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Presentació

Un any més tinc l’oportunitat de presentar la Memòria d’activitats de l’Il·lustre Col·legi Oficial 
de Graduats Socials de Tarragona i això em serveix per fer balanç d’aquest darrer any.

Cada any, sembla que l’activitat d’un Col·legi sigui la mateixa, però no, de manera anual 
les activitats es programen en funció de les necessitats del nostre col·lectiu, ja que les 
coses canvien i la nostra professió evoluciona amb la societat. Aprendre a adaptar-se de-
fensant els nostres objectius ha de ser la nostra clau.

Sovint, parlem dels progressos tecnològics que ens faciliten la feina quotidiana, de les 
competències adquirides, o del prestigi de la professió, però de vegades, no donem la 
importància que mereix a l’ingredient imprescindible, sense el qual res d’això tindria va-
lidesa: l’equip humà, les persones que fan viables que els projectes siguin una realitat i 
que tiren del carro en els moments bons i sobretot, en els menys bons. Em refereixo al 
personal de Secretaria, amb la seva Gerent, i a tots els membres de la Junta de Govern 
que treballem conjuntament amb el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales 
de España i del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. El treball en equip 
i l’esforç, dedicació i perseverança són els fonaments sobre els quals hem de continuar 
treballant per aconseguir un millor futur.

Per cert que, parlant de futur, els col·legis professionals estem a l’expectativa que apare-
guin publicades les modificacions legislatives que definiran la nostra activitat futura. En 
aquest sentit, cal matisar que els col·legis professionals són entitats de dret públic, i el 
seu futur no pot deixar-nos indiferents, sinó tot el contrari, perquè sense la seva existència 
i sense la col·legiació obligatòria, la nostra professió no hauria aconseguit fites tan im-
portants com la lluita contra l’intrusisme o l’enfortiment, ampliació i consolidació de les 
competències professionals dels Graduats Socials.

Com cada any, hem mantingut la nostra activitat en benefici dels col·legiats i més que 
mai, hem apostat per ampliar l’oferta formativa i defensar la professió com a pilars bàsics 
de l’acció col·legial.

A més, hem seguit comptant amb les entitats col·laboradores, a les quals els agraeixo molt 
la seva col·laboració. En aquest sentit, i us demano a tots els Graduats Socials que tingueu 
una especial sensibilitat envers aquestes, ja que sense les seves col·laboracions, no po-
dríem assolir els nostres objectius.

Gràcies a tots.

Ana Maria Asama Esteve
Presidenta
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Política
de Qualitat

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 pú-
blic, 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 objectiu 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 defi-
neixen 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.

Ana Maria Asama
Presidenta
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  Al llarg de l’any 2014, la Presidenta del nostre Col·legi, Sra. Ana Maria Asama, va assistir 
personalment i/o acompanyada d’altres membres de la Junta de Govern i de la Gerent del 
Col·legi, a un total de 91 actes, corresponents a l’exercici 2014, segons podem apreciar en 
la gràfica núm. 8.

16 de gener  Invitació dels Estudis Jurídics i Formació Especialitzada per informar de l’estat del pro-
jecte de construcció del sistema d’informació e-justicia.cat per la jurisdicció social. De-
lega en el Vicepresident 2n., Sr. Jaume Francesch. Direcció General de Modernització de 
l’Administració de Justícia, Barcelona.

16 de gener  Acte de lliurament del diploma de la Ciutat de Tarragona a l’expresident del nostre 
Col·legi, Sr. Francesc Blasco Martorell. Acompanyen a la Presidenta, el Vicesecretari, Sr. 
Josep A. Barriach i la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Saló de Plens de l’Excm. Ajuntament de 
Tarragona.

27 de gener  I Jornades de la Formació Professional. A petició del nostre col·legiat Sr. Joan Iborra, la 
nostra Presidenta participa, aquest dia, en dues taules rodones, on es tracta el tema de les 
“experiències emprenedores”. INS Francesc Vidal i Barraquer de Tarragona.

29 de gener  Invitació de l’Ajuntament de Tarragona, i del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a la 
conferència-col·loqui pronunciada pel Sr. Josep-Fèlix Ballesteros, Alcalde de la Ciu-
tat, sota el títol “Volem i podem”. Sala d’Actes del Col·legi d’Advocats i Farmacèutics de 
Tarragona.

30 de gener  Reunió de treball amb representants de la Fundació Laboral de la Construcció de Cata-
lunya, encapçalats pel nostre col·legiat exercent, Sr. Joan Mercadé. A la reunió, també s’hi 
troba present la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials 
de Tarragona.

30 de gener  Invitació de la Cambra de Comerç, a la conferència de la Consellera d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, Hble. Sra. Irene Rigau, que va parlar sobre la “Formació Pro-
fessional Dual”. L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Sala d’Actes de la Cambra de 
Comerç de Tarragona. 

3 de febrer  Acte de lliurament, per part d’MC MUTUAL, i amb motiu del 40è aniversari de consti-
tució del nostre Col·legi, d’una litografia, de sèrie limitada, corresponent a l’autor Sr. 
Josep Ma. Subirachs. Per part d’MC MUTUAL, hi són presents, el seu Director General, 
Sr. Francesc Hernández Carbó; el Director Territorial de Catalunya, Sr. Joan Bou; el Di-
rector Territorial, Sr. Fernando Martínez Piñeiro; el Director Gerent adjunt, Sr Eduard 
Vidal Castarlena; la Directora dels Serveis Externs, Sra. Pilar Córdoba Tejero; el Director 
Provincial de Tarragona, Sr. Josep Maria Feliu Vallverdú, i la Cap de Relacions Institucio-
nals, Sra. Rosa Maria Torrecilla. Per part del nostre Col·legi, van assistir, acompanyant a 
la Presidenta, Sra. Ana Ma Asama, el Vicepresident 1r., Sr. Joan Maria Estivill Balsells, i el 
Vicepresident 2n., Sr. Jaume Francesch Garcés. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats 
Socials de Tarragona.

4 de febrer  Invitació del Director de la publicació FET A TARRAGONA, Sr. Ricard Lahoz, a la sessió inau-
gural dels Diàlegs 2014. Sala d’Actes del Departament de Cultura.

11 de febrer  Acte de renovació de l’acord amb l’entitat col·laboradora SAGE LÒGIC CONTROL. Sala de 
Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

13 de febrer  Reunió de treball amb el Cap de la Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya, Sr. 
José A. Ferrando Morellón. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

13 de febrer  Assistència a la xerrada sobre la Llei de Serveis de Col·legis Professionals, organitzada per 
ERC. A la Presidenta, Sra Ana Maria Asama, l’acompanyen el Vicepresident 2n., Sr. Jaume 
Francesch, i les Vocals, Sra. Paloma Martín i Sra. Josepa Maria Solé. Col·legi d’Arquitectes 
de Tarragona.

18 de febrer  Visita institucional al Vicepresident 1r. de la Diputació de Tarragona, Sr. Albert Vallvé i Na-
varro, per parlar de la celebració de les XIX Jornades de Dret del Treball i de Seguretat 
Social. Seu de la Diputació Provincial de Tarragona.

Relacions 
Externes

Agenda de 
Presidència 
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 20 de febrer Jornada sobre el Sector Pesquer i Aqüícola, organitzada per l’Institut Social de la Marina. 

Sala d’Actes de l’Institut Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona.

 21 de febrer Bon Dia Tarragona. Conferència de l’Alcalde, Sr. Josep Fèlix Ballesteros, sota el títol “Par-
lem d’infraestructures”. Cambra de Comerç de Tarragona.

 25 de febrer Reunió amb el Departament de Justícia per tractar la “Modernització del Servei e-justicia”. 
Delega en el Vicepresident 2n., Sr. Jaume Francesch. Departament de Justícia TIC (Via Laie-
tana, 56 - Barcelona).

 25 de febrer Reunió amb el President de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalun-
ya, Sr. Miquel A. Gimeno. Assisteix acompanyada dels membres de Junta; Sr. Joan Maria 
Estivill, Vicepresident 1r.; Sr. Jaume Francesch Garcés, Vicepresident 2n.; i Jordi Muria Ló-
pez, Vocal de Junta. Seu de l’Audiència Provincial de Tarragona.

 27 de febrer Acte de signatura de l’acord de col·laboració amb la Fundació Laboral de la Construcció. 
Signen el document, la Presidenta, Sra. Ana Maria Asama, i el Director-Gerent, Sr. Emilio 
Gómez Villardón. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

 14 de març Reunió del Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España. Sede del Consejo General.

 14 de març Acte d’ingrés del President del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados So-
ciales de España, Sr. Francisco Javier San Martín, a la Reial Acadèmia de Jurisprudència i 
Legislació (c/ Marqués de Cubas, 13 - Madrid).

 14 de març Sopar organitzat pel Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Es-
paña. Seu del Casino de Madrid.

 18 de març Reunió de treball amb el Sr. Ramon Bonastre i Bertran, Ex Secretari d’Ocupació i Relacions 
Laborals dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

 18 de març Reunió de treball amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. L’acompanya el Vice-
president 2n., Sr. Jaume Francesch i la secretària, Sra. Marta Martorell. Tema CRETA. Seu 
de la Tresoreria.

 19 de març Taula rodona, organitzada per la Mútua Asepeyo, per tractar els aspectes que són utilit-
zats a l’hora d’escollir una Mútua. Seu d’ASEPEYO a Barcelona.

 21 de març  Visita institucional a la Magistrada del Jutjat del Social de Reus, Il·lma. Sra. Ma. Jesús Gu-
tiérrez Rodríguez. Jutjat del Social de Reus.

 24 de març Visita institucional al Lletrat de FOGASA, Sr. Manuel Fonte. Seu de FOGASA.

 28 de març Assistència a la Jornada organitzada per Activa Mútua sobre Efectes del Sol i la seva pre-
venció. Cambra de Comerç de Tarragona.

 28 de març Assistència a la 14a. Nit Empresarial de la CEPTA. Fira de Reus.

 2 d’abril Nova edició de Diàlegs 2014, moderat pel Sr. Ricard Lahoz, Director de FET A TARRAGONA, 
amb la intervenció, entre d’altres, del degà de la URV, Dr. Alfons González. Sala d’Actes del 
Departament de Cultura.

 4 d’abril Invitació del Col·legi d’Advocats de Reus a la festa del seu Col·legi amb motiu del seu 
patró, Sant Raimon de Penyafort. Delega en el Vicepresident 1r., Sr. Joan Maria Estivill. 
Restaurant l’Orangerie de Clos (Camí Vell de Cambrils).

 7 d’abril Reunió de treball amb el President del Col·legi d’Administradors de Finques, Il·lm. Sr. Este-
ve Martí, i amb el col·legiat i membre del Gremi de la Construcció, Sr. Joan Mercadé. Sala 
de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

 8 d’abril Signatura del conveni de col·laboració amb Mútua Universal. Hi són presents a l’acte, per 
part del nostre Col·legi, la Presidenta Sra. Anna Asama, i per part de la Mútua, el seu Direc-
tor Territorial de Catalunya i Canàries, Sr. Carlos Banqué Mascarilla, i el Director Provin-
cial, Sr. Ferran Garcia Lolo. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

 8 d’abril Sessió de treball amb el Departament de Justícia, per tractar l’esborrany de l’avantprojecte 
de llei dels Col·legis Professionals. Delega en el Vicepresident 2n., Sr. Jaume Francesch. 
Centre d’estudis Jurídics (Ausiàs March, 40 de Barcelona).

 22 d’abril  Reunió de treball amb la URV per tractar la possibilitat d’estudiar la realització d’un curs 
sobre Mediació. A la presidenta, Sra. Ana Asama, l’acompanya el Vocal Exercent, Sr. Jordi 
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  Muria. Per part de la URV hi són presents, el Degà, Sr. Alfons González; la Responsable 

d’Ensenyament i Relacions Laborals, Sra. Rosa Rodríguez; i el Catedràtic de Dret Civil, Sr. Ser-
gio Nasarre. Facultat Ciències Jurídiques URV.

 25 d’abril  Actes organitzats pel Col·legi d’Enginyers de Catalunya amb motiu de la Diada de 
l’Enginyer 2014. Auditori August del Palau de Congressos de Tarragona.

 30 d’abril Dintre de la programació formativa 2014, l’Àrea de Qualitat en el Treball i el Departament 
d’Empresa i Ocupació, assistència a la Sessió informativa sobre “Els plans d’igualtat a les 
empreses i institucions”, impartida per la Dra. Pilar Carrasquer Oto, professora titular de 
Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Delegació de la Generalitat de Cata-
lunya a Tarragona (Sant Francesc, 3).

 30 d’abril Reunió de treball amb el col·legiat exercent núm. 379, Sr. Pere Bergadà Roig, qui assis-
teix acompanyat del Sr. Antonio Izquierdo, de l’empresa IZQUIERDO MOTTER, per tractar 
la possibilitat de realitzar alguna acció formativa en l’àmbit de la Direcció i Gestió dels 
col·legiats. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

 6 de maig Assistència al 7è Simposi de RR.HH: “Gestionant persones al Segle XXI”, organitzat per la 
Cambra de Comerç de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili, amb la participació, entre 
d’altres entitats, de FREMAP. Seu de la Cambra de Comerç.

 6 de maig Invitació del Sr. Ricard Lahoz, Director del Fet a Tarragona, a una nova edició del debat 
Diàlegs 2014. En aquesta ocasió el tema tractat va ser “Tarragona i la consulta”, i van 
participar com a contertulians, Anna Gispert, presidenta de l’Associació de Professionals i 
Estudiosos en Llengua i Literatura Catalanes (APELLC); Matias Vives, advocat i economista 
i Manuel Maria Fuentes, director de l’Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarragona (AHAT). Dele-
gació de Cultura de la Generalitat. (c/ Major).

 14 de maig.  En el marc del Màster Universitari de Dret de l’Empresa i de la Contractació (MUDEC), 
organitzat per la Universitat Rovira i Virgili, assistència al Seminari titulat: “¿Qué hacen 
los poderes públicos para luchar contra el fraude en la contratación laboral?”, a càrrec 
del Cap de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Tarragona, Sr. José A. Ferrando 
Morellón. Seminari 2 de la Facultat de Ciències Jurídiques.

 23 de maig Invitació del President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a l’acte solemne 
del 25è aniversari de la constitució del TSJCat. Palau de Justícia de Barcelona.

 23 de maig Assistència al Sopar Col·legial que, amb motiu de la festa en honor de Sant Raimon de 
Penyafort, organitza el Col·legi d’Advocats de Tarragona. Restaurant Mas Folch.

 28 de maig A instàncies de la Cambra de Comerç, que ha encarregat un Estudi Diagnosi per avaluar 
diferents aspectes del sector econòmic i social de Tarragona a l’empresa CERES, es manté 
una entrevista amb aquesta empresa, per respondre a un qüestionari. Sala de Juntes del 
Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

 30 de maig Assistència al Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales 
de España. L’acompanya el Vicepresident 2n., Sr. Jaume Francesch. Hotel Hesperia de 
Madrid.

 3 de juny Assistència a la Junta Assessora Regional, organitzada per la Mútua Fraternitat, sota el 
títol “Su Mutua - Calidad y Servicio, 365 días al año”. Hotel Olivia Plaza de Barcelona.

 3 de juny Reunió amb l’Àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Departament 
de Justícia de la Generalitat, per tractar la Presentació Telemàtica de Demandes i Escrits. 
Delega en el Vicepresident 2n., Sr. Jaume Francesch. Àrea de Tecnologies de la Informació 
i les Comunicacions de la Generalitat de Catalunya (Seu Via Laietana, 56 de Barcelona).

 3 de juny Presa de possessió del Dr. Josep Anton Ferre Vidal com a nou Rector Magnífic de la Univer-
sitat. Delega en el Vocal de la Junta, Sr. Jordi Muria López. Paranimf de la Universitat URV.

 4 de juny  Assistència a la celebració de la Junta Assessora Empresarial de Catalunya de Fremap, on 
es van donar cita una gran representació institucional i empresarial. Seu Fremap Barcelona.

 10 de juny Assistència a la Jornada, organitzada per la CEPTA, en col·laboració amb el Col·legi sobre 
el “Nou sistema de Liquidació Directa a la Seguretat Social. Projecte Cret@”. Saló d’actes 
de la CEPTA.

 12 de juny Acte de cloenda del Màster Universitari de Dret de l’Empresa i de la Contractació (MU-
DEC). Sala de Graus del Campus Catalunya de la URV.
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 18 de juny Recollida del Premi ADEE 2014 “PREMI D’HONOR”, atorgat per l’Associació d’Empresàries 

i Emprenedores de les Comarques de Tarragona, a la nostra Presidenta. L’acompanyen el 
Vicepresident 2n., Sr. Jaume Francesch; la Vocal, Sra. Paloma Martín, i la Gerent, Sra. Am-
paro Pérez. Cambra de Comerç de Tarragona.

 19 de juny Invitació a la I Jornada Anual de Direcció Estratègica de RRHH i Jurídic Catalunya Sud, 
organitzada per Sagardoy Abogados i Smart Management. Sala d’Actes d’Activa Mútua.

 26 de juny Assistència a la jornada sobre “El nou sistema de liquidació directa a la Seguretat Social. 
Projecte Cret@”, organitzada per Activa Mútua. Cambra de Comerç de Tarragona.

 27 de juny Diada Col·legial del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona. Seminari - Centre Cultural de 
Tarragona.

 4 de juliol Sopar Col·legial del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona. L’acompanya la major part 
de la Junta de Govern. Hotel Arts de Barcelona.

 11 de juliol Xerrada Informativa de l’INSS, a càrrec del seu Director, Sr. Agustín Martín, i el Coordinador 
del CAISS, Sr. Javier Roca, per presentar-nos el nou portal web “TU SEGURIDAD SOCIAL”. 
L’acompanyen el Vicepresident 1r., Sr. Joan Maria Estivill; el Vicepresident 2n., Sr. Jaume 
Francesch; el Vicesecretari, Sr. Josep Antoni Barriach, i l’Adjunt a Gerència, Sr. Rafael Fer-
nández. Seu de l’INSS.

 24 de juliol Invitació de la Presidenta de l’Associació de Dones Empresàries i Emprenedores de Ta-
rragona, Sra. Laura Roigé, a una nova edició de “LES DONES DE BACO”. L’acompanyen les 
Vocals de Junta Govern, Sra. Paloma Martín i Sra. Josepa Maria Solé. Casino de Tarragona.

 15 de setembre Invitació del Rector de la Universitat Rovira i Virgili, Dr. Josep Anton Ferré Vidal, a l’acte 
d’inauguració del curs acadèmic 2014-15. Cambra de Comerç de Tarragona.

16 de setembre Taula de debat organitzada pel Departament d’Empresa i Ocupació, sota el títol “Horaris 
win to win, guanyem les persones, guanyem les empreses”. Delegació del Govern de la Ge-
neralitat a Tarragona, (c/ Sant Francesc, 3).

21 de setembre Invitació de l’Alcalde per assistir al Pregó de la Festa Major de Santa Tecla a càrrec del Dr. 
Francesc Xavier Grau, Rector de la Universitat Rovira i Virgili. Saló de Plens del Palau Muni-
cipal de l’Ajuntament de Tarragona.

24 de setembre Reunió de treball amb el Sr. Jordi Solé Estalella, Cap de la Dependència de Duanes, i amb 
representants de la Cambra de Comerç de Reus. Amb el primer es perfila definitivament, el 
contingut del Seminari sobre Gasos Fluorats, i amb els segons es contempla la possibilitat 
de realitzar alguna col·laboració. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarra-
gona.

 26 de setembre Visita, acompanyada de la Gerent, Sra. Amparo Pérez, al nou Director de LA CAIXA, Sr. Jordi 
Ferré Alquezar. Oficina Central de la Caixa (Rambla Nova, 100).

 2 d’octubre Reunió de treball amb la Mútua ASEPEYO per signar un acord de col·laboració entre amb-
dues entitats. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

 2 d’octubre Sopar Networking organitzat per la CEPTA on els assistents van poder gaudir d’una xerra-
da titulada “Que hem après de la crisi? Activa el teu negoci amb èxit”, a càrrec del Sr. José 
Daniel Cortijo, empresari de les Terres de l’Ebre. Hotel Port Vinyols (Ctra. N-340, Km. 1146, 
Cambrils).

 3 d’octubre Sopar Col·legial del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona. Espai Seminari de 
Tarragona.

 9 d’octubre Reunió de Treball amb els Srs. Ángel Calejero i Francisco J. Calejero, Directors de l’Institut 
de la Marina, i del SEPE, respectivament, per parlar de la possibilitat de realitzar una acció 
formativa. L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Seu de l’Institut de la Marina.

 9 d’octubre Invitació de la Cambra de Reus a la Cloenda de la 1a. Edició del Diploma d’Especialització 
en Tributació. Saló d’Actes de la Cambra de Comerç de Reus.

 9 d’octubre Invitació de la Cambra de Comerç de Tarragona, al lliurament dels Premis a la Internalit-
zació atorgats a aquelles empreses que s’han distingit en la seva estratègia i trajectòria en 
els mercats exteriors. Saló d’Actes de la Cambra de Comerç de Tarragona.

 15 d’octubre Reunió de treball amb la Societat de Prevenció Fremap per renovar, de cara l’any 2015, 
l’acord de col·laboració. A la Presidenta, l’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Per 
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part de Prevenció FREMAP, hi assisteixen el Sr. Marcos Quevedo, Gerent de la Direcció Re-
gional de Catalunya; el Sr. Jesús de Higes, Director de Tarragona; i el Sr. Mario Valero, Coor-
dinador Comercial. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

 16 d’octubre Visita a les instal·lacions de Ferré i Associats i posterior reunió de treball per tractar la re-
novació de l’acord de col·laboració per al 2015. L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez 
Grau. Seu de Ferré i Associats (Higini Anglès de Tarragona).

 23 d’octubre Invitació del Col·legi de Graduats Socials de València a les 8 Jornades Valencianes de Rela-
cions Laborals. Saló d’Actes de la Ciutat de la Justícia - València.

 29 d’octubre Invitació de Mútua MC Mutual per assistir a l’acte de lliurament de la XIII Edició dels Premis 
MC Mutual “Antoni Baró”. Torre dels Lleons - Esplugues de Llobregat.

 29 d’octubre Inauguració del Màster Universitari de Dret de l’Empresa i de la Contractació que realitza 
la Universitat Rovira i Virgili. Delega en el Vocal de Junta, Sr. Jorge Muria López. Facultat de 
Ciències Jurídiques - Universitat Rovira i Virgili.

 29 d’octubre Invitació de l’Ajuntament de Tarragona a l’exposició “Ramon Segú Chinchilla: Els anys 70 a 
Tarragona”. Espai Tabacalera. Arxiu M2.

 31 d’octubre Reunió de la Fundació Justícia Social. Hi assisteix com a Presidenta en funcions del Consell 
de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. Seu de la Fundació Justicia Social - Madrid.

  5 de novembre Assistència al 7è Congrés de SAGE LÒGIC CONTROL. L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo 
Pérez Grau. Auditori Edifici Fòrum - CCIB - Barcelona.

 7 de novembre Acte de signatura de la renovació del conveni de col·laboració amb BANC SABADELL. Per 
part del Col·legi, i acompanyant a la Presidenta, es troba la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Per 
part de l’entitat financera, hi assisteixen el Sr. César Antoni Suárez Iborra, Director de Zona; 
el Sr. Albert Pujol-Xicoy, Director de Col·lectius Professionals, i la Sra. Ma. Josepa Isern Ca-
pdevila, Delegada Comercial de Zona Tarragona Centre. Sala de Juntes del Col·legi de Gra-
duats Socials de Tarragona.

10 de novembre Invitació del director de la revista FET A TARRAGONA, Sr. Ricard Lahoz, a la presentació del 
8è número de la revista. A més, es va celebrar un debat sota el títol “L’endemà del 9-N i ara, 
què? L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Sala d’actes del Departament de Cultura de 
la Generalitat (carrer Major, 14- Tarragona).

11 de novembre Reunió de treball amb la Secretaria General d’ANCED, Sra. Lucía Acuña, amb la finalitat de 
poder fer, en un futur pròxim, alguna acció formativa d’interès per als nostres col·legiats. 
L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials 
de Tarragona.

11 de novembre Invitació de Mútua General de Catalunya, a la inauguració de les noves instal·lacions de la 
Mútua. L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Seu de la Mutua General de Catalunya - 
Pare Palau, 5 de Tarragona.

12 de novembre Renovació de l’acord de col·laboració amb el Banc de Santander. Per part del Col·legi hi 
són presents, la Presidenta, Sra. Ana Asama, i la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Per part del 
Banc Santander hi són presents la Sra. Clotilde Martínez, Directora de Particulars, i el Sr. 
Marc Puigpinos, Director de la Oficina Principal de Tarragona, els encarregats de signar el 
document. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

17 de novembre Reunió de treball amb el Sr. Antonio Izquierdo, Soci-Director d’Izquierdo Motter Consulting, 
per impulsar la realització, en breu, del Seminari “Direcció de Despatxos professionals: 10 
reptes per afrontar amb èxit el futur”, i estudiar la possibilitat de realitzar altres accions for-
matives d’interès per als nostres col·legiats. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials 
de Tarragona.

26 de novembre Signatura de l’acord de col·laboració amb Fraternidad Muprespa. Signen el document, la 
nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama, i la Subdirectora General d’Organització i Xarxa, 
Sra. Natalia Fernández Laviada. També hi són presents, per part del nostre Col·legi, la Ge-
rent, Sra. Amparo Pérez, i per part de la Mútua, el Sr. Xavier Rofas, el Sr. Carlos Luis Sáez i el 
Sr. Jordi Muñoz. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

26 de novembre Assistència, juntament amb el Vicepresident 2n., Sr. Jaume Francesch; i les Vocals No Exercents, 
Sres. Paloma Martín i Josepa Maria Solé, a la missa funeral en memòria de l’Excm. Sr. Vicenç 
Cardellach, President del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona i del Consell de Col·legis de 
Graduats Socials de Catalunya. Basílica de la Purísima Concepción (c/ Aragó - Barcelona).
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 4 de desembre Signatura de l’acord de col·laboració amb Activa Mútua. Formalitzen l’acord, la nostra 

Presidenta, Sra. Ana Maria Asama, i el Director Gerent d’Activa Mútua, Sr. Miquel Àngel 
Puig Tàrrec. També hi són presents, la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez, i el Director 
Territorial de la Mútua, Sr. Joan Tuà. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona.

 10 de desembre Signatura de la renovació de l’acord de col·laboració amb Ateneu Privacy Consulting, em-
presa dedicada a la Protecció de Dades de caràcter personal LOPD-LSSICE. El document 
és signat per la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama i el Sr. Francesc Canalda, Director 
General de Ateneu Privacy Consulting. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona.

 11 de desembre Visita institucional al nou Magistrat del Jutjat del Social de Reus, Il·lm. Sr. Juan M. Fernán-
dez Pérez. Seu del Jutjat del Social de Reus.

 12 de desembre  Assistència a la sessió de constitució de la Comissió Permanent del Consell Municipal de 
la Formació Professional i l’Ocupació de Tarragona (CMFPOT), de la qual el nostre Col·legi 
hi formarà part. Sala Actes Institut Municipal Educació Tarragona (IMET).

 19 de desembre Reunió del Pleno del Consejo General de Graduados Sociales de España. Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación (c/ Marqués de Cubas, núm. 13 de Madrid).

 19 de desembre  Assistència a l’acte institucional d’imposició de les condecoracions de l’Ordre de San Rai-
mundo de Peñafort atorgades aquest any. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
(c/ Marqués de Cubas, núm. 13 de Madrid).

 19 de desembre Sopar de Nadal del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Espa-
ña. Hotel Intercontinental de Madrid.

 22 de desembre Signatura d’un acord de col·laboració amb l’empresa Izquierdo Motter Consulting, empre-
sa dedicada, fonamentalment, al desenvolupament de Marketing i de Management dels 
despatxos professionals. Signen el document, la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama 
Esteve, i el Sr. Antonio Izquierdo Paterna. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona.

  En el present exercici, es va efectuar la preparació, organització i coordinació de les dife-
rents reunions de treball, comissions, juntes de govern i Junta General. Dintre de les quals 
i d’acord als diferents ordres del dia, la Junta de Govern i la Gerent, tractaren tots els temes 
ordinaris i extraordinaris generats durant el període.

Agenda de Presidència 
- Gràfica 8 -
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Durant el present exercici, el nostre Col·legi ha continuat tenint una presència activa en 
els mitjans de comunicació, tal i com es pot comprovar en el següent resum de ressenyes 
informatives sobre la nostra activitat col·legial.

Durant aquest any 2014, el nostre Col·legi ha aparegut en 13 ocasions en diferents mitjans 
de comunicació, segons es pot apreciar en la gràfica núm. 3.

El dia 16 de gener, la Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Asama, 
acompanyada del Vicesecretari, Sr. Josep Antoni Barriach i de la 
Gerent, Sra. Amparo Pérez, van acompanyar al Sr. Francesc Blasco, 
en l’acte de lliurament del Diploma al Mèrit Cívic, que va tenir lloc al 
Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona, al que va ser President 
del nostre Col·legi durant 16 anys

El dia 18 de juny, en el Lliurament dels Premis ADEE 
2014, es va concedir el Premi d’Honor a la Sra. Ana 

Maria Asama, Presidenta del Col·legi de Graduats 
Socials de Tarragona, concedit  per l’Associació de 

Dones Empresàries i Emprenedores de les comarques 
de Tarragona, i que va tenir lloc a la Cambra de Comerç 

de Tarragona

Relacions 
Externes

Presència en 
els mitjans de 
comunicació

Mitjans de Comunicació
- Gràfica 3 -
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Breu article i fotografia dels reconeixements atorgats per l’Excm. Ajuntament de Tarragona. 
Entre els guardonats hi havia el nostre expresident, Sr. Francesc Blasco Martorell, qui va rebre 
el Diploma al Mèrit Cultural, sol·licitat, en el seu dia, per la Junta de Govern del nostre Col·legi.

Notícia, acompanyada de fotografia, del moment en què el nostre expresident, Sr. Fran-
cesc Blasco, recull, de mans de l’Alcalde de Tarragona, Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros, el 
diploma al mèrit cívic, pel seu compromís constant amb la ciutat i la societat de Tarrago-
na, durant els anys que va estar al capdavant del nostre col·lectiu.

Article sobre la celebració de les nostres XIX Jornades de Dret del Treball i de Seguretat 
Social, els dies 6 i 7 de març de 2014, que portaven el títol “La interpretació Judicial de 
la Reforma Laboral”, i que van consisitir nou ponències impartides per sis magistrats 
del Tribunal Suprem, una magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, un 
magistrat del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, i una catedràtica de Dret del 
Treball de la Universitat Complutense de Madrid.

Petit article, amb fotografia, que recull un instant de la inauguració de les XIX Jornades de 
Dret del Treball i de Seguretat Social, a càrrec de la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama; la 
Directora Tècnica i Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria 
Virolès; el Conseller de Justícia, Hble. Sr. Germà Gordó; l’Alcalde de Tarragona, Il·lm. Sr. Josep 
Fèlix Ballesteros; i el President de l’Audiència Provincial, Il·lm. Sr. Javier Hernández.

Dintre de les notícies del Departament de Justícia, es van recollir unes declaracions del 
Conseller, Germà Gordó, referents a les reformes legislatives. Va realitzar aquestes decla-
racions durant l’acte d’inauguració de les XIX Jornades de Dret del Treball i de Seguretat 
Social del nostre Col·legi.

Breu comentari, acompanyat de fotografia de l’acte d’inauguració de les XIX Jornades de 
Dret del Treball i de Seguretat Social, que es van centrar en posar a debat “la interpreta-
ció judicial de la reforma laboral”.

Dintre de l’apartat “AGENDA PARA HOY”, menció a la sessió informativa que s’havia de ce-
lebrar aquella mateixa tarda, a la nostra seu col·legial, sobre “El sistema de liquidació di-
recta”. La sessió anava a càrrec de personal de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Dintre de l’apartat “AGENDA PARA HOY”, menció a la sessió informativa que s’havia de 
celebrar aquella mateixa tarda, a la nostra seu col·legial, sobre “RD-LLei 3/2014, de 28 
Febrer, de Mesures urgents per al foment de l’ocupació i la contractació indefinida”.

Especial col·legis professionals. Article que tractava sobre les funcions generals de la fi-
gura del graduat social, així com les pròpies del Col·legi. A més, i de manera més parti-
cular, s’incidia en l’arribada del nou Sistema Cret@ i el paper principal del graduat social 
en la seva aplicació.

Anunci del Il·ltre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona sobre la campanya de 
Renda 2013.

Article, acompanyat de dues fotografies, que recull la XVIII Trobada de Dones Emprene-
dores 2014, que es va celebrar el dimecres dia 18 de juny de 2014, a la Cambra de Comerç 
de Tarragona, i on es va lliurar a la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama, el Premi 
d’Honor ADEE 2014, per la seva dedicació i aportació laboral al món empresarial de la 
província.

Petit article i fotografia de grup dels nous col·legiats exercents que van protagonitzar l’acte 
d’imposició de togues i jurament o promesa, realitzat el divendres 28 de novembre de 
2014, al Saló d’Actes de la nostra seu social. Aquest acte va precedir al Sopar Col·legial que 
es va realitzar al Tinglado.

Ressenya del Sopar Col·legial que el nostre Col·legi va celebrar el dia 28 de novembre de 2014 i on 
es van homenatjar els col·legiats que havien complert els 15, 20, 25, 30 i 40 anys de col·legiació, 
i on també, es va lliurar la màxima distinció col·legial, la Medalla als Serveis Distingits, en la seva 
categoria d’Or, a l’alcalde de Tarragona, Sr. Josep Fèlix Ballesteros, per la seva vinculació amb 
la institució.

DIARI DE TARRAGONA 
(17 de gener de 2014)

DIARI MÉS TARRAGONA 
(17 de gener de 2014) 

DIARI MÉS TARRAGONA
(6 de març de 2014)

TARRAGONA RADIO 
96.7 (on line)

(6 de març de 2014)

GENERALITAT 
DE CATALUNYA. SALA 
DE PREMSA (on line)
(6 de març de 2014)

DIARI MÉS TARRAGONA 
(7 de març de 2014)

DIARI DE TARRAGONA 
(8 d’abril de 2014)

DIARI DE TARRAGONA 
(9 d’abril de 2014)

DIARI MÉS TARRAGONA 
(28 d’abril de 2014)

LA VEU DE L’EBRE
(2 de maig de 2014)

DIARI DE TARRAGONA 
(19 de juny de 2014)

DIARI MÉS TARRAGONA 
(3 de desembre de 2015)

DIARI DE TARRAGONA 
(3 de desembre de 2015)
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Relacions 
Externes

Presència en
les Xarxes Socials

Dins de l’aposta del nostre Col·legi per la modernització i millora contínua, i per potenciar la 
seva presència en l’entorn digital, a finals del 2011, el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona 
va iniciar la seva presència en les Xarxes Socials, en Facebook i Twitter. Al 2014 ha continuat la 
consolidació de la nostra presència en les xarxes socials, i creiem que el resultat és positiu, pel 
que fa a la projecció de la imatge del Col·legi a la societat virtual i a la comunicació amb els 
nostres col·legiats.

En aquesta nova etapa iniciada dins l’entorn multimèdia, i des del nostre perfil a la xarxa so-
cial de Twitter (@GraduatsS), s’informa a tots els usuaris registrats de les principals novetats, 
accions i cursos formatius que organitza el Col·legi. De la mateixa manera, dins la xarxa social 
Facebook, el nostre Col·legi compta amb una doble presència col·legial, atès que disposa de 
perfil propi i de pàgina oficial (Facebook.com/Graduats), a través de les quals informa els seus 
col·legiats i també els seus seguidors de totes les novetats relacionades amb el Col·legi en ma-
tèria de formació, comunicacions i notícies d’interès.

A finals de l’any 2014, en el compte de Facebook disposàvem de 1140 amics, i a la pàgina oficial 
de Facebook, comptàvem amb 316 usuaris que ens havien mostrat la seva confiança i el seu 
seguiment, a través del seus clicks al botó “M’agrada”.

Pel que fa a la xarxa social Twitter, en finalitzar l’any 2014, hem emès 1337 tweets, som seguidors 
de 148 usuaris, i tenim 381 seguidors.

A través de les gràfiques 12a (Facebook) i 12b (Twitter), es pot observar l’evolució ascendent 
des de l’any 2012 fins el 2014, en aquests tres anys de presència del nostre Col·legi a les Xarxes 
Socials.

Xarxes Socials
Twitter

- Gràfica 12b -

Xarxes Socials
Facebook

- Gràfica 12a -
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Secretaria 
Presentació Aquest ha continuant sent un any difícil, però hem aconseguit complir els objectius marcats, 

seguint els principis de la Política de Qualitat: Oferir serveis als col·legiats de forma immediata, 
ràpida, còmoda, barata i amb la millor qualitat possible.

L’Escola de Pràctica Professional, va continuar oferint accions formatives, pràcticament gratuïtes, 
que tractaren els temes més actuals i necessaris per a la pràctica laboral i fiscal diària del profes-
sional col·legiat i els seus col·laboradors. Al març, vam poder organitzar les XIX Jornades de Dret 
del Treball i de Seguretat Social, i es van oferir les mateixes accions formatives que al 2013: 32 
accions formatives, amb una diferència respecte al 2013, de 7,50 hores lectives menys, i 199 assis-
tents menys; es va mantenir un grau de satisfacció alt, que va ser del 90,07%. El grau de satisfacció 
de la resta de serveis col·legials ha estat del 93,01%, segons es pot observar en la gràfica núm. 11.

La nostra presència en les xarxes socials, Facebook i Twitter, continua consolidant-se, amb una 
presència institucional activa i continuada. També hem estat presents en els mitjans de comuni-
cació en 13 ocasions.

Seguint amb l’aposta de modernització i millora contínua, així com de potenciació de les noves 
tecnologies, durant l’últim trimestre de l’any 2013, es va procedir a l’adequació de les instal·lacions 
audiovisuals del nostre Col·legi, per poder gravar en vídeo les accions formatives de l’Escola de 
Pràctica Professional. Aquesta millora, consolidada ja a l’any 2014, permet oferir un altre servei 
afegit als nostres col·legiats: poder accedir i visualitzar les gravacions de les accions formatives, a 
través de la zona restringida de la nostra pàgina web.

La lluita contra l’intrusisme continua sent un altre dels nostres objectius, com cada any, en defen-
sa dels interessos del nostre col·lectiu, dintre de les nostres possibilitats, així com vetllar per l’ètica 
professional, d’acord amb el Codi Deontològic i els Estatuts Col·legials i dins del vigent marc jurí-
dic col·legial. Al 2014 es van tractar 3 casos d’instrusisme i 3 casos d’ètica.

Al novembre vam celebrar el Sopar Col·legial. El Col·legi, va assumir la major part del cost d’aquest, 
amb la finalitat de propiciar la major assistència de tots els col·legiats, familiars, amics i autoritats. 
Amb aquest acte hem aconseguit tenir presència institucional a nivell de ciutat, de província i de 
comarques. A més, vam crear llaços amb altres col·legis professionals, provincials, de Catalunya 
i de la resta d’Espanya.

Al 2014, vam renovar els acords de col·laboració amb les entitats que figuren al final d’aquesta 
Memòria. Malgrat els temps difícils pels quals travessem, a totes elles els agraïm l’esforç que fan 
per seguir apostant pels graduats socials de les comarques de Tarragona.

Durant tot l’any 2014, s’oferiren un total de mil dues-centes setanta-quatre informacions, tal i com 
es pot observar en el quadre de Servei d’Informació.

A més, durant tot l’exercici 2014, el Col·legi va passar tres auditories: una del Sistema de Protecció 
de Dades, i dues del Sistema de Qualitat (interna i externa), totes elles amb plena satisfacció.

Servei d’Informació
- Gràfica 1 -
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General     106 211 317

Col·legial  4   266 270

Biblioteca  6  6

Formació  62 5  67

Comptable  6 215 221

Informàtica 41     1 42

Actes Socials  79 192 271

Serveis Varis  27  27

Borsa Treball 50 1 2 53 

SUMES 95 287 892 1.274

Servei
D’informació

Departament
Col·legiacions

Totals 2014
Informació

Departament
Pàgina Web

Departament
Formació i Biblioteca

Quadre Servei 
d’Informació

Servei d’Informació 
als departaments 

- Gràfica 1A -

Temàtica Servei
d’Informació 
- Gràfica 1B -
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Departament 
Col·legiacions

 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 entitat de dret públic 
dins del marc legal establert.

Canalitza tot el relatiu al col·legiat i la seva col·legiació, segons els estatuts i la normativa 
vigent, i efectua un rigorós control del Registre General de Col·legiats, en les diferents moda-
litats de col·legiació, així com les modificacions i variacions en aquestes, segons les necessi-
tats dels col·legiats i col·legiades, amb una atenció directa i personalitzada.

Durant l’exercici 2014, aquest departament va oferir un total de 892 informacions, sobre di-
versos temes de caràcter general, col·legiacions i altres (quadre servei d’informació).

Des de l’inici de la crisi, i principalment en els últims tres anys, el cens col·legial va dismi-
nuint gradualment. Malgrat això, continuen havent altes de col·legiats, però aquestes no són 
suficients per cobrir el número de baixes per defunció i, principalment, per jubilació, que 
s’observa en aquest últim període. És per això que el número de col·legiats emèrits anirà 
augmentant significativament en els propers anys, ja que es correspon amb un relleu gene-
racional. En l’actualitat, el Cens Col·legial és de 478 col·legiats, tal i com es pot observar en 
la gràfica núm. 7.

Grau satisfacció 
col·legiats 

- Gràfica 11 - 

Enviaments i
Comunicacions 

- Gràfica 2 -
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Dintre del registre, control i administració de la correspondència, en el present exercici, es 
van registrar 365 documents d’entrada i 1.726 documents de sortida.

En total, durant l’exercici 2014, la secretaria del Col·legi, ha efectuat un total de 1.726 en-
viaments (576 a través del departament de la pàgina web i 1.150 a través del departament 
de col·legiacions i del departament de formació i biblioteca). La majoria d’aquests envia-
ments, s’han realitzat als col·legiats, però també a diferents destinataris, com entitats 
col·laboradores, organismes oficials, administracions, junta de govern, particulars, entre 
d’altres.

Com s’observa a través de la gràfica 2, el número d’enviaments realitzats, a través del de-
partament de la pàgina web, va disminuint respecte a anys anteriors, i no perquè hi hagi 
hagut una disminució en les informacions remeses, sinó perquè s’ha millorat el sistema 
d’enviament de correus, agrupant en un mateix enviament diverses informacions. D’aquesta 
manera s’optimitza el temps emprat, tant per part del personal del Col·legi, com per part dels 
col·legiats. Així el col·legiat disposa, en un mateix enviament, de tota la informació d’interès 
en relació a cada tema, i la pot consultar directament en l’enviament realitzat. Això estalvia 
temps al col·legiat, ja que ho ha d’entrar a la pàgina web, fet que comporta, al seu torn, una 
disminució en el nombre d’entrades registrades en aquesta. 

Aquest departament, inclou, també, sota el control de la Comissió d’Ètica i Intrusisme, i 
amb l’assistència de l’Assessor Jurídic, i gestionat per l’Adjunt a Gerència, tot allò relatiu a 
l’intrusisme professional i ètica professional, dintre de les nostres possibilitats, i fa 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.

Durant aquest període, van entrar tres casos d’intrusisme, tots tres resolts. Es van resoldre 
quatre casos oberts al 2012 i quatre casos més oberts al 2013. Resten pendents de tanca-
ment dos casos del 2013, ambdós en Assessoria Jurídica. Aquest és un tema de difícil reso-
lució, 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 aquest exercici, van entrar tres casos d’ètica professional, dels qual un està resolt i dos 
resten pendents. En aquest tema tots estem involucrats i tots hem de ser escrupolosament 
professionals, fent de l’ètica i del Codi Deontològic, el nostre pilar professional fonamental.

Durant l’exercici 2014, i dintre de la Borsa de Treball del Col·legi, es gestionaren 11 ofertes de 
treball, l’evolució de la mateixa es reflecteix en la gràfica núm. 4.

Borsa de Treball
- Gràfica 4 -
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Departament 
Col·legiacions

Acte de Jurament 
dels nous col·legiats 

exercents

El passat dia 28 de novembre, el nostre Col·legi va 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. L’acte va ser presidit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal 
Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament amb la Presidenta del Col·legi, 
Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve. També presidiren l’Acte de Jurament dels nous 
Col·legiats Exercents, l’Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del So-
cial núm. 3 de Tarragona, el Dr. Alfonso González Bondia, Degà de la Facultat de Ciències 
Jurídiques de la URV i la Ilma. Sra. Tamara Beltrán Perez, Magistrada del Jutjat del Social 
de reforç de Tarragona. Els nous col·legiats exercents van ser apadrinats per la Secretària 
del Col·legi, Sra. Marta Martorell Serra.

Els col·legiats exercents que van prestar Jurament van ser:

Sra. Esther Caralt García

Sra. Cristina Cos Ferrando

Sra. Patricia Cruz Hernandez

Sra. Judith Gemma Espinosa Piazuelo

Sr. Joan Baptista Forcadell Oriol

Sr. Juan Navarro Ureña

Sr. Jose Ramon Roig Subirats

Sra. Ester Torres Domenech

 

Jurament nous  col·legiats exercents
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Departament 
Col·legiacions

Sopar Col·legial El divendres 28 de novembre, al Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona, el nostre 
Col·legi va celebrar la seva festa anual, el Sopar Col·legial dels Graduats Socials de les comarques 
de Tarragona.

Aquest any 2014, la Junta de Govern acordà concedir la màxima distinció de l’Il·ltre. Col·legi de 
Graduats Socials de Tarragona, la Medalla als Serveis Distingits, en la Categoria d’Or, a l’Il·lm. Sr. 
Josep Fèlix Ballesteros Casanova, Alcalde de Tarragona, per la seva vinculació amb el Col·legi i 
per tenir sempre present al col·lectiu de Graduats Socials, dintre del teixit empresarial de la ciutat 
de Tarragona.

 
 

Tanmateix, es van atorgar els següents honors i distincions:

Medalla al Mèrit Professional, en la Categoria de Bronze, per la seva permanència ininterrom-
puda en el Col·legi durant 15 anys, als següents col·legiats:

Sr. Adauto Luis Alvarez Fernandez Sra. Isabel Marzal Salas
Sra. Cristina Andreu Ferre Sra. Mª Angeles Mayor Rico
Sr. Pedro Arellano Gil Sr. Jorge Muria Lopez
Sra. Patricia Cruz Hernandez Sra. Carolina Navarro Castellvi
Sra. Maria Isabel Garcia Aranda Sr. Cristobal Ortega Cobo
Sra. Cristina Ghiorghiu Lorente Sr. Robert Paris Cusido
Sr. Juan Pedro Labrador Rábago Sr. Jorge Pascual Aixala
Sr. Joan Lopez Gonzalez Sra. Nuria Poch Bonjoch
Sr. Joan Carles Mariano Nebot Sra. Adelaida Sanchez Sanchez

Fotografia dels col·legiats 
que van recollir la Medalla 
al Mèrit Professional en la 
Categoria de Bronze

La Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Asama, lliura la 
Medalla als Serveis Distingits en la Categoria d’Or, a 
l’Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova, Alcalde de 
Tarragona



26
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. Manuel Alonso Segovia Excma. Sra. Elisabeth Gonzalez del Pozo
Excma. Sra. Maria Begoña Antoli Andreu Excma. Sra. Margarita Beatriz Jambrina Rodriguez
Excm. Sr. Joan Anton Barrachina Cros Excm. Sr. Joan Maria Paga Ortiga
Excm. Sr. Pere Lluis Bergada Roig Excm. Sr. Ramon Piñas Llagostera
Excm. Sr. Josep Maria Casas Rue Excm. Sr. Jordi Piñol Mercade
Excm. Sr. Josep Fontanals Nin Excma. Sra. Beatriz Sanz Verge

 

Medalla al Mèrit Professional, en la Categoria de Plata, per la seva permanència ininte-
rrompuda al Col·legi, durant 25 anys, als següents col·legiats:

Excm. Sr. Francesc Blasco Martorell Sr. Jose Luis Lopez Mosquero
Excma. Sra. Judith Casajuana Farriol Excm. Sr. Josep Maria Monne Barcelo
Sr. Emilio Correig Manresa Sra. Leandra Motino Amado
Sr. Josep Maria Ferre Porqueras Excm. Sr. Pere Prats Aluma
Sr. Cesar Tomas Garcia Calatayud Excma. Sra. Maria Inmaculada Ramon Esteve
Sr. Francesc Grau Lleixa Sr. Antonio Rivas Riofrio
Excm. Sr. Pau Guinovart Salvat Sr. Julio Rodriguez Bravo
Excm. Sr. Luis Angel Herce Eguizabal Excm. Sr. Conrado Torra Miro
Excm. Sr. Jose Huguet Alsina Sr. Rafael Uceda Pulido
Sr. Joan Francesc Iborra Molines

Els col·legiats, Excm. Sr. Joan Anton 
Barrachina Cros, Excm. Sr. Pere Lluis 
Bergada Roig i Excm. Sr. Jordi Piñol 
Mercade, van recollir personalment 
la Medalla Corporativa al Mèrit en el 
Treball en la Categoria d’Or, per 20 
anys de col·legiació exercent

Fotografia de grup dels 
col·legiats que van recollir 
personalment, la Medalla 
al Mèrit Professional en la 
Categoria de Plata, pels 
seus 25 anys de col·legiació 
ininterrompuda
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Distinció, per la seva permanència ininterrompuda al Col·legi, durant 30 anys, als següents 
col·legiats:

Sr. Luis Fernando Albaiceta Oliver Sr. Mateo Llurba Borrull
Sr. Ismael Alcañiz Faci Sr. Fernando Lopez Salinas
Sr. Jose Antonio Alcoceba Gutierrez Sr. Jaume Marine Ferre
Excm. Sr. Armando Carcelle Freixas Sra. Paloma Martin Moya
Sra. Maria Rosa Cistere Besora Excm. Sr. Jose Miguel Montañes Domenech
Excm. Sr. Josep Descarrega Alcover Sr. Antoni Palazón Amat
Excm. Sr. Josep Ferré Saperas Sr. Antonio Perez Sevilla
Sra. Mª Asunción Ferrer Cendran Sr. Jose Maria Rovira Veciana
Sr. Joan Baptista Forcadell Oriol Sr. Ferran Sanchez Camins
Sr. Jose Freixas Gavalda Sra. Montserrat Sastriques Palleja
Excm. Sr. Agustin Garcia Roldan Sr. Conrado Segura Soria
Excm. Sr. Felix Javier Martinez de Iturrate Excma. Sra. Adelaida Vilanova Trillas
Excm. Sr. Mauricio Llambrich Rullo
 

 

Distinció, per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi, durant 35 anys, als següents 
col·legiats:

Sr. Jose Lago Alonso
Excm. Sr. Juan Manuel Martinez Fornells
Excm. Sr. Joan Mercade Poblet
Excm. Sr. Andres Parra Garcia
Excma. Sra. Concepcion Saune Sesplugas  

Foto de grup dels col·legiats que van 
recollir la Distinció als 30 anys de 
col·legiació ininterrompuda

Fotografia de tots els col·legiats 
distingits pels seus 35 anys de  
col·legiació ininterrompuda



28
Placa Commemorativa, pels seus 40 anys de col·legiació ininterrompuda com a graduats so-
cials als col·legiats:

Sr. Luis Cadiach Roig
Sra. Maria Jose Font Moya
Sr. Luis Javier Heras Caballero

Placa Commemorativa, pels seus 45 anys de col·legiació ininterrompuda com a graduats so-
cials als col·legiats:

Excm. Sr. Josep Sangenis Margalef
Sr. Joan Roig Esteve

Medalla de Sant Josep Artesà, en la Categoria de Plata, per haver estat membre de la Junta de 
Govern i per la seva dedicació desinteressada al col·lectiu dels Graduats Socials de les Comar-
ques de Tarragona, al següent col·legiat:

Excm. Sr. Jose Tomas Margalef Benaiges

 
 

La Placa Commemorativa, pels 40 anys de col·legiació 
ininterrompuda va ser recollida per la col·legiada Sra. 
Maria Jose Font Moya, i pel Sr. Lluís Cadiach, fill del 
col·legiat Sr. Luis Cadiach Roig 

L’Excm. Sr. Jose Tomas Margalef Benaiges, rep de 
mans de la Presidenta del Col·legi, la Medalla de Sant 
Josep Artesà, en la categoria de plata, per haver estat 
membre de la Junta de Govern
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ALTES EXERCENTS LLIURES
Núm. col. Nom Data alta
982 Cristina Cos Ferrando 11/02/2014
989 Xavier Gonzalez Lopez 09/12/2014

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A EXERCENTS LLIURES)
Núm. col. Nom Anterior modalitat Actual modalitat
892 Judit Alfonso Ramos No Exercent 20/05/2008 Ex. lliure 18/03/2014
396 Jose Ramon Roig Subirats No Exercent 21/06/1993 Ex. lliure 15/07/2014

ALTES EXERCENTS D’EMPRESA
Núm. col. Nom Data alta
984 Lluis Valencia Ferre 18/03/2014

ALTES NO EXERCENTS
Núm. col. Nom Data alta
983 Ines Palacin Anzano 11/02/2014
985 Melodie Jarma Rovira 18/03/2014
986 Patricia Seco Moral 18/03/2014
815 Maria Dolores Arroyo Velasco 17/06/2014
987 Misericordia Catala Ortiz 16/09/2014
988 Kevin Pérez Guisado 21/10/2014

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A NO EXERCENTS)
Núm. col. Nom Anterior modalitat Actual modalitat
871 Sonia Azor Alcazar Ex. lliure 16/07/2013 No exercent 21/10/2014
875 Jose Sepulveda Lopez Ex. lliure 20/03/2012 No exercent 09/12/2014
264 Jordi Muñoz Estopa Ex. lliure 25/02/1993 No exercent 09/12/2014

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A EMÈRITS)
Núm. col. Nom Anterior modalitat Actual modalitat
164 Mauricio Llambrich Rullo Ex. lliure 19/05/1998 Emèrit 11/02/2014
117 Jose Tomas Margalef Benaiges Ex. lliure 24/03/1983 Emèrit 11/02/2014
231 Lluís Ayneto Magarolas Ex. lliure 21/04/1986 Emèrit 15/04/2014
182 Adelaida Vilanova Trillas No Exerc. 16/07/2013 Emèrita 16/09/2014
407 Jesús Yubero Burillo No Exerc. 21/10/1993 Emèrit 21/10/2014

BAIXES
Núm. col. Nom Modalitat Data baixa
865 Belén Méndez Llerena Exercent lliure 11/02/2014
947 Maria Jesus Velasco Martinez No exercent 11/02/2014
711 Concepcion Aznarez Morros No exercent 11/02/2014
195 Fernando Ruiz Parras No exercent 11/02/2014
788 Anacleto Crespo Pérez No exercent 11/02/2014
236 Angel San Jose Gallardo Exercent lliure 15/04/2014
  43 Lluis Poy Chavarria Exercent lliure 17/06/2014
804 Jaume Duran Perez No Exercent 17/06/2014
442 Neus Pallarés Martí No exercent 17/06/2014
942 Piedad Sanchez Ferrer No exercent 16/09/2014
471 Maria Teresa Valderrey Castro No exercent 16/09/2014
579 Maria Eulalia Lopez Garay No exercent 16/09/2014
383 Maria Luisa Teran Casado No exercent 21/10/2014
  21 Martin Garcia Ripoll Emèrit 21/10/2014
172 Jose Vargas Trave Emèrit 21/10/2014
267 Vicente Cardellach Marza No Exercent 18/11/2014
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Evolució del  
cens col·legial

- Gràfica 7 -

El dia 29 d’abril, va tenir lloc, a la Seu Col·legial, la Junta General Ordinària anual.  Durant  aquesta, es  van  aprovar per unanimitat, tots  els  punts  de 
l’ordre del dia, així com la Memòria Anual 2013, el Balanç d’Ingressos i Despeses de l’any 2013 i el pressupost per a l’any 2014.

• RESUM
Exercents lliures  213
Exercents al servei d’empresa 18
No exercents  192
Emèrits  55
Total col·legiats a 31-12-2014 478

• EVOLUCIÓ COL·LEGIAL DES DE DESEMBRE 1989 FINS A DESEMBRE 2014
Col.legiats 31-12-1989 31-12-2014 Increment
Exercents lliures 120 213 93
Exercents al servei d’empresa 4 18 14 
No exercents 113 192 79
Emèrits 6 55 49 
Totals 243 478 235

• EVOLUCIÓ COL·LEGIAL DES DE 31-12-2013 FINS A 31-12-2014
Col.legiats 31-12-2013 31-12-2014 Increment últim any
Exercents lliures 218 213 - 5
Exercents al servei d’empresa 17 18 1 
No exercents 198 192 - 6
Emèrits 52 55 3 
Totals 485 478 -7
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Departament 
Pàgina Web

El Departament Pàgina Web, s’ocupa primordialment, de la pàgina web del Col·legi, com a 
eina fonamental, mitjançant la qual s’ofereix tota la informació i novetats que es produeixen 
dia a dia, i utilitzant els enviaments de correu per via telemàtica, com a mitjà de comunicació 
bàsic i essencial amb els col·legiats.

El Departament Pàgina Web, engloba tot allò relacionat amb la pàgina web del Col·legi. Con-
solidada com a principal vehicle de comunicació entre el Col·legi i els col·legiats, la nostra 
pàgina web és el mitjà principal d’informació i serveis per al col·legiat, enllaçada a l’ús del 
correu electrònic, per a l’enviament de tota la informació i com a vehicle de comunicació amb 
el col·legiat, a més d’eficient i ràpida. Aquest departament, s’encarrega de realitzar la major 
part d’enviament de correu per via telemàtica, i és responsable de la coordinació de la infraes-
tructura informàtica.

Durant l’any 2014, s’han contabilitzat, a la nostra web, 24.375 visites, tal i com es reflecteix en la 
gràfica núm. 5a. Dins la web, s’hi inclou tota la informació necessària i d’utilitat per al col·legiat 
i resta ja disponible per a la seva consulta. La nostra web, com a eina viva i en constant evo-
lució, reflecteix també els canvis que es van realitzant dia a dia. Any rera any, anem millorant i 
agilitzant l’enviament de les comunicacions via e-mail als col·legiats, intentant cada cop, que 
la comunicació amb els nostres col·legiats sigui més pràctica i útil. En la majoria de les comu-
nicacions que realitzem, adjuntem dins del correu electrònic, la major part de normativa o 
informacions urgents, amb l’objectiu de facilitar al col·legiat la seva feina. Per aquest motiu, 
en la majoria de les comunicacions via e-mail que es realitzen amb els col·legiats, s’adjunta 
el fitxer o fitxers, perquè el col·legiat ho pugui consultar en el mateix moment que se li fa la 
comunicació i, en el cas que sigui del seu interès, ja no li sigui necessari entrar en aquell mateix 
moment dins la pàgina web. Per tant, es guanya agilitat, tenint en compte que si es  precisa 
consultar la informació o normativa, aquesta està disponible en tot moment en la pàgina web. 
Aquesta optimització  dels  enviaments  per  correu  electrònic,  fa  disminuir,  però,  el  número  
de  visites realitzades a la web.

Com a sistema de comunicació viu i en constant evolució, l’enviament de comunicacions al 
col·legiat, es procura que sigui el més àgil i pràctic possible, i que el col·legiat disposi de la 
informació de forma immediata a través del correu electrònic, en un primer pas, i de forma 
permanent a través de la pàgina web, en un segon pas, que permet la consulta de la informa-
ció en qualsevol moment que es precisi.

També, per part del col·legiat, el correu electrònic s’ha convertit en un mitjà de comunica-
ció àgil i ràpid amb el Col·legi, i còmode, especialment a l’hora de realitzar les seves reserves 
d’inscripció als seminaris, tan bon punt es rep la comunicació d’una nova acció formativa. 
També, a través del correu electrònic, es continuen incrementant les consultes, propostes, 
suggeriments, i tota classe de comunicacions, dels nostres col·legiats, així com també, de pri-
mera presa de contacte dels futurs col·legiats amb el seu Col·legi. També, cada vegada més, 
els col·legiats ens fan arribar, via telemàtica, el seu grau de satisfacció en relació als serveis 
col·legials.

Consultes Pàgina Web
 - Gràfica 5a -
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Des de la primera pàgina web del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, creada l’any 1998, 
la nostra web ha passat per diverses fases de remodelació i renovació, pel que fa als seus contin-
guts, ja que en la primera edició només era una pàgina que oferia informació sobre el Col·legi i la 
seva creació,  i poc  a  poc, s’ha  anat  convertint  en  una  pàgina  d’informació  per  al col·legiat, 
fins a consolidar-se com el principal vehicle de comunicació i d’informació amb els col·legiats.

A mida que la nostra web incrementava el seus continguts, també ha anat renovant cons-
tantment, la seva imatge, procurant adaptar-se en tot moment als temps. Per això l’any 2012, es 
va renovar completament el seu disseny. El principal mitjà de comunicació i d’informació amb 
els nostres col·legiats, ofereix un disseny renovat, que integra tot els seus continguts en un entorn 
visual més àgil i intuitiu, però que conserva, al mateix temps, la identitat que caracteritza i identi-
fica el nostre Col·legi.

La web renovada ofereix al col·legiat una consulta més ràpida i àgil de la informació que precisa, 
tant pel que fa a la informació relativa al Col·legi, informació general i d’accés públic, com pel 
que fa a la informació continguda en les zones restringides d’accés únicament per als nostres 
col·legiats.

Les zones restringides per als col·legiats, són les seccions de la pàgina web dedicades a donar ser-
veis, i a oferir informació d’interès per a aquests, com són les novetats, disposicions, normativa, 
temes d’interès i tot el que pugui ser necessari i d’utilitat per al col·legiat. En la zona de col·legiats, 
destaca especialment la secció dedicada a la normativa d’interès que es va publicant al llarg de 
l’any, i també la secció d’ofertes de treball, on els nostres col·legiats tenen accés exclusiu a les 
ofertes de feina que ens fan arribar les empreses o els mateixos col·legiats.

Dins la zona d’accés restringit per al col·legiat exercent, continua destacant-se l’apartat corres-
ponent als convenis col·lectius, on es pot consultar tota la relació de convenis publicats, dels 
diferents àmbits d’aplicació, des de la data en què es va posar en marxa la nostra pàgina web, 
fins l’actualitat. També de gran importància i ajuda per al col·legiat en exercici, és l’accés a 
la Base de Dades Tirant Asesores, des de l’abril del 2009, sense cap cost addicional per al 
col·legiat exercent, i que des de primers de 2014, ha vist augmentat l’accés a més continguts 
dins la base de dades.

Una millora molt important dins els continguts de la pàgina web, ha estat la incorporació de 
vídeos d’accions formatives, realitzades a l’escola de pràctica professional. Dins l’aposta del 
nostre Col·legi per la potenciació de les noves tecnologies, es van adequar les instal·lacions 
audiovisuals per a permetre gravar en video les accions formatives de l’escola de pràctica 
professional, i poder així incorporar-les a la pàgina web del Col·legi. A l’últim trimestre de 
l’any 2013, es va adequar la instal·lació audiovisual, i es van començar a incloure dins la web, 
les primeres gravacions d’accions formatives. Així doncs, sempre que es tingui el permís dels 
ponents per poder realitzar la gravació i que aquesta es visualitzi correctament, el col·legiat 
tindrà la possibilitat de poder visualitzar el contingut de l’acció formativa, en cas de no haver 

Visites a la pàgina
 web 2014  

- Gràfica 5b -
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pogut assistir a la mateixa el dia que va tenir lloc a la Seu Col·legial, o tornar a veure l’acció 
formativa, i els continguts tractats en aquesta.

Durant l’exercici 2014, el departament de la pàgina web va oferir un total de 95 informacions, so-
bre diversos temes de caràcter general, de continguts i accessos de la pàgina web, d’informàtica, 
borsa de treball, biblioteca, entre d’altres (quadre servei d’informació).

Així mateix, aquest departament, elabora la informació estadística i documentació ne-
cessàries, per a la revisió mensual de la Comissió de Cultura i per a les corresponents reu-
nions de juntes de govern, així com també, la confecció de les memòries anuals i d’altres 
publicacions.

El Departament Formació i Biblioteca, s’ocupa de tot el relacionat amb la biblioteca, i 
ofereix la informació especialitzada de normativa, jurisprudència i publicacions diverses, 
tant en suport paper com informàtic, i principalment de la formació, dintre del que és 
l’Escola de Pràctica Professional, a través de la qual s’ofereixen totes les accions forma-
tives als col·legiats, empleats i els seus col·laboradors. L’oferta formativa pot variar en 
funció del canvi normatiu produït durant l’exercici i la demanda de formació contínua 
amb cursos de llarga durada, tant presencials com on-line, la qual cosa fa que variï d’un 
any a un altre.

A través d’aquesta secció, dintre del que és l’Escola de Pràctica Professional, en el present 
exercici 2014, s’han programat 32 accions formatives, distribuïdes de la següent manera: 
7 seminaris sobre temes laborals i de Seguretat Social; 5 seminaris sobres temes fiscals; 2 
mòduls dedicats a l’IVA.; 5 cursos dedicats a diferents aspectes pràctics de la Tramitació 
Judicial; 4 mòduls sobre diferents Prestacions de la Seguretat Social; 2 mòduls sobre la 
Reforma Fiscal de l’IRPF, i dels Impostos de Societats i IVA; 1 curs sobre la Responsabilitat 
dels Administradors en l’àmbit civil, mercantil, tributari, penal, laboral i de seguretat so-
cial; 1 curs sobre Auditoria Socio Laboral; 1 seminari sobre la responsabilitat de l’assessor 
laboral en el tractament de les dades personals; 1 seminari sobre estratègies per a afron-
tar el 2015; 1 seminari sobre les noves tecnologies i eines lingüístiques i jurídiques; 1 
col·laboració en una jornada informativa sobre el Reial Decret 625/2014, de 18 de juliol, 
en matèria de control de la Incapacitat Temporal; i les XIX Jornades de Dret del Treball i 
de Seguretat Social. Això s’ha traduït en què s’hagin ofert un total de 118,5 hores lectives, 
amb una assistència de 1.673 assistents.

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 rera 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 13 de gener, va finalitzar el tercer mòdul del curs dedicat a l’Impost de l’IVA, dedicat 
als RÈGIMS ESPECIALS DE L’IVA., impartit pel Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de 
l’Agència Tributària a Tarragona.

El dia 16 de gener es va celebrar una sessió informativa sobre les NOVETATS DE L’AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA, a càrrec de la Sra. Olga Reverté Calull, Cap de Secció de l’Àrea Gestora 
d’Informàtica.

El dia 20 de gener va tenir lloc el 4t i últim mòdul del curs dedicat a l’IVA, on es van tractar 
els ANÀLISIS PRINCIPALS DE LES MODIFICACIONS LEGISLATIVES, impartit, com els an-
teriors, pel Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de l’Agència Tributària a Tarragona.

El dia 24 de gener es va celebrar la jornada informativa XV FÒRUM D’ACTUALITAT LABO-
RAL, organitzada per Mútua Egarsat i impartida pel Sr. Antonio Benavides Vico, Membre 
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del Cos Superior d’Inspectors de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ra-
món Llull i membre del Tribunal Laboral de Catalunya.

Els dies 27 de gener i 10 de febrer es va celebrar el primer mòdul del curs pràctic de 
llarga durada sobre tramitació judicial, dedicat als ASPECTES PRÀCTICS EN MATÈRIA 
D’INCAPACITAT TEMPORAL, INCAPACITAT PERMANENT I LA SEVA TRAMITACIÓ JUDICIAL. 
Va ser impartit pel Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona, Il·lm. Sr. Francisco 
Javier Delgado Sainz. 

Els dies 17 i 24 de febrer, va tenir lloc el segon mòdul del Curs Pràctic de llarga durada so-
bre Tramitació Judicial, dedicat als ASPECTES PRÀCTICS EN MATÈRIA DE RECÀRREC DE 
PRESTACIONS I IMPUGNACIÓ D’ACTES ADMINISTRATIUS EN MATÈRIA LABORAL, a càrrec 
de l’Il·lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz, Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de 
Barcelona.

Els dies 25 de febrer i 4 de març, es va celebrar el tercer mòdul del curs pràctic de llarga 
durada sobre Tramitació Judicial. El tema desenvolupat va ser el PROCÉS LABORAL OR-
DINARI I MODALITATS PROCESSALS I LA SEVA INCIDÈNCIA PRÀCTICA EN LA JURISDICCIÓ 
SOCIAL, impartit per l’Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del So-
cial núm. 3 de Tarragona.

El dia 27 de febrer va tenir lloc una jornada divulgativa sobre els TRACTAMENTS PRÀC-
TICS DELS CONCEPTES RETRIBUTIUS EN SEGURETAT SOCIAL. LA REFORMA DEL RD-LLEI 
16/2013, organitzada per MC Mutual, i a càrrec del Sr. Jose Antonio Ferrando Morellón, 
Cap de la Inspecció i de la Unitat Especialitzada de Seguretat Social de Tarragona.

Durant els dies 6 i 7 de març, es van celebrar les XIX JORNADES DE DRET DEL TREBALL I DE 
SEGURETAT SOCIAL, amb el títol “La interpretació judicial de la reforma laboral”. La in-
auguració va ser a càrrec de l’Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve, Presidenta de l’Il·ltre. 
Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona; l’Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, 
Directora Tècnica de les Jornades i Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem; el 
President de l’Audiència Provincial de Tarragona, Il·lm. Sr. Javier Hernández García; l’Il·lm. 
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Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova, Alcalde de Tarragona; 
i el Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
Hble. Sr. Germà Gordó i Aubarell.

Aquestes Jornades es van desenvolupar sota la Direcció 
Tècnica de la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Su-
prem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol; i com a Secre-
tària Tècnica, la Sra. Amparo Pérez Grau, Graduada Social i 
Gerent del nostre Col·legi. 

De nou, amb el format de vuit ponències, van participar 
com a ponents l’Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, 
Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, que va 
tractar el tema “Punts crítics sobre la Suspensió del contrac-
te de treball i la Reducció de jornada (art. 47 ET). Al fil entre 
la modificació substancial i la novació contractual”; l’Il·lma. 
Sra. Sara Pose Vidal, Magistrada de la Sala del Social del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va tractar 
el tema “El contracte a temps parcial i el període de prova. 
Problemàtica que suscita”; l’Excm. Sr. Fernando Salinas 
Molina, Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, 
qui va desenvolupar el tema “Els processos col·lectius (Aco-
miadaments, Conflictes Impugnació de Convenis Col·lectius) 
i la seva execució.”; l’Il·lm. Sr. Emilio Palomo Balda, Magis-
trat de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia 
del País Basc, qui va tractar el tema “Punts crítics de la re-
gulació de l’Acomiadament Col·lectiu a la llum de la doctri-
na jurisprudencial i judicial. Aspectes substantius.”; l’Excm. 
Sr. Manuel Ramón Alarcón Caracuel, Magistrat de la Sala 
Quarta del Tribunal Suprem, que va desenvolupar el tema 
“Problemàtica de la Negociació Col·lectiva a la llum de les 
últimes reformes”;  l’Excm. Sr. Jordi Agustí Julià, Magistrat 
de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, que va tractar el 
tema “Anàlisi de la doctrina jurisprudencial en interpretació 
de l’art. 41 de l’Estatut dels Treballadors (segons redacció 
donada per la Llei 3/2012)”; l’Excma. Sra. Maria Luisa Se-
goviano Astaburuaga, Magistrada de la Sala Quarta del 
Tribunal Suprem, que va parlar sobre “L’accident de treball 
i la responsabilitat empresarial. Últims criteris del Tribunal 
Suprem”; l’Il·lm. Sr. José Ángel Folguera Crespo, Magistrat 
del Jutjat del Social núm. 30 de Madrid, qui va tractar el 
tema “Últims criteris jurisprudencials en matèria de Segu-
retat Social”; i l’Excma. Sra. María Emilia Casas Baamon-
de, Catedràtica de Dret del treball i de la Seguretat Social 
de la Universitat Complutense de Madrid, que va parlar so-
bre “L’eficàcia temporal del Conveni Col·lectiu. La ultra acti-
vitat”. Aquesta ponència va donar pas al col·loqui final i a 
la cloenda de les Jornades, a càrrec del Degà de la Facultat 
de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Dr. 
Ramón Bonastre Bertran. 

Les entitats col·laboradores, en aquesta ocasió foren: LA DI-
PUTACIÓ DE TARRAGONA, i FRANCIS LEFEBVRE, i a l’apartat 
comercial, vam comptar amb set entitats expositores.

El dia 11 de març es va celebrar el quart mòdul del curs 
pràctic de llarga durada sobre tramitació judicial, sobre 
els ASPECTES PRÀCTICS EN MATÈRIA D’ACUMULACIÓ 
D’ACCIONS, ACTES PREPARATORIS I PROVA EN EL PRO-
CÉS LABORAL, a càrrec de l’Il·lm. Sr. Francisco Javier 
Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de 
Tarragona.

El dia 25 de març va finalitzar el curs pràctic de llarga          
durada sobre Tramitació Judicial, que va abordar el tema 
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dels ASPECTES PRÀCTICS DE L’EXECUCIÓ LABORAL, i va estar desenvolupat per l’Il·lm. Sr. 
Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona.

El dia 26 de març, sessió informativa sobre DIRECTRIUS DEL PLA DE CONTROL TRIBUTARI 
2014, amb la intervenció del Delegat de l’Agència Tributària a Tarragona, Sr. Joaquim Maria 
Albisu Fernández de Arcaya, i l’Inspector Regional Adjunt a la Seu de Tarragona, Sr. Roberto 
Luengo Martín.

El dia 8 d’abril sessió informativa a càrrec de la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
sobre el SISTEMA DE LIQUIDACIÓ DIRECTA PROJECTE CRET@, a càrrec de la Sra. Silvia Co-
nesa Sanz, Sots-Directora Provincial de Gestió Recaptatòria de la Direcció Provincial de la 
TGSS de Tarragona, i del Sr. Aleix Duran Martí, Cap de Secció de la Unitat Telefónica Integra-
da de la Direcció Provincial de la TGSS de Tarragona. 

El dia 9 d’abril, Jornada organitzada per Activa Mútua sota el títol “RD-LLEI 3/2014, de 28 
Febrer, de MESURES URGENTS PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ I LA CONTRACTACIÓ IN-
DEFINIDA”, a càrrec del Sr. Antonio Jiménez Piquero, Inspector de Treball i Seguretat Social 
de la Província de Tarragona.

El dia 7 de maig es va celebrar el seminari sobre l’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PER-
SONES FÍSIQUES I NOVETATS FISCALS 2014, impartit pel Sr. Roberto Luengo Martín, Ins-
pector Cap de l’Agència Tributària a Tarragona, i patrocinat per SOCIETAT DE PREVENCIÓ 
FREMAP. 

El dia 28 de maig, tingué lloc el seminari sobre l’“IMPOST DE SOCIETATS I NOVETATS FIS-
CALS 2014”, a càrrec del Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de l’Agència Tributària 
a Tarragona. I es va realitzar amb el patrocini de ATENEU INFORMÀTIC i BANC SABADELL.

El dia 11 de juny, jornada divulgativa organitzada per MC MUTUAL sobre “CONVENI 
D’EMPRESA COM A EINA DE FLEXIBILITAT INTERNA”, impartida pel Sr. Antonio Benavides 
Vico, Inspector de Treball i de Seguretat Social.

Els dies 12 i 19 de juny, curs sobre “RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS EN 
L’ÀMBIT CIVIL, MERCANTIL, TRIBUTARI, PENAL, LABORAL I DE SEGURETAT SOCIAL” 
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Coordinat pel Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, Il·lm. Sr. Francisco 
Javier Sánchez Icart, va ser impartit, a més del propi Sr. Sánchez Icart, per l’Il·lm. Sr. 
Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya i Especialista del Social i Professor de Dret Penal de la Universitat Rovira i Virgili; 
per l’Il·lm. Sr. Manuel Díaz Mayor, Magistrat Especialista en Dret Mercantil de l’Audiència 
Provincial Tarragona i Professor de Dret Civil i Mercantil de la Universitat Rovira i Virgili; 
i pel Sr. Pablo F. Navarro Fernández, Director de Landwell PricewaterhouseCoopers Tax 
& Legal Services (PWC), Advocat de l’Estat en excedència i Professor de Dret Tributari de 
la Universitat Rovira i Virgili.

El dia 18 de juny es va iniciar un curs subvencionat de llarga durada, i amb col·laboració 
d’Egara Formació, sobre AUDITORIA SOCIOLABORAL, impartit pel Sr. Antonio Romero, 
Graduat Social i Auditor Laboral de la Asociación Española de Auditores Socio-Laborales. 
Amb una durada de 20 hores lectives, va finalitzar el dia 18 de juliol.

El dia 8 d’octubre, es va celebrar una jornada organitzada per la Mutua Universal, on es 
van desenvolupar els aspectes més important del “REIAL DECRET 625/2014, de 18 de 
juliol, EN MATÈRIA DE CONTROL DE LA INCAPACITAT TEMPORAL”, a càrrec del Sr. Pedro 
López de Recalde Campaña, Director Territorial Jurídic de Catalunya i Canàries de Mutua 
Universal. 

El dia 22 d’octubre, el nostre col·legi va col·laborar en la realització d’una jornada, orga-
nitzada per la Mútua Universal, sobre el “REIAL DECRET 625/2014, de 18 de juliol, EN 
MATÈRIA DE CONTROL DE LA INCAPACITAT TEMPORAL”. Impartida pel Sr. Pedro López de 
Recalde Campaña, Director Territorial Jurídic de Catalunya i Canàries de Mutua Universal, 
es va celebrar al Centre Cívic l’Estació d’El Vendrell.

El dia 23 d’octubre va tenir lloc un seminari sobre les “COMPETÈNCIES TRIBUTÀRIES 
DE L’ADMINISTRACIÓ DE DUANES I L’IMPOST SOBRE GASOS FLUORATS”, a càrrec del 
Sr. Jordi Andreu Solé Estalella, Cap de la Unitat Regional d’Inspecció de Duanes, i 
amb el patrocini de Banc Santander Justícia i la Fundació Laboral de la Construcció 
de Catalunya.
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El dia 28 d’octubre, jornada divulgativa organitzada per la Mútua MC Mutual. En aquesta 
ocassió es van tractar les “MODIFICACIONS DEL REGLAMENT GENERAL DE COTITZACIÓ I 
LIQUIDACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL DEL RD 637/2014, DE 25 DE JULIOL”, impartida pel 
Sr. José A. Ferrando Morellón, Cap de la Inspecció i de la Unitat Especialitzada de Segure-
tat Social a Tarragona. 

El dia 5 de novembre es va iniciar el curs de llarga durada dedicat a les PRESTACIONS DE 
LA SEGURETAT SOCIAL. El primer mòdul, impartit pel Sr. Javier Roca Ramírez, Subdirector 
Pensionistes, Subsidis i Coordinador de CAISS Direcció Provincial INSS Tarragona, va estar 
dedicat a la JUBILACIÓ.

El dia 12 de novembre, segon mòdul del curs de llarga durada sobre les prestacions de 
la Seguretat Social, dedicat a les prestacions de MORT I SUPERVIVÈNCIA, a càrrec del Sr. 
Javier Roca Ramírez, Subdirector Pensionistes, Subsidis i Coordinador de CAISS Direcció 
Provincial INSS Tarragona.

El dia 17 de novembre, tercer mòdul del curs de llarga durada sobre les prestacions de la 
Seguretat Social dedicat a les prestacions per INCAPACITAT TEMPORAL I MATERNITAT/
PATERNITAT. Aquest mòdul va ser impartit per la Sra Carme Turull Vila, Cap de Negociat 
en el CAISS de Valls.

El dia 19 de novembre, quart i últim mòdul pertanyent al curs de llarga durada sobre les 
prestacions de la Seguretat Social, dedicat a la “INCAPACITAT PERMANENT EN LA MODA-
LITAT CONTRIBUTIVA”. 

El dia 20 de novembre, ponència sobre la “RESPONSABILITAT DE L’ASSESSOR LABORAL 
EN EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS”, impartida pel Sr. Francesc Canalda, Expert 
en Protecció de Dades i Director General de Ateneu Privacy Consulting.

El dia 4 de desembre, Jornada sobre “ESTRATÈGIES PER AFRONTAR EL 2015. UNA VISIÓ 
PRÀCTICA”, a càrrec del Sr. Antonio Izquierdo Paterna, Soci Director de la firma Izquierdo 
Motter Consulting, i Director del Programa sobre Estratègia i Direcció de Despatxos Profes-
sionals a EAE Business School.
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El dia 10 de desembre, sessió sobre les NOVES TECNOLOGIES I EINES LINGÜÍSTIQUES I 
JURÍDIQUES, amb la intervenció dels tècnics lingüístics de l’Àmbit Judicial dels Serveis 
Territorials de Justícia de Tarragona, Srs. Antoni Mateu i Josep Maria Vilella.

El dia 15 de desembre, primer mòdul del curs dedicat a la recent publicada REFORMA 
FISCAL, dedicat a l’IMPOST DE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, a càrrec del Sr. 
Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de l’Agència Tributària a Tarragona.

El dia 16 de desembre, segon i últim mòdul dedicat a la REFORMA FISCAL, dedicat a 
l’IMPOST DE SOCIETATS i a l’IVA, a càrrec del Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de 
l’Agència Tributària a Tarragona.   

El departament Formació i Biblioteca, durant l’exercici 2014, va oferir un total de 287 infor-
macions, sobre diversos temes de caràcter general, biblioteca, formació, signatura digital 
i actes socials, entre d’altres (quadre servei d’informació).

Aquest departament gestiona altres serveis col·legials més residuals, tals com estrangeria, 
signatura digital, Registre d’Empreses de Subcontractació de la Construcció (REA). Encara 
que el seu volum ha anat disminuint considerablement, aquests serveis continuen oberts. 
Dins d’aquest departament, també es gestiona l’edició dels Calendaris Laborals, tant en 
blanc, per a ús de qualsevol persona que els necessiti com amb l’anagrama professional 
del col·legiat que així ho sol·liciti, en la contraportada dels mateixos. En l’exercici 2014, 
s’han editat 2.650 calendaris. Tal i com es pot observar en la gràfica núm. 6, el nombre 
de calendaris laborals ha anat disminuint progressivament cada any, des dels inicis de la 
crisi.

Escola de Pràctica 
Professional (E.P.P.)

- Gràfica 9 - 

Calendaris Laborals
- Gràfica 6 -
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El fons de la Biblioteca, a 31 de desembre de 2014, es composa de 4.129 documents, 
dels quals 903 són revistes i 3.316, llibres.

En referència als temes, destaca el laboral amb un 52,18% del total dels llibres. El 
segueix la Seguretat Social amb un 13,78%; el Fiscal, amb un 11,45%, i l’Econòmic i 
Comptable, amb un 11,12%. La resta, un 11,47%, pertanyen a temes diversos.

Dintre de la nostra pàgina web, a l’apartat restringit d’aquesta, els nostres col·legiats 
exercents tenen accés a la base de dades Tirant Asesores que pertany a l’editorial TI-
RANT LO BLANCH. Des de l’any 2009, es pot accedir, de manera il·limitada, tant a l’apartat 
laboral com al fiscal. I des de l’any 2014, s’ha ampliat l’accés a les àrees d’Estrangeria, 
Comptabilitat, Auditoria, Propietat Horitzontal i arrendaments, i Mercantil.

En el present exercici, a la nostra Biblioteca, han arribat 42 novetats, tal i com es pot 
apreciar en la gràfica 10.
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