. Judith Casajuana Farriol
Sr. Emilio Correig Manresa
Sr. Josep Maria Ferré Porqueras
Sr. Cèsar Tomás García Calatayud
Sr. Josep Golorons Ferré
Sr. Francesc Grau Lleixà
Sr. Frederic Gubert Estupiñá
Sr. Pau Guinovart Salvat
Sr. Luis Angel Herce Eguizábal
Sr. Josep Huguet Alsina
Sr. Joan Francesc Iborra i Molines
Sr. José Luis López Mosquero
Sr. Josep Maria Monné Barceló
Sra. Leandra Motino Amado
Sr. Miguel Orellana Montenegro
Sr. Pere Prats Alumà
Sra. Inmaculada Ramon Esteve
Sr. Antonio Rivas Riofrío
Sr. Julio Rodríguez Bravo
Sr. Conrad Torra Miró
Sr. Rafael Uceda Pulido
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Sopar de Gala

Col·legiats distingits amb la Medalla al Mèrit Professional en la categoria de bronze

Col·legiats distingits amb la Medalla al Mèrit Professional en la categoria de plata

Col·legiats distingits amb la Medalla d’Or al Mèrit en el treball



Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball, en la
Categoria d’Or, per la seva permanència
ininterrompuda al Col·legi, durant 20 anys, als
següents Col·legiats Exercents:

Excm. Sr. Batiste Beltran i Queralt
Excm. Sr. Armand Carcellé Freixas
Excm. Sr. Josep Descarrega Alcover
Excm. Sr. Josep Ferré Saperas
Excm. Sr. Agustín García Roldán
Excm. Sr. Félix González Martínez de Iturrate
Excm. Sr. Maurici Llambrich Rullo
Excm. Sr. José Luis Mármol Santiago
Excm. Sr. José Miguel Montañés Doménech
Excma. Sra. Adelaida Vilanova Trillas

Medalla al Mèrit Professional, en la Categoria de
Plata, per la seva permanència ininterrompuda al
Col.legi, durant 25 anys, als següents Col·legiats:

Sr. José Lago Alonso
Excm. Sr. Juan Manuel Martínez Fornells
Excm. Sr. Joan Mercadé Poblet
Excm. Sr. Andreu Parra García
Excma. Sra. Concepción Sauné Sesplugas
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l’Excma. Sra Ma Emilia Casas, Presidenta del Tribunal Constitucional, rebent la Medalla
d’Or als serveis distingits  de mans de l’Il·lm. Sr. Francesc Blasco

La Presidenta del Tribunal Constitucional firmant el llibre d’Honor del Col·legi



Durant el present exercici, el nostre Col·legi ha tingut
una presència molt activa i constant en els mitjans
de comunicació, com es pot comprovar en el següent
resum de ressenyes informatives sobre la nostra
activitat col·legial, apareixent en 28 ocasions en
diferents mitjans de premsa escrita. El comparatiu
amb anys anteriors es pot apreciar en la gràfica 3.

DIARI DE TARRAGONA (29 de febrer)  Article del
President del Col·legi, Sr. Francesc Blasco, on parla
de diferents aspectes relacionats amb el Dret Laboral,
amb motiu de la propera celebració, els dies 4 i 5 de
març, de les IX Jornades de Dret del Treball i de
Seguretat Social.

DIARI DE TARRAGONA (29 de febrer)  Anunci de les
IX Jornades, amb la relació dels ponents i els temes
que desenvoluparà cadascú.

DIARI DE TARRAGONA (5 de març)  Article que fa
ressò de la visita del Ministre de Justícia, Sr. José
María Michavila, als graduats socials, durant el primer
dia de les IX Jornades de Dret del Treball i de Seguretat
Social, on va comentar temes com la Llei Concursal
i la Reforma del Consell General del Poder Judicial.

DIARI DE TARRAGONA (7 de març)  Entrevista a l’Excm.
Sr. Luis Gil Suárez, President de la Sala del Social
del Tribunal Suprem, amb motiu de la seva participació
com a ponent en les IX Jornades de Dret del Treball

i de Seguretat Social, on parla de les responsabilitats
dels treballadors i dels empresaris en els accidents
de treball.

DIARI DE TARRAGONA (13 de març)  Comunicat conjunt
de tots el Col·legis Professionals, Fundació Kramp i
Lliga d´afectats reumatològics “lalliga”, contra
l’assassinat massiu del dijous 11 de març a Madrid,
expressant als familiars i amics de les persones
afectades, i també a tota la societat, el més profund
sentiment de condol.

EL PUNT (13 de març)  Comunicat conjunt de tots
els Col·legis Professionals de la província, Fundació
Kramp i Lliga d’afectats reumatològics “lalliga”,
rebutjant els cruels atemptats del dijous dia 11 de
març a Madrid, expressant als familiars i amics dels
afectats, i també a tota la societat, el més profund
sentiment de condol.

EL PUNT (13 de març)  Notícia que recull l’oferiment
del nostre Col·legi de gestionar gratuïtament els
expedients de les víctimes dels atemptats que tinguin
alguna relació amb la demarcació de Tarragona.

EL PUNT (3 d´abril)  Article que fa menció de la
reelecció, el dia 31 de març, del Sr. Francesc Blasco
com a President del Col·legi de Graduats Socials de
Tarragona.

DIARI DE TARRAGONA (6 d´abril)  Article que recull
la reelecció del Sr. Francesc Blasco com a President
del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

LA VEU DE L´EBRE (30 d´abril)  Entrevista
al Vicepresident 1r. del Col·legi, Sr. Joan Màrius
Abelló Castellà, on parla, entre altres coses, de
les modificacions de la nova campanya de renda i
dels serveis que presta el Graduat Social en l’àmbit
fiscal.

DIARI DE TARRAGONA (9 de maig)  Anunci de Renda 2003.

EL PUNT (9 de maig)  Anunci de Renda 2003.

EL PUNT (13 de maig)  Article que es fa ressò de la
cinquena edició del Fòrum Preventia, celebrada al
nostre Col·legi el dia 12 de maig, on es va analitzar
la nova llei de prevenció de riscos laborals que va
entrar en vigor el dia 14 de juny.

DIARI DE TARRAGONA (16 de maig)  Anunci de Renda 2003.

EL PUNT (16 de maig)  Anunci de Renda 2003.

DIARI DE TARRAGONA (30 de maig)  Anunci de Renda 2003

EL PUNT (30 de maig)  Anunci de Renda 2003.

Comunicació

Mitjans de comunicació

20

24 24 28

2001 2002 2003 2004

Gràfica núm. 3
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MÉS TARRAGONA (30 de juny)  Article que fa ressò dels
quatre certificats de Qualitat que AENOR ha concedit
al Col·legi, per la seva adaptació a la norma UNE-EN
ISO 9001/2000 de totes les activitats de Secretaria i de
les activitats de l’Escola de Pràctica Professional,
convertint-se en el primer Col·legi de Graduats Socials
d’Espanya que aconsegueix aquesta certificació.

EL PUNT (30 de juny)  Article sobre la concessió, per
part d’AENOR al nostre Col·legi, de quatre certificats
de qualitat, al adaptar totes les activitats del Col·legi
a la normativa UNE-EN ISO 9001/2000. Afegeix també
que aquest procés d’implantació va començar el mes
d’octubre de l’any 2003.

DIARI DE TARRAGONA (2 de juliol)  Notícia que recull
el lliurament al nostre Col·legi de quatre certificats
de la norma UNE-EN ISO 9001/2000. S’acompanya
amb una fotografia del moment en el qual el director
de la delegació d’AENOR a Catalunya fa entrega dels
certificats al nostre President, Sr. Francesc Blasco,
acompanyat del Sr. Xavier Sabaté, delegat del Govern
de la Generalitat a Catalunya.

DIARI DE TARRAGONA (3 de juliol)  Article i fotografia
que recull el lliurament de quatre certificats de
qualitat que la prestigiosa firma AENOR entrega al
nostre President, Sr. Francesc Blasco, per l’adaptació
a la norma UNE-EN ISO 9001/2000 de totes les
activitats del Col·legi.

REVISTA DEL CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS
SOCIALES (núm. 50 d’octubre 2004)  Article i fotografia
de l’entrega de 4 certificats de la norma UNE-EN ISO
9001/2000, que AENOR lliura al nostre President, Sr.
Francesc Blasco.

EL PUNT (24 de novembre)  Article sobre l’homenatge
que rebrà la Presidenta del Tribunal Constitucional,
Excma. Sra. María Emilia Casas Baamonde, per part
del nostre Col·legi durant el transcurs del nostre
Sopar de Gala.

DIARI DE TARRAGONA (24 de novembre)  Pàgina que
recull la visita que la Presidenta del Tribunal
Constitucional, Excma. Sra. María Emilia Casas
Baamonde, va realitzar a Tarragona, per acompanyar-
nos en el nostre Sopar de Gala i on va rebre la Medalla
als Serveis Distingits en la categoria d’Or. Així mateix,
el Sr. Francesc Blasco, President del Col·legi, fa una
petita reflexió sobre el problema de l’intrusisme.

MÉS TARRAGONA (26 de novembre)  Article que fa
menció als actes que el nostre Col·legi realitzarà aquest
mateix dia. Primer el jurament dels nous col·legiats i
la imposició de togues, que es realitzaran al nostre
Col·legi, i posteriorment el tradicional Sopar de Gala,
amb la presència de l’Excma. Sra. María Emilia Casas
Baamonde, Presidenta del Tribunal Constitucional.

DIARI DE TARRAGONA (27 de novembre)  Article i
fotografia que recull l’acte de jurament dels sis nous
graduats socials.

MÉS TARRAGONA (29 de novembre)  Petita menció,
amb fotografia inclosa, de l’acte de jurament celebrat
al Saló d’Actes del nostre Col·legi, fent menció també
de l’assistència al nostre Sopar de Gala, de la
Presidenta del Tribunal Constitucional, Excma. Sra.
María Emilia Casas Baamonde.

CLAXON (setmana del 7 al 13 de desembre)  Article
que fa ressò de la festa anual dels Graduats Socials
de Tarragona, en primer lloc amb l’acte de jurament
i posteriorment amb el ja tradicional Sopar de Gala,
aquest any amb la presència de la Presidenta del
Tribunal Constitucional, Excma. Sra. María Emilia
Casas Baamonde, entre d’altres.

Durant l’exercici 2004, i dintre de la Borsa de Treball
del Col·legi, es gestionaren 43 ofertes de treball,
l’evolució de la mateixa es reflexa en la gràfica 4.
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Borsa de treball

Gràfica núm. 4
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ALTES EXERCENTS LLIURES

Núm. col. Nom Data alta
829 Sandra Suárez i Plana 25-02-2004
831 Oscar Esteve Boronat 25-02-2004
833 Montserrat Peris Galcerà 16-03-2004
834 Antonio Fernandez Garcia 16-03-2004
841 Isabel Casanovas Llort 21-09-2004
845 Maria Dolores Navas Andreo 19-10-2004
846 Mª. Virtudes Beltrán Moreno 19-10-2004
847 Anna Maria Corts Bertran 16-11-2004

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A EXERCENTS LLIURES)

Núm. col. Nom Anterior mod. Actual mod.
471 Maite Valderrey Castro No ex. 19-12-2000 Ex.lliure 27-01-2004
421 Amadeu Vives Ventura No ex. 16-03-1999 Ex.lliure 16-03-2004
550 Josep Alonso Parra No ex. 21-09-2004 Ex.lliure 21-12-2004

ALTES EXERCENTS AL SERVEI D’UNA EMPRESA

Núm. col. Nom Data alta
429 Félix Alberto Pita González 25-02-2004
836 Alexander Benfield 20-04-2004
838 Yolanda Cid Gordo 18-05-2004
849 Teodora Niño Sánchez 21-12-2004
850 Núria Antich Balagué 21-12-2004

ALTES NO EXERCENTS

Núm. col. Nom Data alta
830 Joan Antoni Guirao Calvo 25-02-2004
832 Carolina Tello Asensio 16-03-2004
835 Albert Nadal Salvadó 20-04-2004
837 José Grau Murria 20-04-2004
839 Sonia Torrico Amaya 16-06-2004
840 Inés Durán Marco 20-07-2004
842 Francisco Xavier Joia Mussungo 21-09-2004
843 Núria March Asamà 21-09-2004
844 Maria José Sarrión Socuéllamos 21-09-2004
848 Marta Puig Ferrer 16-11-2004

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A NO EXERCENTS)

Núm. col. Nom Anterior mod. Actual mod.
442 Neus Pallarés Martí Ex. Lliure  17-03-1994 No ex. 16-03-2004
836 Alexander Benfield Al serv.empr. 20-04-2004 No ex. 21-09-2004
550 Josep Alonso Parra Ex. Lliure  17-09-1996 No ex. 21-09-2004
538 Albert Sabaté Santanà Ex. Lliure  16-04-1996 No ex. 19-10-2004

Moviment Col·legial durant
l’exercici 2004
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CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A SUPERNUMERARIS)

Núm. col. Nom Anterior mod. Actual mod.
172 José Vargas Travé No ex. 27-09-1984 Super. 19-10-2004

BAIXES VOLUNTÀRIES

Núm. col. Nom Modalitat Data baixa
786 Montserrat Batalla Fuertes No exercent 27-01-2004
828 Esther Mas Vives Al serv. empr. 27-01-2004
744 Susana Obiol Rocabruna No exercent 16-03-2004
715 Oscar Maldonado Alcazar No exercent 16-03-2004
651 Manuel León Amo No exercent 20-04-2004
470 Jordi Olesti Ambròs No exercent 18-05-2004
765 Patricia Sánchez Obaya No exercent 16-06-2004
369 Jordi Loras Quilez No exercent 20-07-2004
399 Anna Soldevila i Pellejà No exercent 20-07-2004
752 Joan Girona Masdeu No exercent 21-09-2004
691 Mireia Hill Llaó No exercent 19-10-2004
797 Mª. Pilar Ràmia Ruiz No exercent 16-11-2004
532 Maria Teresa Bonet Fabra No exercent 16-11-2004
739 Ester Torres Domènech No exercent 21-12-2004
624 Nuria Esther Sánchez Moreno No exercent 21-12-2004
542 Jordi Beltran Olive No exercent 21-12-2004

BAIXES PER MOROSITAT

Núm. col. Nom Modalitat Data baixa
587 Mª. del Carmen Rasines León No exercent 21-09-2004
270 José Ramon Ortiz Ortiz No exercent 21-12-2004
343 Pere Casas i Pérez No exercent 21-12-2004

Gràfica núm. 7

Evolució Cens Col·legial
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RESUM

Exercents lliures 215
Exercents al servei d’empresa   23
No exercents 256
Supernumeraris  16

Total col·legiats a 31-12-2004 510

EVOLUCIÓ COL·LEGIAL DES DE DESEMBRE 1989 FINS A DESEMBRE 2004

Col·legiats 31-12-1989 31-12-2004 Increment
Exercents lliures 120 215   95
Exercents al servei d’empresa     4   23   19
No exercents 113 256 143
Supernumeraris     6   16   10

Totals 243 510 267

EVOLUCIÓ COL·LEGIAL DES DE 31-12-2003 FINS 31-12-2004

Col·legiats 31-12-2003 31-12-2004 Increment últim any
Exercents lliures 207 215     8
Exercents al servei d’empresa   20   23     3
No exercents 264 256  -  8
Supernumeraris   15   16     1

Totals 506 510     4
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Aquest departament, podem dir, que és el motor de
tota la maquinària col·legial, ja que a través d’ell,
efectuem tota la producció de serveis als col·legiats
i col·legiades, que any darrera any, procurem millorar
i optimitzar, d’acord amb la demanda i necessitats
dels propis col·legiats. El que ha fet que, també,
sigui un dels departaments del col·legi que més ha
evolucionat i continua evolucionant en la forma
d’ofertar aquests serveis, degut a l’aplicació de les
noves tecnologies i al canvi constant de la Societat,
que ens empeny a ser més competitius.
Dintre del propi departament, hi ha tres seccions
ben diferenciades: La secció de la pàgina web, a
través de la qual s’ofereix tota la informació i novetats
que es produeixen dia a dia, els enviaments de correu
per via telemàtica i la coordinació de la infraestructura
informàtica. La secció de biblioteca, a través de la
qual s’ofereix tota la informació especialitzada de
normativa, jurisprudència i publicacions diverses,
tant en suport paper com informàtic. I la secció de
formació, dintre del que és l’Escola de Pràctica
Professional, a través de la qual s’ofereixen totes
les accions formatives als col·legiats, empleats i els
seus col·laboradors. En aquesta secció s’engloba,
també, la formació en cursos oferts com a Centre
Col·laborador de la Generalitat de Catalunya.

Secció Pàgina web
La pàgina web del Col·legi, com a eina fonamental
d’informació i serveis pel col·legiat, es continua
consolidant com el principal vehicle de comunicació
entre el Col·legi i els col·legiats. Això, de forma molt
lligada a l’ús del correu electrònic i a l’enviament
de tota la informació a través d’aquest mitjà, com
a mitjà més eficient i ràpid, i com a forma d’avís
urgent al col·legiat, recolzant-se després en la pàgina
web, on es troba de forma permanent la informació
a què es fa referència.
Durant l’any 2004, s’han registrat un total de 24.861
visites, menys que en l’any anterior, com es pot
apreciar en la gràfica 5a, diferència que pot ser deguda
a diversos factors. En els quatre primers mesos de
l’any, vam estar diversos dies sense servei de
comptador. Per una altra banda, observem que el
número de visites a la web, diàries i/o mensuals, més
o menys és fix, augmentant el nombre de visites els
dies que es posa informació nova i interessant, sobretot
de normativa, convenis i actualització d’agenda.
Procurem que aquesta informació sigui puntual i el
més ràpida possible, perquè la web sigui una eina útil.
A més a més s’està en continu estudi per a millorar-
la i agilitzar-la, com a objectiu de qualitat, encara
que hi ha diversos factors que influeixen en tot el
procés que fan que no vagi tot el ràpid que ens
agradaria. Aquests factors són, fonamentalment, els
recursos humans i econòmics que tenim, limitats,
naturalment, a les nostres possibilitats.

Departament de Serveis, Formació
i Biblioteca

Consultes pàgina web

2001 2002 2003 2004
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Durant aquest any 2004, la pàgina web ha continuat
la seva línia de disseny, sense dur a terme cap
modificació important, reflectint la uniformitat en
la imatge del Col·legi.
En aquest any, s’ha treballat en la consolidació de
la informació disponible pel col·legiat en tot moment,
millorant la informació ja existent i completant
aquells apartats que no disposaven encara de molta
informació.
A través de la pàgina principal, es pot accedir a una
sèrie d’apartats d’informació general, accessibles
tant per als nostres col·legiats com per a qualsevol
persona que consulti la nostra pàgina. Així, es pot
consultar l’apartat de Presentación, on el President
dóna la benvinguda a totes les persones que
accedeixen a la nostra pàgina; l’apartat de Junta de
Gobierno, amb els subapartats: Junta de Gobierno,
on es relacionen els actuals membres de l’equip de
la Junta de Govern, amb les seves fotografies;
Organigrama de l’Òrgan de Govern del Col·legi, on
es pot consultar la composició de les diferents
comissions de treball de la Junta de Govern, i Personal
de Secretaria, amb l’organització i distribució del
personal de secretaria.
Dins de Información General, es pot consultar
informació variada d’interès, com són el marc jurídic
i laboral del graduat social, la història del Col·legi des
dels seus inicis, els requisits que es necessiten per a
col·legiar-se, o la relació de tots els Col·legiats inscrits
en el Registre General de Col·legiats, d’acord amb la
seva modalitat de col·legiació. També es poden
consultar les ressenyes de premsa més importants
aparegudes en la premsa durant tot l’any. En l’apartat
Biblioteca y Servicios, s’informa dels serveis que
ofereix la Secretaria del Col·legi i del contingut de la
Biblioteca, que es troba a disposició dels col·legiats.
Dintre de l’apartat de Revistas, es poden consultar
les dues publicacions que edita el Col·legi, Criteri i
Temis. Criteri, revista d’informació general del
Col·legi, i Temis, de jurisprudència laboral i fiscal,
ambdues de periodicitat trimestral. En la revista
Temis, i degut a la quantitat i extensió de les

sentències disponibles, moltes d’aquestes sentències
només es publiquen en síntesi, i les sentències amb
el text complet es poden consultar a través de la
mateixa pàgina web, en l’apartat de la revista Temis.
En aquest apartat, també es pot consultar les
Memòries anuals del Col·legi, corresponents a exercicis
anteriors.
En l’apartat Bolsa de Trabajo, es relacionen les
demandes de feina, que ens fan arribar els nostres
Col·legiats i que són accessibles per a qualsevol persona
o empresa que visiti la nostra pàgina, i consultar així
les demandes de feina relacionades si necessiten
contractar algun graduat social. En l’apartat Entidades
Colaboradoras, es relacionen totes les nostres Entitats
Col·laboradores, amb els seus logos identificatius
i amb els enllaços a les seves pàgines web.
En l’apartat d’Enlaces de interés, es poden consultar
els enllaços a les pàgines web de Col·legis de Graduats
Socials, Organismes i Institucions, Administracions
d’interès pel nostre col·lectiu, i enllaços a les pàgines
web de les nostres Entitats Col·laboradores. També
es pot accedir a les pàgines web de diferents mitjans
de premsa local, nacional i internacional. En l’apartat
Dónde estamos, s’inclou un plànol d’ubicació del
Col·legi dins la nostra ciutat, així com també l’adreça,
telèfon, fax i e-mail del Col·legi, per a què totes les
persones que visiten la nostra pàgina puguin també
posar-se en contacte amb el Col·legi.
En la part central de la pàgina d’inici es situen els
tres apartats principals de la pàgina web. Dins l’apartat
Agenda, es relacionen diferents subapartats. Un dels
subapartats principals és l’Agenda, on s’informa de
totes les activitats col·legials que es produeixen
en el Col·legi i, en especial, de totes les activitats
previstes dins l’Escola de Pràctica Professional.
L’Agenda està sempre actualitzada i es poden consultar,
principalment, els programes dels Cursos i Seminaris
a realitzar. És un apartat obert a tothom, sense cap
tipus de restricció, on es relacionen tots els actes que
es realitzen al llarg de l’any en el nostre Col·legi, així
com també actes i activitats realitzades per altres
organismes i centres en els que el Col·legi col·labora.
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En aquest mateix apartat, també s’inclouen altres
subapartats especials, com ara el Sopar de Gala o
les Jornades de Dret de Treball i Seguretat Social.
Dins aquests subapartats, s’inserta tota la informació
disponible sobre els esmentats actes, per poder
consultar-la abans de la seva realització i, una vegada
que han tingut lloc, es fa una ressenya d’aquests
esdeveniments anuals, amb comentaris i fotografies,
podent consultar també les ressenyes d’anys anteriors.
L’altre subapartat de l’Agenda, és el d’Historial de
l’Escola de Pràctica Professional, on es van relacionant
tots els Cursos i Seminaris de l’Escola de Pràctica
Professional, a mida que ja s’han realitzat i que
serveix de recordatori de tots els Seminaris que s’han
fet al llarg de l’any. L’apartat de l’Agenda, a més a
més de ser una eina de comunicació al dia amb els
nostres col·legiats, ens serveix també d’informació
i de representació, de cara a l’exterior, de les nostres
activitats col·legials.
Els apartats de Colegiados i Colegiados Ejercientes
continuen essent l’eix central de la nostra pàgina web,
perquè aglutinen tota l’oferta d’informació i de serveis
als nostres Col·legiats. Dins l’apartat Colegiados,
d’accés restringit als Col·legiats de totes les modalitats,
es troba tot tipus d’informació d’interès per als
col·legiats, com són el Codi Deontològic dels Graduats
Socials, els convenis de col·laboració d’Entitats
Col·laboradores amb el nostre Col·legi, la informació
sobre la Llicenciatura en Ciències del Treball, les
notícies i informacions pels col·legiats o la consulta
de la normativa d’interès, ja sigui pertanyent a l’any
en curs o a anys anteriors, les Ponències i Conferències,
on es relacionen les ponències i conferències que es
van realitzant dins l’Escola de Pràctica Professional
i que els ponents ens fan arribar, o la resposta a
consultes que es puguin realitzar en el transcurs
d’alguna acció formativa.

Dins aquest mateix apartat, es troba el subapartat
d’ofertes de treball, de consulta restringida només
als col·legiats que, així, tenen accés exclusiu a les
ofertes de feina que ens fan arribar les empreses o
els mateixos col·legiats; i el fòrum de debat, on els
col·legiats poden donar la seva opinió sobre qualsevol
tema que els interessi o consultar amb altres companys
dubtes professionals. És un canal de diàleg obert per
als col·legiats que hi vulguin participar. Aquí també
està situat el subapartat de l’imprès d’autorització
de la fitxa col·legial, on es pot trobar l’imprès de la
fitxa col·legial, per a què el col·legiat ens pugui fer
arribar qualsevol canvi en les seves dades col·legials,
i sempre amb la seva autorització, d’acord amb la
llei de protecció de dades.
Un altre subapartat important dins de Colegiados, és
el subapartat de la Guia Professional, on tots els
Col·legiats que així ho vulguin i que ens hagin donat
la seva autorització, apareixen relacionats, amb les
seves dades col·legials (nom, cognoms, adreça,
telèfon, fax, e-mail, pàgina web). Aquest és un mitjà
de comunicació més pels col·legiats, per poder
consultar les dades d’altres companys i poder
comunicar-se entre si. En aquest moment, estan
completats els apartats dels col·legiats exercents i
els col·legiats exercents d’empresa i s’està treballant
en la recopilació de les fitxes dels col·legiats no
exercents, per a poder deixar complet aquest
subapartat.
Dins de Colegiados, també es troba el nou
subapartat Impressos Enquestes Satisfacció Serveis
Col·legi, on estan al vostre abast els següents
impressos: Seguiment dels Serveis del Col·legi i
Seguiment de l’Acció Formativa, per poder donar
la vostra opinió en relació amb els serveis que
ofereix el Col·legi, així també com els vostres
suggeriments.



L’apartat de Colegiados Ejercientes és la secció de
la pàgina web dedicada a donar serveis i informació
exclusiva per als col·legiats exercents. Aquí es recullen
totes les novetats, disposicions, normativa, temes
d’interès, que puguin ser necessaris i d’utilitat pel
col·legiat exercent.
En aquest apartat es troben els següents subapartats:
Circulars Informatives, que es realitzen
quinzenalment, amb el resum de tota la normativa
d’interès pel col·legiat exercent; Circulars de
Tresoreria, on es relacionen totes les circulars, oficis
i informació que ens fa arribar la Tresoreria General
de la Seguretat Social, ordenades per any i dates de
recepció. En Consultes a Organismes, es recullen
totes les consultes d’interès que s’han realitzat a
diferents Organismes i la resposta que ens han fet
arribar, també ordenades per data de recepció.
El subapartat de Convenis Col·lectius segueix ampliant-
se contínuament, a mesura que van apareixent els
nous convenis i les noves revisions salarials, ja estiguin
publicats o pendents de publicar en el DOGC,
conservant-se la relació de tots els convenis ja
publicats des de la data en què es va posar en marxa
la nostra pàgina. De forma progressiva, es continua
ampliant la secció de convenis nacionals, fins que la
relació existent de convenis col·lectius a nivell nacional
quedi totalment completada.
Dins el subapartat d’Honoraris Professionals,
s’inclouen les Tarifes d’Honoraris Mínims Professionals
Orientatius, corresponents als quatre últims exercicis,
per a l’oportuna utilització i consulta dels Col·legiats
Exercents. Des de l’any 2002, les tarifes d’honoraris
es troben disponibles permanentment en la nostra
pàgina web. D’aquesta manera, els Col·legiats
Exercents tenen a la seva disposició en tot moment
aquestes tarifes i molt més aviat que quan s’havien
de preparar en format físic.
En el subapartat Notícies d’interès, es relacionen les
notes informatives i circulars vàries que ens fan
arribar els diferentes organismes, també notes
informatives d’àmbit col·legial, i notícies i informació
sobre temes diversos que puguin ser d’interès per al
col·legiat en exercici. També es relaciona un històric
de notícies, amb informació que ja fa temps que es
va generar, però que d’alguna manera és interessant
de recordar perquè la informació encara continua
vigent.
En Notícies d’última hora, s’inclouen les notícies i
informacions d’última hora, que tenen més prioritat
de consulta. Per aquest motiu, i si no hi ha cap
informació de caràcter urgent, aquest subapartat
moltes vegades no conté cap tipus d’informació,
perquè quan la notícia urgent deixa de tenir vigència,
o s’elimina o es trasllada al subapartat notícies
d’interès, per a continuar allí disponible per al
col·legiat.
Durant l’exercici 2004, la Secció de la Pàgina Web
va oferir un total de 522 informacions, sobre diversos
temes de caràcter general, de continguts i accessos
de la pàgina web, d’informàtica, formació, biblioteca,
entre d’altres. (gràfica 1)

Aquest departament, realitza la preparació, elaboració
i edició dels Calendaris Laborals, tant en blanc, per
a ús de qualsevol persona que els necessiti, o bé amb
l’anagrama professional del Col·legiat que així ho
sol·liciti, en la contraportada dels mateixos. Durant
el present exercici, s’han editat 6.825 calendaris.
(gràfica 6)

Així mateix, aquest departament, elabora la
informació estadística i documentació necessàries,
per la revisió mensual de la Comissió de Cultura i per
a les corresponents reunions de juntes de govern,
així com la confecció de les memòries anuals.

Secció Biblioteca
El fons de la Biblioteca, a 31 de desembre de 2004,
es composa de 3.651 documents, dels quals, 783
són revistes i 2.868 llibres.
En referència als temes, destaca, el laboral amb
un 57,08% del total dels llibres, el segueix la Seguretat
Social amb un 15,10%, el Fiscal amb un 11,11%;
l´Econòmic i Comptable amb un 10,95%. La resta,
un 5,76%, pertanyen a temes diversos.
Per idiomes, el castellà predomina amb un 87,62%
dels llibres, un 11,34% en català, i la resta, 1,04%
en altres idiomes (anglès i francès).
Com a material de consulta a la mateixa Biblioteca,
tenim tres bases de dades, puntualment actualitzades,
una de l´Editorial CISS que consta de 3 CD ROM,
Atlas Laboral, Atlas Fiscal (aquestes dues dividides
en tres apartats: Normativa, Jurisprudència i
Comentaris) i Formularis Laborals i de Seguretat
Social. La segona pertany a l´Editorial EUROPEA DE
DERECHO, i consta de 4 CD ROM, Convenis i Contractes
Laborals, Consultor Social, Consultor Fiscal, i
Consultor Contenciòs-Administratiu. I per últim,
l’Editorial LEX NOVA, que aporta 2 CD ROM, Base
de Dades Laboral i Normativa Autonòmica Laboral.
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El servei de Biblioteca, ha atès 392 comandes, de
les quals 54 han estat de normativa laboral, 44 de
jurisprudència laboral, 1 de jurisprudència fiscal, i
293 de convenis col·lectius. Això significa que continua
el descens, iniciat en el passat exercici, de les
consultes realitzades personal o telefònicament,
degut sobretot a què la majoria de consultes es
realiten a les bases de dades dels Convenis Col·lectius,
d’àmbit Provincial, Autonòmic i Nacional, que tenim
a la nostra pàgina web. (gràfica 8)

En el present exercici, a la nostra Biblioteca, han
arribat 68 novetats, increment que suposa que, any
darrera any, estigui més completa i actualitzada, per
oferir als col·legiats un servei puntual i òptim.
A través d’aquesta secció es canalitzen els treballs
de preparació, coordinació, confecció i edició de les
Revistes Temis i Criteri.
La Secció de Biblioteca i Formació, durant l’exercici
2004, va oferir un total de 259 informacions, sobre
diversos temes de caràcter general, biblioteca,
formació, actes socials, entre d’altres. (gràfica 1)

Estadístiques Consultes Biblioteca

Any 2002 Any 2003 Any 2004

Total Consultes 853 529 392

Normativa Laboral 126 (14,77%) 70 (13,23%) 54 (13.78%)

Jurisprudència Laboral 41 (4,8%) 78 (14,75%) 44 (11.22%)

Convenis 678 (79,48%) 380 (71,83%) 293 (74,74%)

Revistes i altres publicacions 8 (0,93%) 1 (0,19%) 0 (0,00%)

Jurisprudència Fiscal 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (0,26%)

Estadístiques consulta Biblioteca 2002
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Secció de Formació
A través d’aquesta secció, dintre del que és l’Escola
de Pràctica Professional, en el present exercici
2004, s’han realitzat 18 accions formatives,
distribuïdes de la següent manera: 5 seminaris sobre
temes fiscals, 10 seminaris sobre temes laborals, 2
seminaris sobre formació contínua i les IX Jornades
de Dret del Treball i de Seguretat Social. El que s’ha
traduït en què s’hagin ofert un total de 183 hores
lectives i 1.175 assistents.
Durant aquest exercici, no es realitzaren cursos de
formació ocupacional, ja que la Generalitat
de Catalunya no adjudicà cap curs subvencionat al
nostre Col·legi, com a Centre Col·laborador. Això ha
fet que el número d’hores lectives realitzades hagi
baixat considerablement, ja que cada curs suposa
350 hores, i cada any veníem fent una mitjana de
dos cursos. Això ho podem observar en la gràfica 9,
on en els anys 2001 a 2003 estan computades 700
hores de cursos de formació ocupacional en cada un
dels anys. Les hores lectives de la nostra Escola de
Pràctica Professional per l’exercici 2004 han estat
183, per sobre dels anys anteriors esmentats, que
van estar per sota (2001-140 hores, 2002-141 hores
i 2003-130 hores lectives d’Escola de Pràctica
Professional).
I un any més, pràcticament la totalitat de l’oferta
formativa del Col·legi ha estat gratuïta, gràcies a la
col·laboració de les Entitats Col·laboradores,
relacionades al final d’aquesta memòria, que any
darrera any, confien en el col·lectiu dels Graduats
Socials de les comarques de Tarragona i que fan
possible realitzar tot el conjunt d’activitats que a
continuació es detallen:
• El dia 17 de febrer, es va celebrar la Xerrada
Informativa sobre LA NOTIFICACIÓ ELECTRÒNICA
DELS ACCIDENTS DE TREBALL A TRAVÉS DE L´AOC,
impartida pel Sr. Jordi Martínez Navarro, Director del
Centre de Seguretat i Condicions de Salut en el Treball,
participant com a entitat col·laboradora MUTUAL
CYCLOPS.
• El dia 19 de febrer, tingué lloc el Seminari sobre
NOVETATS FISCALS 2004, a càrrec del Sr. Roberto

Luengo Martín, Inspector d’Hisenda de l’Estat de
l’Agència Tributària a Tarragona, i que van patrocinar
MIDAT MUTUA i  TARRACO PREVENCIÓ .
• El dia 23 de febrer, Seminari sobre EL COMUNICAT
D’ACCIDENT DE TREBALL. SISTEMA DELT@, impartit
per la Sra. Anna Maria Asamà Esteve, Graduada Social
Col·legiada i Vicepresidenta 2a de l’Il·lustre Col·legi
Oficial de Graduats Socials de Tarragona.
• Durant els dies 4 i 5 de març es van celebrar, a les
instal·lacions de la Ciutat de Repòs i de Vacances de
Tarragona, les IX JORNADES DE DRET DEL TREBALL
I DE SEGURETAT SOCIAL, amb el títol “FÒRUM DE
L’ACTUALITAT LABORAL 2004”. Aquest any van
estar inaugurades pel Sr. Ángel Sagardoy Valera,
Subdelegat del Govern a Tarragona; el Sr. Raul Font
Plana, Tinent d’Alcalde de l’Excm. Ajuntament de
Tarragona, acompanyats del President del Col·legi,
Il·lm. Sr. Francesc Blasco Martorell i de la Directora
Tècnica de les Jornades, Il·lma. Sra. Rosa Maria
Virolès Piñol, Magistrada de la Sala del Social del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La cloenda
fou a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Miquel Nadal i
Malé, Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Tarragona.
Aquestes Jornades es van desenvolupar sota la Direcció
Tècnica de la Magistrada del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya i Professora Associada de la
Universitat de Barcelona, Il·lma. Sra. Rosa Maria
Virolès Piñol. Com a Secretària Tècnica, la Sra.
Amparo Pérez Grau, Graduada Social i Gerent del
nostre Col·legi; i com a ponents, Il·lm. Sr. Efrén
Borrajo Dacruz, Catedràtic emèrit de Dret del Treball
i de la Seguretat Social de la Universitat Complutense
de Madrid i Advocat, que en la seva ponència va parlar
de “El principi de paritat salarial: Contingut, límits
i aplicació pràctica. Examen de la doctrina
contradictòria”; Il·lma. Sra. Sara Pose Vidal,
Magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, que va desenvolupar el
tema “Les noves patologies invalidants (fibromiàlgia,
Síndrome de fatiga crònica (SFC), depressió, estrès,
etc.) en la doctrina del TSJC”; Il·lm. Sr. Dimitry
Berberoff Ayuda, Magistrat de la Sala del Contenciós-
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que va parlar dels “Criteris jurisprudencials
recents de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa
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en l´àmbit social”; Il·lma. Sra. Mª Luisa Segoviano
Astaburuaga, Presidenta de la Sala del Social del
Tribunal Superior de Justícia de Castella-Lleó
(Valladolid), que va tractar el tema “El procés
concursal: Prelació de crèdits dels treballadors. La
representació en el procés”; Il·lm. Sr. Luis Enrique
de la Villa Gil, Catedràtic de Dret del Treball i de
la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de
Madrid, Advocat i Graduat Social, que va desenvolupar
el tema “Recents modificacions de la Llei de
Procediment Laboral”; Excm. Sr. Luis Gil Suárez,
President de la Sala del Social del Tribunal Suprem,
que en la seva ponència va parlar sobre “Les
responsabilitats laborals derivades de l’Accident de
Treball. Anàlisi de la doctrina jurisprudencial recent”;
Excma. Sra. María Emilia Casas Baamonde,
Magistrada del Tribunal Constitucional i Catedràtica
de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la
Universitat Complutense de Madrid, que va tractar
el tema “La protecció judicial dels drets fonamentals:
col·lisió de drets i criteris de prevalença” i l’Excm.
Sr. Manuel Iglesias Cabero, Magistrat de la Sala del
Social del Tribunal Suprem, que va desenvolupar el
tema “Jubilació parcial i jubilació flexible: Nou marc
legislatiu”.
Aquesta ponència va donar pas al col·loqui i posterior
resum de les Jornades a càrrec de la Directora de les
mateixes, Il·lma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol,
Magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya i Professora Associada de la
Universitat de Barcelona.
Les entitats col·laboradores, en aquesta ocasió foren:
MUTUAL CYCLOPS, REDDIS UNION MUTUAL i LA
CAIXA, i a l´apartat comercial vam comptar amb 16
entitats expositores.
• El dia 24 de març, Xerrada sobre EL FINANÇAMENT
DE LES ACCIONS DE FORMACIÓ CONTÍNUA EN LES
EMPRESES, a càrrec de la Sra. Mª Lucía Acuña Paredes,
Secretari General d’ANCED, i que va estar patrocinada
per ANCED.
• El dia 1 d’abril, es va celebrar una Jornada sobre
LA NOVA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA, impartida pel
Sr. Jordi Solé Estalella, Delegat Adjunt de l’Agència
Tributària a Tarragona, i la Sra. Leticia Ibáñez Fortea,
Adjunta al Cap de la Dependència de Gestió Tributària
de l’AEAT, i amb la col·laboració de MUTUA EGARA
i CENTRE DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

• El dia 14 d’abril, a les 16:00 hores, a l’Associació
d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre, a Tortosa,
Jornada sobre EL FINANÇAMENT DE LES ACCIONS DE
FORMACIÓ CONTÍNUA EN LES EMPRESES, a càrrec
de la Sra. Mª Lucía Acuña Paredes, Secretària General
d’ANCED, i amb la col·laboració d’ANCED.
• El dia 14 d’abril, a les 18:00 hores, a l’Associació
d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre, a Tortosa,
Seminari sobre LA REFORMA DEL MARC NORMATIU
DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS, impartit
pel Sr. Mario Gil Villanueva, Cap de la Unitat
d’Inspecció de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social de Tarragona. Aquest Seminari va estar
patrocinat per REDDIS UNION MUTUAL .
• El dia 15 d’abril, Seminari sobre LA REFORMA DEL
MARC NORMATIU DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS, a càrrec del Sr. Alfonso Luesma Pazos,
Cap de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de
Tarragona, participant com a Entitat Col·laboradora
REDDIS UNION MUTUAL.
• El dia 5 de maig, Seminari sobre I.R.P.F. I IMPOST
SOBRE EL PATRIMONI, impartit pel Sr. Roberto Luengo
Martín, Inspector d’Hisenda de l’Estat de l’Agència
Tributària a Tarragona, i amb la col·laboració de
LÒGIC CONTROL i MUTUA MAZ.
• El dia 12 de maig, tingué lloc el 5è Fòrum
PREVENTIA, Prevenció i Seguretat. L’acte
d’inauguració fou a càrrec de l’Il·lm. Sr. Joan Aregio,
President  de la Diputació de Tarragona; Il·lm. Sr.
Francesc Blasco Martorell, President de l’Il·lustre
Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona, el
Sr. Eduard Vidal, Director Adjunt de Mutual Cyclops
i el Sr. Jordi Lluch, President d’Event Consulting.
Els ponents participants foren el Sr. Miquel
Benabarre, Cap de l’Assessoria Jurídica de Reddis
Union Mutual, que va parlar sobre “Implantació del
nou pla de prevenció en les empreses”; el Sr. Jaume
Abat Dinares, Coordinador de polítiques de Salut
Laboral de l’ICS, que va tractar el tema “El paper
del treballador designat en la prevenció; i el Sr.
Jordi Martínez, Director del Centre de Seguretat i
Condicions de Salut en el Treball del Departament
de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya,
que va desenvolupar el tema “Programa de
l’Administració Oberta de Catalunya sobre la
tramitació dels partes d’accidents”. Aquest Fòrum
va ser organitzat per PREVENTIA.



• El dia 26 de maig, Seminari sobre IMPOST DE
SOCIETATS, a càrrec del Sr. Roberto Luengo Martín,
Inspector d’Hisenda de l’Estat de l’Agència Tributària
a Tarragona, i que va estar patrocinat per MUTUA
UNIVERSAL.
• El dia 10 de juny, Conferència sobre ASSETJAMENT
MORAL EN EL TREBALL: TRACTAMENT JURÍDIC
(MOBBING), impartida pel Sr. José Conesa Ballestero,
Graduat Social i Advocat, i la Sra. Míriam Sanahuja
Vidal, Advocada. Aquest Seminari va comptar amb la
col·laboració d’ASEPEYO.
• El dia 13 de setembre es va iniciar el Curs sobre
FISCALITAT AVANÇADA, que amb una durada de 60
hores, va finalitzar el dia 1 de desembre. Aquest Curs
va ser impartit pel Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector
d’Hisenda de l’Estat de l’Agència Tributària a
Tarragona, i el Sr. Antonio Gallardo Sarasa,
Subinspector d’Hisenda de l’Estat de l’Agència
Tributària a Tarragona.
• El dia 14 de setembre es va iniciar el Curs sobre
ACTUALITZACIÓ LABORAL, que amb una durada de
60 hores va finalitzar el dia 2 de desembre. Aquest
Curs va ser impartit per la Sra. Anna Maria Asamà
Esteve, Graduada Social i Vicepresidenta 2a. de
l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de
Tarragona, i la Sra. Paloma Martín Moya, Graduada
Social i Cap de la Secció de Prestacions de l’INEM a
Tarragona.
• El dia 29 d’octubre, Seminari sobre ASPECTES
LABORALS DE LA REFORMA CONCURSAL, a càrrec
de la Il·lma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magistrada
de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, amb el patrocini de MUTUAL CYCLOPS.
• El dia 3 de novembre, Sessió Informativa sobre LA
COMUNICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ LABORAL PER
INTERNET: CONTRAT@, impartida pel Sr. Francisco
Javier Viejo Vicente, Cap del Servei Territorial del
Servei d’Ocupació de Catalunya a Tarragona del
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat
de Catalunya, i la Sra. Teresa Bergadà Moncusí,
Tècnica del Servei Territorial del Servei d’Ocupació
de Catalunya a Tarragona, i amb la col·laboració
d’ASEPEYO.
• El dia 19 de novembre, Jornada Tècnica sobre
l’ÀREA DE RISCOS DE CONCEPTES SALARIALS,
organitzada pel Centre Europeu d’Auditors Sòcio-

Laborals “CEAL”. La inauguració fou a càrrec de
l’Il·lm. Sr. Francesc Blasco Martorell, President de
l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de
Tarragona, el Sr. Andreu Palomo Peláez, Graduat
Social i Auditor Sòcio-Laboral i el Sr. Joan Pañella
Martí, President en funcions de CEAL. Els ponents
participants foren el Sr. Antonio Benavides Vico,
Inspector de Treball i Seguretat Social de Barcelona
i l’Il·lm. Sr. Javier Sánchez Icart, Magistrat del
Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona. Aquesta Jornada
va comptar amb el patrocini de MUTUAL CYCLOPS.
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Des d’aquest departament i amb la supervisió de la
Comissió Econòmica, es controlen els Pressupostos
aprovats per a l’exercici amb total claredat i
transparència, per tal que permetin realitzar i dur a
terme, durant tot l’any, la totalitat de l’activitat
col·legial programada, seguidament relacionada.
Comptabilitat: Assentaments Comptables, Balanços,
Estadístiques, Caixa, Bancs, Control Pressupostari,
Ingressos, Despeses, IRPF, IVA, Impost de Societats,
Proveïdors, etc.
Quotes Col·legials: Aquest any, seguint la línia
d’exercicis anteriors, també s’ha efectuat el seguiment
i gestió en el tema de morosos, el que fa que
pràcticament que no n’hi hagin. Liquidació i pagament
de les Quotes al Consell de Col·legis de Graduats
Socials de Catalunya i al Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de España.
Administració de l’Escola de Pràctica Professional:
Control de despeses per material i honoraris de
professors i ponents. Control d’ingressos a través de
les Entitats Col·laboradores, ja que la majoria d’actes
formatius són gratuïts.
Administració del Centre Col·laborador de la
Generalitat de Catalunya: Administració i seguiment
econòmic, en el que respecta al control de despeses
segons els pressupostos assignats per a la seva
realització, despeses de material, honoraris de
professors i conferenciants, i subvencions de la
Generalitat. En el present exercici 2004, no ens han
assignat cap curs.
Vendes a Col·legiats i no Col·legiats: Compres de
material per a vendes, cursos, material oficina i
diversos. Control d’existències i inventari.
Preparació de la documentació necessària (Balanços,
Control Pressupostari, etc.) per al control de la
Comissió Econòmica i la seva aprovació posterior en
les reunions mensuals de les Juntes de Govern, així
com la preparació dels comptes anuals i tancament
de l’exercici, els quals es presenten per a la seva
aprovació en la Junta General de Col·legiats que es
celebra al final del mes de març de cada any i, el
quadern del qual, es presenta en separata a part
d’aquesta memòria.
Aquest departament, durant l’exercici 2004, va oferir
un total de 499 informacions, sobre diversos temes
de caràcter general, comptable, administració i
col·legiacions, entre d’altres. (gràfica 1)
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