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Presentació Em plau presentar-vos la Memòria d’activitats de l’Il•lustre Col•legi 
Oficial de Graduats Socials de Tarragona, que ens serveix per fer 
balanç d’aquest darrer any. 

Com reflecteix la Memòria, s’ha continuat oferint als col•legiats, in-
formació puntual i formació i reciclatge professionals, els quals són 
imprescindibles per a una professió jurídica com la nostra i per tal 
que puguem complir un dels nostres objectius: el de donar el millor 
servei professional als nostres clients.

Aquest any hem aconseguint un pas molt important en l’àmbit pro-
cessal i en relació a la nostra professió. El 21 de juliol es va aprovar la 
Llei Orgànica 7/2015 per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985 
d’1 de Juliol del Poder Judicial. Aquesta nova Llei Orgànica ha estat 
un pas endavant i important per als Graduats Socials, en incorpo-
rar-nos definitivament de ple dret, i equiparar-nos en importància 
a les professions jurídiques existents, i posant les bases per acon-
seguir l’Assistència jurídica gratuïta en defensa dels interessos dels 
ciutadans.

Ens importen els avanços de la professió però també ens importa 
consolidar les competències existents i en aquesta tasca, hi estem 
treballant conjuntament, amb el Consell de Col•legis de Graduats 
Socials de Catalunya i el Consejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España, mantenint una relació de total coo-
peració, ja que tenim el mateix front comú, que és el de la defensa 
del nostre col•lectiu i el d’aconseguir que una activitat que va néixer 
d’una necessitat social, converteixi els Graduats Socials en els pro-
fessionals de més prestigi dintre del marc jurídic laboral.

He d’agrair el recolzament que, tant la Junta de Govern com el per-
sonal de Secretaria, demostren en el treball del dia a dia, i també 
vull fer arribar el meu agraïment a totes les entitats col•laborades, 
ja que la seva ajuda i el treball de tots plegats, ens permeten assolir 
els nostres objectius.

Ana Maria Asama Esteve
Presidenta
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Política de 
Qualitat

El principal objectiu del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Ta-
rragona 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 informati-
va, 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 nos-
tres 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 im-
plantat un sistema de qualitat, que conjuntament amb el compli-
ment de la legislació, són els criteris que defineixen les nostres 
línies a seguir.

A més, la Presidència assumeix el compromís de fer arribar la Políti-
ca 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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Relacions 
Externes

Agenda de Presidència 

16 de gener  Ple Extraordinari del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España, sobre l’Administració Concertada. 
L’acompanyen els dos Vicepresidents, Sr. Joan Maria Estivill i Sr. 
Jaume Francesch. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación 
(Madrid).

21 de gener  Conferència sobre Mediació en conflictes, organitzada per la Uni-
versitat Rovira i Virgili. Fundació URV a Reus. (Avinguda Onze de 
Setembre, 112).

27 de gener   Reunió de treball amb el President en funcions del Col·legi de Gra-
duats Socials de Barcelona, Sr. José Conesa Ballestero. Seu del 
Col·legi de Graduats Socials de Barcelona.

28 i 29 gener  Jornades d’Assessoria Jurídica, organitzades per Activa Mútua. 
Serveis centrals d’Activa Mútua. Tecnoparc (Reus).

19 de febrer  Comissió de Treball relativa a la relació entre formació professio-
nal i l’empresa a Tarragona, organitzada pel Consell Municipal de 
la Formació Professional i l’Ocupació de Tarragona (CMFPOT), del 
qual el nostre Col·legi forma part. Institut Municipal d’educació de 
Tarragona (Av. Ramón y Cajal, 70 de Tarragona).

24 de febrer  Conferència de l’Alcalde de Tarragona, Sr. Josep Fèlix Ballesteros, 
sota el títol “PRIMER TARRAGONA, TARRAGONA DE PRIMERA”. 
L’acompanya la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez. Saló d’Actes 
del Col·legi d’Advocats i Farmacèutics de Tarragona.

27 de febrer  Ple del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Socia-
les de España. Seu del Consejo General.

3 de març  Reunió de Treball amb el Sr. Raúl A. Navarro Roldán, Professor de 
Dret del Treball i de Seguretat Social, per tractar la possibilitat d’una 
futura col·laboració entre ambdues entitats de cara a les Jornades 
de Dret del Treball i de Seguretat Social. Sala de Juntes de l’Il·ltre. 
Col·legi oficial de Graduats Socials de Tarragona.

3 de març  Jornada organitzada per la CEPTA i Mutua Asepeyo, sobre les 
“Novetats legislatives en matèria de Seguretat Social 2015”. Sala 
d’Actes de la CEPTA.

4 de març  Presentació de la Jornada informativa sobre el RD 625/2014, orga-
nitzada per la Mutua Fraternidad-Muprespa. Cambra de Comerç 
de Tarragona.

6 de març  Reunió de treball amb el Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, 
Dr. Alfonso González Bondia. Per part del Col·legi, i acompanyant a 
la Presidenta, hi assisteix la Comissió de Cultura, formada pels Sen-
yors Jaume Francesch Garcés, Josep Antoni Barriach Torres i Jordi 
Múria López. 

20 de març Reunió de Treball amb la Comissió Permanent de la Sala de Govern 
del TSJ de Catalunya. Delega en el Vicepresident 2n. Sr. Jaume 
Francesch, i el Vocal Exercent, Sr. Jordi Múria. Els acompanya la 
Gerent, Sra. Amparo Pérez.

Al llarg de l’any 2015, 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 70 actes, corresponents a l’exercici 2015, segons podem 
apreciar en la gràfica núm. 8.
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23 de març  Presentació del núm. 10 de la revista FET A TARRAGONA, a càrrec 
del seu director, Sr. Ricard Lahoz. Delega en la Gerent, Sra. Amparo 
Pérez. Casa de la Cultura (c/ Major, 14 de Tarragona).

24 de març  II Fòrum Professional del Banc de Sabadell Professional a Tarrago-
na, dirigit als Col·legis Professionals. Delega en el Vocal de Junta, Sr. 
José Carlos Pérez. Centre Tarraconense el Seminari.

25 de març  Sessió de la Comissió Permanent del Consell Municipal de la For-
mació Professional i l’Ocupació a Tarragona. Hi assisteix el Vicepre-
sident 2n., Sr. Jaume Francesch. Biblioteca de l’Institut Municipal 
d’Educació de Tarragona – IMET.

7 d’abril  Signatura del conveni de col·laboració amb TIPSA, empresa espe-
cialitzada en serveis de transport urgent de paqueteria i documen-
tació. Saló d’Actes del Col·legi.

8 d’abril   Ple de l’Il·ltre Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. 
Seu del Consell (c/ Còrsega, 227 – 229 Barcelona).

10 d’abril  Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados So-
ciales de España. Seu del Consejo General.

10 d’abril  Invitació del Col·legi d’Advocats de Tortosa per assistir a l’acte 
d’imposició de togues i al seu posterior Sopar Col·legial. Delega en 
el Comptador, Sr. Joan Màrius Abelló. Església de la Reparació de 
Tortosa.

15 d’abril  Reunió i dinar de treball amb el Subdelegat de Govern, Sr. Jordi Sie-
rra Viu i el Secretari General de la Subdelegació, Sr. Carlos Miranda. 
L’acompanya el Vicepresident 1r., Sr. Joan Maria Estivill. Seu de la 
Subdelegació.

17 d’abril  Invitació de la Mútua General de Catalunya per assistir al concert 
espectacle “Només per a uns quants?”. L’acompanya la Vocal de 
Junta, Sra. Paloma Martín. Teatre de Tarragona.

24 d’abril  Visita institucional al Vicepresident 1r. de la Diputació de Tarragona, 
Sr. Albert Vallvé, per parlar sobre les XX Jornades de Dret del Tre-
ball i de Seguretat Social realitzades els passats dies 12 i 13 de març 
de 2015. Diputació Provincial de Tarragona.

24 d’abril  Assistència a l’acte d’imposició de togues del Col·legi d’Advocats de 
Tarragona. Saló d’Actes del Col·legi d’Advocats de Tarragona.

27 d’abril  Conferència del candidat a l’Alcaldia, per part de CIU, Sr. Albert Abe-
lló, sota el títol “Despertem Tarragona”. Teatre Metropol - Rambla 
Nova 46, Tarragona.

28 d’abril   Reunió amb el Subdelegat de Govern a Barcelona, Sr. Emilio Abla-
nedo, i amb la presència del Subdelegat de Tarragona, Sr. Jor-
di Sierra Viu, per tractar el tema de l’Administració Concertada. 
L’acompanya el Vicepresident 2n., Sr. Jaume Francesch. Seu de la 
Subdelegació de Govern de Barcelona (c/Mallorca, 278).

29 d’abril  Gala de Premis a la Internalització, organitzada per la Cambra de 
Comerç de Reus. Auditori Antoni Gaudí de Fira Reus.

5 de maig  8è Simposi de Recursos Humans, organitzat per la Cambra de Co-
merç de Tarragona. Sala d’Actes de la Cambra de Comerç de Ta-
rragona.

7 de maig  Jornada MesDona 2015, sota el títol “Lideratge i talent femení”, or-
ganitzada per la Sra. Gemma Gasulla. L’acompanya la Gerent, Sra. 
Amparo Pérez. Fira de Reus.
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8 de maig  Conferència de l’alcalde de Tarragona i candidat a la reelecció, Sr. 
Josep Fèlix Ballesteros. L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. 
Refugi núm. 1 del Port de Tarragona.

11 de maig  Signatura de l’acord de col·laboració amb l’Escola Joan XXIII de 
formació dual, per promocionar i desenvolupar els Cicles de Grau 
Mitjà i Grau Superior d’Administració i Finances. Saló d’Actes del 
Col·legi.

12 de maig  Acte de signatura de l’Acord per al Foment de l’Ús del Català, esta-
blert, per part del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Cata-
lunya, amb els Departaments de Cultura i Justícia de la Generalitat 
de Catalunya. Signa el document la Presidenta e.f. del Consell, Sra. 
Anna Maria Asamà. Palau de la Generalitat.

14 de maig  II Jornades sobre el sector pesquer i aqüícola. Hi assisteix acom-
panyada de la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Sala d’Actes de l’Institut 
Municipal d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona.

15 de maig  XVIII Trobada de les Dones Emprenedores i Premis ADEE 2015. 
L’acompanyen la Vocal de Junta, Sra. Paloma Martín, i la Gerent, 
Sra. Amparo Pérez. Cambra de Comerç de Tarragona.

26 de maig  Reunió que realitza Unió Professional per tractar el procés 
d’avaluació de les professions regulades que està coordinant el Mi-
nisteri d’Educació i Ciència (transposició Directiva 2013/55 sobre 
reconeixement de Qualificacions Professionals). L’acompanya el 
President del Col·legi de Graduats Socials de Santa Cruz de Tene-
rife. Saló d’ Actes del Passeig de Recoletos, 13 de Madrid, Seu 
d’Unión Profesional i del Consejo General de la Abogacía Españo-
la.

28 de maig  Invitació de l’Arquebisbat de Tarragona a l’acte d’inauguració de 
l’exposició monogràfica de l’artista Jaume Queralt. Centre Tarraco-
nense El Seminari (C/ de sant Pau, 4).

1 de juny  Entrevista amb la URV per parlar de temes relacionats amb Com-
petències Professionals que serveixen de consells professionals als 
estudiants. Sala de Juntes del nostre Col·legi.

4 de juny  Reunió de treball amb el Director de l’Institut Vidal i Barraquer i el 
col·legiat i professor de l’esmentat Centre, Sr. Manel Alonso Sego-
via. L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Sala de Juntes del 
Col·legi.

8 de juny  Convocatòria del President del Consejo General de Colegios de Gra-
duados Sociales de España, Sr. San Martín, a la reunió que man-
tindrà amb el Director de la Agencia de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA), per tractar temes relacionats amb els títols 
de Sociologia, Relacions Laborals, Treball Social i Ciències del Tre-
ball.  Seu de ANECA (c/ Orense, nº 11 – 7ª Pl. de Madrid).

11 de juny  II Congrés de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya, orga-
nitzat per la CEPTA i FEPIME, on s’analitzen les principals necessi-
tats dels petits empresaris de les comarques de Tarragona. Seu de 
la Cepta a Tarragona.

15 de juny  Visita institucional a la Directora de l’INSS, Sra. Mònica Herranz Her-
guedas. Seu de l’INSS a Tarragona.

17 de juny  Acte de cloenda del curs 2014-2015 del Màster Universitari en Dret 
de l’Empresa i de la Contractació i del Màster d’Estudis Avançats en 
Administració i Dret Públic de l’FCJ. Sala de Graus de la Universitat 
Rovira i Virgili.
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2 de juliol  II Congrés de la micro, petita i mitjana empresa de Catalunya. Con-
clusions. Seu de Fepime (Via Laietana, 32 de Barcelona).

7 de juliol  Invitació del Director de la revista FET A TARRAGONA, Sr. Ri-
card Lahoz, a la presentació del núm. 12 d’aquesta publicació. 
L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Jardins del teatre Me-
tropol.

9 de juliol  Reunió de Treball entre els Col·legis de Graduats Socials de Catalun-
ya (Tarragona i Barcelona), amb degans de diferents universitats 
catalanes per tractar aspectes relatius al Grau de Relacions Labo-
rals i Ocupació. Seu del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona.

10 de juliol  Reunió del Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España. Seu del Consejo.

15 de juliol  Visita institucional a la Cap Provincial de Trànsit, Sra. Carmen Pa-
dial, per tractar la possibilitat de què els graduats socials puguin 
actuar davant aquest Organisme, en les mateixes condicions que 
altres professionals, tenint dret a compulsar els DNI per realitzar els 
tràmits. Seu de la Direcció General de Trànsit a Tarragona (Plaça 
Imperial Tarraco, núm. 4).

17 de juliol  Reunió al Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados So-
ciales de España, amb motiu de la trobada entre el nostre col·lectiu 
i els responsables de les Facultats de Relacions Laborals i Recursos 
Humans de tota Espanya, per tractar el present i el futur del Grau 
de Relacions Laborals. Seu del Consejo.

30 de juliol  Ple extraordinari a la Seu del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales de España, per tractar, entre d’altres temes, 
la incorporació del Graduat Social a l’Assistència Judicial Gratuïta. 
Seu del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados So-
ciales de España.

27 de agost  Signatura de l’acord de col·laboració amb l’Institut Vidal i Barraquer, 
a càrrec de la Presidenta del nostre Col·legi, Sra. Ana Maria Asama 
Esteve, i el Director de l’Institut Vidal i Barraquer de Tarragona, Sr. 
Narcís Castanedo. També hi són presents, per part de l’esmentat 
Institut, la Sra. Pilar Forés Ortiz, Cap del Departament de la Família 
d’Administració i Gestió, i el Sr. Manuel Alonso Segovia, professor 
de l’Institut Vidal i Barraquer i Graduat Social, i per part del Col·legi, 
la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Sala de Juntes del Col·legi de Gra-
duats Socials de Tarragona.

8 setembre  Festa del 2n. aniversari de la revista Fet a Tarragona, coincidint amb 
la presentació del núm. 13 d’aquesta. L’acompanya la Gerent, Sra. 
Amparo Pérez. Tinglado núm. 4 del Moll de Costa.

21 setembre  Invitació de l’Ajuntament de Tarragona al Pregó de la Festa Major 
de Santa Tecla, a càrrec del Sr. Carlos Latre. Saló de Plens del Palau 
Municipal.

29 setembre  Reunió del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. 
Seu del Consell (Còrsega, 227-229, Barcelona).

2 d’octubre  Reunió del Patronat de la Fundació “Justícia Social”, òrgan al qual 
s’hi ha incorporat la nostra Presidenta en qualitat de Presidenta del 
Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. Seu de la 
Fundació Justícia Social – Madrid.

14 d’octubre  Acte de signatura d’un conveni de col·laboració amb l’entitat Creu 
Roja. Sala de Juntes del nostre Col·legi.
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19 d’octubre  Reunió de Treball amb la Directora Provincial de Trànsit, Sra. Ma. 
Carmen Padial, per establir el pla d’actuació del Graduat Social da-
vant Trànsit. L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Seu de la 
Direcció Provincial de Trànsit.

22 d’octubre  Ple Extraordinari del Consejo General de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España. Seu del Consejo. (Madrid).

29 d’octubre  Acte de signatura del conveni entre el Departament de Justícia de 
la Generalitat i el Consell de Col·legis de Graduats Socials de Cata-
lunya, per fomentar l’ús de la mediació en la resolució de conflic-
tes. L’acompanya el Vicepresident 2n. del nostre Col·legi, Sr. Jaume 
Francesch. Seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

29 d’octubre  Cerimònia de Presa de Possessió i Jura del President del Col·legi de 
Graduats Socials de Barcelona, Sr. Carlos Berruezo. L’acompanya el 
Vicepresident 2n. del nostre Col·legi, Sr. Jaume Francesch. Saló dels 
Passos Perduts – Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

2 novembre  Reunió de treball amb la Universitat Rovira i Virgili per tractar la 
possibilitat d’atorgar un carnet als estudiants del Grau de Relacions 
Laborals i Ocupació que els vinculi al Col·legi. L’acompanyen el Vo-
cal de Junta, Sr. Jordi Muria, i la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo 
Pérez. Per part de la Universitat, hi són presents el Degà, Dr. Alfons 
González Bondia, i la Responsable del Grau de Relacions Laborals i 
Ocupació, Dra. Rosa Rodríguez. Deganat de la Facultat de Ciències 
Jurídiques – Universitat Rovira i Virgili.

4 novembre  Junta Assessora Empresarial Regional de Fremap a Catalunya. Bar-
celona. Casa Capell – Rambla del Prat, 27.

11 novembre  Premis MC Mutual “Antoni Baró”. Torre dels Lleons – Esplugues de 
Llobregat.

12 novembre  Signatura de la renovació de l’acord de col·laboració amb el Banc 
Santander. Per part del nostre Col·legi hi són presents, la Presidenta, 
Sra. Asamà, i la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Representant a l’entitat 
financera, hi assisteixen el Director de la Zona de Tarragona, Sr. 
Eugenio Ramírez Martínez, i la Directora de Particulars, Sra. Clotilde 
Martínez Casanovas. Sala de Juntes del Col·legi.

24 novembre  Acte de signatura de l’acord de col·laboració amb Acoas Corredoria 
d’Assegurances Grup Galilea. Signen l’esmentat acord, el Sr. Jordi 
Miro Sirvent, Gerent del Grup Acoas, i la Presidenta del Col·legi, Sra. 
Ana Maria Asama Esteve. També hi són presents, el Sr. Agustín Miró 
Magriñá i el Sr. Andrés-Jaime Jiménez, del Grupo Acoas, i per part 
del Col·legi, la Gerent, Sra. Amparo Pérez Grau. Sala de Juntes del 
nostre Col·legi.

30 novembre  Reunió amb la Tresoreria General. L’acompanyen els Vicepresi-
dents, Srs. Estivill i Francesch; el Vocal de Junta, Sr. Carlos Pérez, 
i la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Seu de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social.

4 desembre  Invitació de la Corredoria d’Assegurances Ferré i Associats, a la 
inauguració de la nova oficina oberta a Reus. (Av. President Macià, 
9 – Reus.)

9 desembre  Reunió de Treball amb el Departament de Justícia per tractar el 
calendari de disponibilitat de la presentació d’assumptes i escrits 
telemàtics a Catalunya. Seu del Departament de Justícia (Pau Cla-
ris, 81, 7a planta, Sala de Pintures).
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Gràfica 8
agenda Presidència

10 desembre  Reunió demanada pel diputat al Congrés per Unió, Sr. Martí Bar-
berà. Sala de Juntes del nostre Col·legi.

11 desembre  Invitació de l’Ajuntament de Tarragona a la festivitat de la Guàrdia 
Urbana. Teatre Tarragona.

11 desembre  Col·legi de Psicòlegs de Catalunya a Tarragona. Còctel de Nadal i 
lliurament dels premis del 7è Concurs de Postals de Nadal 2015. 
Local “Vermuts Rofes” de Reus.

18 desembre  Reunió Pleno del Consejo de Colegios Oficiales de Graduados So-
ciales de España i assistència als actes institucionals que es cele-
braran aquest dia. Seu del Consejo (Madrid).

   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 als diferents 
ordres del dia, la Junta de Govern i la Gerent, tractaren tots els te-
mes ordinaris i extraordinaris generats durant el període.

El dia 29 d’octubre, va tenir lloc l’acte de signatura del Conveni entre el Departament de Justícia de la 
Generalitat i el Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, per fomentar l’ús de la mediació 
en la resolució de conflictes.
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PREmSa. GEnCat (12 de maig de 2015). 
Notícia, acompanyada de fotografia, de l’acord signat pels conse-
llers de Cultura, Ferran Mascarell, i de Justícia, Germà Gordó, amb 
els Consells de Col·legis Professionals de l’àmbit jurídic per impulsar 
l’ús del català en l’àmbit de la justícia. A l’acte de signatura hi ha 
participat la Presidenta en funcions de l’Il·lustre Consell de Col·legis 
de Graduats Socials de Catalunya, Sra. Ana Maria Asamà Esteve.

tWittER (02 de juny de 2015). 
Difusió en aquesta xarxa social de l’entrevista realitzada, per part 
de la URV, a la nostra Presidenta, Sra. Anna Maria Asamà, per parlar 
sobre les “Estratègies per a la inserció laboral”.

PREmSa. GEnCat (29 d’octubre de 2015). 
Notícia, de l’acord signat pel conseller de Justícia, Germà Gordó, i 
la Presidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Cata-
lunya, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve, per fomentar l’ús de la 
mediació en la resolució de conflictes.

Relacions 
Externes

Presència 
en els mitjans de 

comunicació

Durant el present exercici, el nostre Col·legi continua tenint una 
presència activa en els mitjans de comunicació, però inferior a l’any 
anterior, com es pot comprovar en el següent resum de ressenyes 
informatives sobre la nostra activitat col·legial. Tal i com indica la 
gràfica, aquesta presència ha anat disminuïnt progressivament cada 
any. Des de l’important nombre d’aparicions als mitjans de comu-
nicació l’any 2012, coincident amb la notícia del canvi de la presi-
dència del Col·legi, i la seva repercussió l’any següent, els dos anys 
posteriors el nombre d’aparicions ha minvat considerablement, ja 
que encara que es continuen remetent les notes de premsa als di-
ferents mitjans, aquests no consideren les activitats col·legials com 
a notícia.

L’any 2015, el nostre Col·legi ha aparegut en 7 ocasions en diferents 
mitjans de comunicació, segons es pot apreciar en la gràfica núm. 3.

Gràfica 3
mitjans de Comunicació

39

22

13
7
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mÉS taRRaGOna (10 de novembre de 2015). 
Breu menció a la jornada que, sobre el nou Sistema de Liquidació 
Directa a la Tresoreria General de la Seguretat Social, es realitzarà 
aquesta tarda, organitzada conjuntament amb la CEPTA.

mÉS taRRaGOna (30 de novembre de 2015). 
Breu notícia del desenvolupament del Sopar Col·legial del nostre 
Col·legi que va aplegar prop de 250 persones, i on es van lliurar 
els honors i distincions corresponents a aquest any. Entre aques-
tes distincions, en destaca la Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit 
Professional en la Categoria d’Or que va recaure en els Senyors 
Enrique Olivella i Valentí Carné. La fotografia que acompanya al text 
recull un moment del discurs de la Presidenta del Col·legi, Sra. Anna 
Maria Asamà.

DiaRi DiGital taRRaGOna 21 (2 de desembre de 2015). 
Extens article que recull un resum de l’acte protocol·lari de lliura-
ment de distincions i medalles que es va desenvolupar durant el 
transcurs del nostre Sopar Col·legial. L’acompanyen dues fotogra-
fies que recullen dos moments d’aquest acte; la primera correspon 
a la fotografia de grup dels guardonats amb la Placa pels seus 40 
anys de col·legiació ininterrompuda; i la segona, a un moment del 
discurs del Delegat de la Generalitat de Catalunya, Sr. Joaquim Nin.

DiaRi DE taRRaGOna (4 de desembre de 2015)
Article d’una pàgina sencera arran la celebració del nostre Sopar 
Col·legial celebrat el divendres dia 27 de novembre de 2015, el qual 
va aplegar prop de 250 persones, entre col·legiats, familiars, repre-
sentants d’altres col·lectius, entitats col·laboradores i autoritats del 
nostre territori. Aquest any, el missatge principal va ser “El nostre 
treball, el nostre valor”, lema sobre el qual va girar el discurs de la 
Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Maria Asamà, destacant els èxits 
assolits en aquest últim any, pel nostre col·lectiu, i la seva felicitació 
a tots els col·legiats guardonats. 

Relacions 
Externes

Presència a 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 fi-
nals del 2011, el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va iniciar 
la seva presència en les Xarxes Socials, a Facebook i Twitter. Al 2015, 
ha continuat la consolidació de la nostra presència en les xarxes so-
cials, augmentada amb la incorporació del nostre Col·legi a la xarxa 
social Linkedin. Creiem que el resultat és positiu, pel que fa a la pro-
jecció 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 social 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 seva pàgina 
oficial (Facebook.com/Graduats), a través de la qual informa els 
seus col·legiats i també els seus seguidors de totes les novetats re-
lacionades amb el Col·legi en matèria de formació, comunicacions 
i notícies d’interès. També, des de principis de 2015, a través de 
Linkedin, s’informa a tots els usuaris d’aquesta xarxa de les princi-
pals novetats, accions i cursos formatius que organitza el Col·legi.
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Gràfica 12A
Xarxes Socials - Facebook

Gràfica 12B
Xarxes Socials - twitter

A Facebook, durant 2015, es va fusionar el compte i la pàgina en una 
única pàgina, que ha acabat l’any, amb 1.272 “M’agrada”.

Pel que fa a la xarxa social Twitter, en finalitzar l’any 2015, vam arri-
bar a 1.637 tweets, som seguidors de 185 usuaris, i tenim 475 segui-
dors.

A Linkedin, vam iniciar la nostra aparició a principis de 2015, amb un 
compte al qual hem arribat als 515 contactes i una pàgina d’empresa 
en la qual ens segueixen 35.

A través de les gràfiques 12a (Facebook) i 12b (Twitter), es pot ob-
servar l’evolució ascendent des de l’any 2012 fins el 2015, durant 
aquests quatre anys de presència del nostre Col·legi a les Xarxes 
Socials.
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Secretaria                                                                                          
Presentació 

2015 ha continuat 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.

A través de l’Escola de Pràctica Professional, vam continuar oferint 
accions formatives que tractaren els temes més actuals i necessa-
ris per a la pràctica laboral i fiscal diària del professional col·legiat i 
els seus col·laboradors, pràcticament gratuïtes. Al març, vam poder 
organitzar les XX Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, 
i es van organitzar 21 accions formatives, amb un total de 89 hores 
lectives, i 1.071 assistents. Mantenint un grau de satisfacció alt, que 
aquest any ha estat del 90,42�. El grau de satisfacció de la resta de 
serveis col·legials ha estat del 93,25�, segons es pot observar en 
la gràfica núm. 11.

La nostra presència a les Xarxes Socials, Facebook, Twitter i també 
a Linkedin, continua consolidant-se, amb una presència institucio-
nal activa i continuada. També hem estat presents en els mitjans de 
comunicació en 7 ocasions.

La millora realitzada en l’adequació de les instal·lacions audiovi-
suals del nostre Col·legi, ens permet des de l’any 2013, oferir un 
servei afegit als col·legiats, el de poder accedir i visualitzar les gra-
vacions de les accions formatives, a través de la zona restringida de 
la pàgina web.

La lluita contra l’intrusisme continua sent un altre dels nostres 
objectius, com cada any, en defensa 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 jurídic col·legial. El 2015 es van trac-
tar 7 casos d’instrusisme i 2 casos d’ètica.

Al novembre, vam celebrar el Sopar Col·legial, assumint el Col·legi, 
la major part del cost del mateix, amb la finalitat de propiciar la 
major assistència de col·legiats, familiars, amics i autoritats. Amb 
aquest acte hem aconseguit tenir presència institucional tant a ni-
vell de ciutat, de província i de comarques. Estrenyent llaços amb 
altres Col·legis Professionals, provincials, de Catalunya i de la resta 
d’Espanya.

Al Sopar Col·legial de 2015, el Col·legi va concedir per primera ve-
gada, la Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la 
Categoria d’Or, als col·legiats amb 50 anys de col·legiació ininte-
rrompuda en el Col·legi.

El 2015, vam mantenir els acords de col·laboració amb les Entitats 
que figuren al final d’aquesta Memòria. Malgrat els temps difícils 
pels quals atravessem, a totes elles els agraïm l’esforç que fan per 
seguir apostant pels Graduats Socials de les Comarques de Tarra-
gona.

Durant tot l’any 2015, s’oferiren un total de mil cent quaranta-
set informacions, segons es pot observar en el quadre de Servei 
d’Informació.
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Servei d’informació
Departament
Pàgina web

Departament 
Formació i 
Biblioteca

Departament 
Col·legiacions

totals  2015

General 10 76 240 326

Col·legial 3 1 248 252

Biblioteca 12 12

Formació 42 51 93

Comptable 6 126 132

Informàtica 52 1 53

Actes socials 84 63 147

Serveis varis 32 32

Borsa treball 85 1 14 100

Sumes 150 254 743 1.147

Quadre Servei d’informació

General 
28% 

Col·legial 
22% 

Biblioteca 
1% 

Formació 
8% 

Comptable 
11% 

Informàtica 
5% 

Actes Socials 
13% 

Serveis varis 
3% 

Borsa Treball 
9% 

Servei d'informació - Gràfica 1 
Gràfica 1
Servei d’informació
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Gràfica 1A
Servei d’informació als Departaments

Gràfica 1B
temàtica Servei d’informació
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Departament 
col·legiacions

Aquest departament és el que s’ocupa de tota la part oficial, prò-
piament dita, referent a les col·legiacions, que un col·legi profes-
sional 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, 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 aten-
ció directa i personalitzada. Així mateix, aquest departament, ela-
bora la informació estadística i documentació necessàries, per a la 
revisió mensual de la Gerència i Junta de Govern.

Durant l’exercici 2015, aquest departament va oferir un total de 
743 informacions, sobre diversos temes de caràcter general, 
col·legiacions i altres. (Quadre servei d’informació).

Des de l’inici de la crisi, i principalment en els últims anys, el Cens 
Col·legial va disminuint gradualment. Malgrat això, continuen ha-
vent altes de col·legiats, però aquestes no són suficients per cobrir 
el número de baixes per jubilació, que s’observa en aquest últim 
període, i és per això que el número de col·legiats emèrits anirà 
augmentant significativament en els propers anys, ja que es corres-
pon amb un relleu generacional. En l’actualitat, el Cens Col·legial és 
de 473 col·legiats, segons es pot observar a la gràfica núm. 7.

Dintre del registre, control i administració de la correspondència, 
en el present exercici, es van registrar 372 documents d’entrada i 
1.653 documents de sortida.

Gràfica 11
Grau Satisfacció Col·legiats 
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Gràfica 2
Enviaments i comunicacions

En total, durant l’exercici 2015, la secretaria del Col·legi, ha efectuat 
un total de 1.653 enviaments (644 a través del departament de 
la pàgina web i 1.009 a través del departament de col·legiacions 
i del departament de formació i biblioteca). La majoria d’aquests 
enviaments, s’han realitzat als col·legiats, però també a diferents 
destinataris, com entitats col·laboradores, organismes oficials, ad-
ministracions, junta de govern, particulars, entre d’altres.

Com s’observa a través de la gràfica 2, el número d’enviaments rea-
litzats, a través del departament de la pàgina web, varia cada any, 
especialment en funció del nombre de normativa publicada, tot i 
que manté la seva disminució respecte a anys anteriors, i no perquè 
hi hagi una disminució en les informacions remeses, sinò perquè la 
millora en el sistema d’enviament de correus, agrupant en un ma-
teix enviament diverses informacions, optimitzant d’aquesta mane-
ra el temps emprat, tant per part del personal del Col·legi, com per 
part dels Col·legiats, fa que s’apreciï una disminució d’enviaments 
respecte a anys enrera. Així el Col·legiat disposa en un mateix en-
viament de tota la informació d’interès en relació a cada tema, i la 
pot consultar directament en l’enviament realitzat, estalviant temps 
al col·legiat, en no haver d’entrar en aquell moment en la pàgina 
web, fet que comporta, al seu torn, una disminució en el nombre 
d’entrades a la pàgina web. 

Aquest departament, inclou, també, sota el control de la Comissió 
d’Ètica i intrusisme, i amb l’assistència de l’assessora Jurídica, 
tot el relatiu a intrusisme professional i ètica professional, dintre 
de les nostres possibilitats, fent l’estudi, seguiment i resolució dels 
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Departament 
col·legiacions

Renovació parcial 
de la Junta de 

Govern

El dia 21 d’abril, va tenir lloc a la Seu Col·legial, la Junta General Or-
dinària anual. Durant aquesta, es van aprovar per unanimitat tots 
els punts de l’ordre del dia, així com la Memòria Anual 2014, el Ba-
lanç d’Ingressos i Despeses de l’any 2014 i el pressupost per a l’any 
2015.

Dins del punt setè de l’Ordre del Dia d’aquesta Junta General, Elec-
cions per a la renovació parcial de la Junta de Govern, la Presidenta 
de la Mesa Electoral, Sra. Maria Carmen Puig Pons, va procedir a la 
lectura de l’Acta de la Proclamació dels Candidats, acompanyada 
del Secretari de la Mesa Electoral, Sr. Ramón Jiménez Buedo, i del 
Vocal de la Mesa Electoral, Sr. Santiago Jodra Bove.

Després de la lectura de l’Acta de Proclamació de Candidats, van 
ser elegits per aclamació, els col·legiats Exercents que van renovar 
els seus càrrecs, Sr. Juan Mario Abello Castella, Sr. Pere Josep Roig 
Angles, Sr. Jorge Muria Lopez, Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez, Sr. 
Josep Antoni Barriach Torres i Sra. Eva Uruen Pueyo, i la col·legiada 
No Exercent, Sra. Josefa Maria Sole Vilella. 

El dijous 21 d’abril va tenir lloc 
la Reunió de la Junta General 
Ordinària anual.

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 set casos d’intrusisme, dels 
quals, 6 estan resolts i 1 resta pendent en Assesoria Jurídica. Es 
van resoldre dos casos oberts al 2013. 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 aquest exercici, van entrar dos casos d’ètica professional, 
ambdós resolts. En aquest tema, tots hi estem involucrats i tots 
hem de ser escrupulosament professionals, fent de l’ètica i del Codi 
Deontològic, el nostre pilar professional fonamental.
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Departament 
col·legiacions

Sopar Col·legial

El divendres 27 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 Ta-
rragona.

Durant aquest any 2015, l’Il·ltre. Col·legi de Graduats Socials de Ta-
rragona, va atorgar els següents honors i distincions:

Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria 
de Bronze, per la seva permanència ininterrompuda al Col·legi du-
rant 15 anys, als següents Col·legiats:

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

Sra. Nuria Alberich Galofre
Sra. Maria Mercè Borràs 
Gisbert
Sra. Montserrat Brull Bardi
Sr. Jose Ramon Cerrato Olivart
Sra. Aurelia De Hoyo Espejo
Sra. Laura Fabra Verge
Sr. Jose Luis Ferreras Pardo
Sra. Maria Belen Flores Alsina

Excm. Sr. Jordi Manel 
Albinyana Just
Excm. Sr. Albert Boix Ricart
Excm. Sr. Jose Boveda Callarisa
Excma. Sra. Maria Rosario 
Capote Alvarez
Excma. Sra. Isabel 
Domingo Casadó
Excma. Sra. Gemma Marta 
Esteban Lerin

Sra. Maria de los Angeles 
Masip Aragones
Sr. Jose Miro Porta
Sra. Rosa Maria Pérez Ramos
Sr. Joan Rafel Piera Pallares
Sr. Alberto Salanova Sanet
Sra. Maria del Carme Salvadó Cedó
Sra. Monica Subirats Hierro
Sra. Montserrat Tomas Rafi

Excm. Sr. Joan Ingles Vendrell
Excm. Sr. Jose Carlos 
Perez Gonzalez
Excma. Sra. Sonia Rodriguez Pena
Excm. Sr. Juan Manuel 
Sanchez Estorach
Excm. Sr. Manuel Tomas Olivares
Excm. Sr. Francisco Viñes Albacar

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

Els Col·legiats Exercents que van recollir 
personalment la Medalla Corporativa al Mèrit en 
el Treball en la Categoria d’Or, per 20 anys de 
col·legiació exercent.
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Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria 
de Plata, per la seva permanència ininterrompuda al Col·legi, durant 
25 anys, als següents Col·legiats: 

Sra. Maria Isabel Ballart Belart
Excm. Sr. Joan Ramon Brull Haro
Sra. Susana Casals García
Sr. José Matias Jordan Ramos
Excm. Sr. Josep Maria 
León Martinez
Sr. Angel Lopez Roca

Sr. Francisco Marco Ribera
Excma. Sra. Maria Victoria 
Plana Piller
Sr. Jose Enrique Roda Sanchez
Sr. Carlos Samper Foj
Excm. Sr. Eduardo 
Santana Navarro

Els Col·legiats Excm. Sr. Joan Ramon Brull Haro, 
Excm. Sr. Josep Maria León Martinez iSr. Jose 
Enrique Roda Sanchez van recollir personalment 
la Medalla deSant Josep Artesàal Mèrit 
Professional, en la Categoria de Plata, pels seus 
25 anys de col·legiació ininterrompuda.

Els Col·legiats Excm. Sr. Joan Maria Estivill 
Balsells, Excma. Sra. Roser Sierra Batalla i Excm. 
Sr. Alberto Zaragoza Teixido, recollint la Distinció 
als 30 anys de col·legiació ininterrompuda.

Sra. Maria Josefa Caceres Lara
Excm. Sr. Joan Maria 
Estivill Balsells
Excm. Sr. Carlos Pena Jane

Excma. Sra. Roser Sierra Batalla
Excm. Sr. Alberto Zaragoza Teixido

Distinció, per la seva permanència ininterrompuda al Col·legi durant 
30 anys, als següents Col·legiats:

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

Excma. Sra. Montserrat Masdeu Ballart
Sr. Ramon Palau Belló
Excm. Sr. José María Rafols Vilà

Placa Commemorativa, pels seus 40 anys de col·legiació 
ininterrompuda com a Graduats Socials als Col legiats:

Sr. Luis Casas Farran
Excm. Sr. Joan Serra Sabate

Placa Commemorativa, pels seus 45 anys de col·legiació ininte-
rrompuda com a Graduada Social a la Col·legiada:

Sra. Concepcion Vallverdu Magriña
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Fotografia dels Col·legiats Excma. Sra. Montserrat 
Masdeu Ballart i Excm. Sr. José María Rafols Vilà, 
distingits pels seus 35 anys de col·legiació ininte-
rrompuda.

Les Plaques Commemoratives, pels 40 anys 
de col·legiació ininterrompuda, concedides als 
Col·legiats Sr. Luis Casas Farran i Excm. Sr. Joan 
Serra Sabate.

La Presidenta del Col·legi, Excma. Sra. Ana Maria 
Asama Esteve, lliura la Placa Commemorativa per 
45 anys de col·legiació ininterrompuda a la Sra. 
Concepcion Vallverdu Magriña.

Aquest any, el nostre Col·legi va concedir per primera vegada, una 
nova categoria de distinció col·legial als col·legiats amb més an-
tiguitat en el Col·legi, la medalla de Sant Josep artesà al mèrit 
Professional, en la Categoria d’Or, per la seva permanència ininte-
rrompuda al Col·legi, durant 50 anys, als següents Col·legiats:

Excm. Sr. Valenti Carne Nin
Sr. Enrique Olivella Perpiña

L’Excm. Sr. Valenti Carne Nin, rep de mans de la 
Presidenta del Col·legi, la Medalla de Sant Jo-
sep Artesà al Mèrit Professional, en la categoria 
d’or, per la seva permanència ininterrompuda al 
Col·legi durant 50 anys.

Fotografia de grup del lliurament de la Medalla d’Or 
al col·legiat Sr. Enrique Olivella Perpiña, acompan-
yat per la seva dona i filla, i fent-li lliurament de la 
Medalla la nostra Presidenta, acompanyada dels 
Vicepresidents, membre de Junta i del Sr. Valenti 
Carne Nin, distingit també amb la Medalla d’Or, i que 
la va recollir personalment el dia 27 de novembre, 
en el transcurs del Sopar Col·legial.
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núm. col. nom Data d’alta

990 Jenny Ramirez Gonzalez 17/02/2015

991 Marina Romeu Serra 17/02/2015

992 Ana Maria Rodriguez Pla 16/06/2015

993 Laia Descarrega Ferrer 16/06/2015

996 Farah Paula Megias Muñoz 17/11/2015

núm. col. nom Data d’alta

994 Josefa Pujol Abelló 16/06/2015

995 Genis Baptista Pallares Llop 28/07/2015

núm. col. nom anterior modalitat actual modalitat

232 Carlos Omar Aviles Reyes Emèrit              17/02/2015 Ex. lliure 17/03/2015

781 Juan Jorge Viciana Soler No Exercent 24/07/2007 Ex. lliure 16/06/2015

987 Misericordia Catala Ortiz No Exercent 16/09/2014 Ex. lliure 28/07/2015

953 Alfonso Segura Silva No Exercent 21/06/2011 Ex. lliure 15/09/2015

994 Josefa Pujol Abelló No Exercent 16/06/2015 Ex. lliure 15/09/2015

Departament 
col·legiacions
Moviment Col·legial 

durant l’exercici 
2015

altes Exercents lliures

altes no Exercents

Canvis de modalitat (passen a Exercents lliures)

núm. col. nom anterior modalitat actual modalitat

887 Andreu Lopez Sancho Ex. lliure     18/12/2012 No Exercent 17/02/2015

889 Rocio Vanesa Aguilera Vazquez Ex. lliure     20/03/2007 No Exercent 16/06/2015

544 Jaume Ramon Blanch Amoros Ex. lliure     18/03/2003 No Exercent 16/06/2015

895 Maria Teresa Sanchez Cruz Ex. lliure     16/09/2008 No exercent 20/10/2015

Canvis de modalitat (passen a no Exercents)
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núm. col. nom anterior modalitat actual modalitat

232 Carlos Omar Aviles Reyes Ex. lliure     21/03/2000 Emèrit 17/02/2015

102 Fernando Sebastia Prades Ex. lliure     20/12/1981 Emèrit 21/04/2015

241 Maria Concepcion Barbara 
Fernandez Esteban Ex. lliure     17/02/1987 Emèrita 21/04/2015

138 Conrado Segura Soria No. Exerc 17/02/1984 Emèrit 19/05/2015

251 Eulogio Flores Perianes No. Exerc 03/11/1987 Emèrit 28/07/2015

207 Josep Descarrega Alcover Ex. lliure    24/04/2001 Emèrit 20/10/2015

82 Juan Mercade Poblet Ex. lliure    29/11/1979 Emèrit 20/10/2015

186 Jose Maria Rovira Veciana No. Exerc 11/12/1984 Emèrit 10/12/2015

núm. col. nom modalitat Data de baixa

451 Joan Borrell Cros Exercent lliure 17/02/2015

373 José María Ibáñez Monllor Exercent lliure 17/02/2015

902 Maria Raquel Capilla Gallego No Exercent 17/02/2015

964 Gloria Muñoz Gracia No Exercent 17/02/2015

919 Angustias Perez Casanova No exercent 19/05/2015

578 Pedro Espada Sanchez Exercent lliure 28/07/2015

505 Jose Antonio Diaz Tarraga Exercent lliure 15/09/2015

928 David Marmol Castillo Exercent lliure 15/09/2015

903 Fernando Antonio Gutierrez 
Marquez Exercent lliure 15/09/2015

991 Marina Romeu Serra Exercent lliure 20/10/2015

816 Angela Company Vengut No exercent 10/12/2015

864 Maria del Carmen Requena 
Martinez Exercent lliure 10/12/2015

Canvis de modalitat (passen a Emèrits)

Baixes



31

Exercents lliures 207

Exercents al servei d’empresa 17

No exercents 187

Emèrits 62

total 473

Col·legiats 31/12/1989 31/12/2015 increment

Exercents lliures 120 207 87

Exercents al servei d’empresa 4 17 13

No exercents 113 187 74

Emèrits 6 62 56

total 243 473 230

Resum (col.legiats a 31-12-2015)

Evolució Col·legial 
des de desembre de 1989 fins a desembre de 2015

Gràfica 7
Evolució Cens Col·legial
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Col·legiats 31/12/2014 31/12/2015 increment

Exercents lliures 213 207 -6

Exercents al servei d’empresa 18 17 -1

No exercents 192 187 -5

Emèrits 55 62 7

total 478 473 -5

Evolució Col·legial 
des de desembre de 2014 fins a desembre de 2015

Departament 
Pàgina Web                                                   

Informació general

El Departament Pàgina Web, s’ocupa primordialment de la pà-
gina 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 de serveis per al col·legiat i utilitzant els enviaments de correu 
per via telemàtica, com a mitjà de comunicació bàsic i essencial 
amb els col·legiats, a més d’eficient i ràpid. Aquest departament, 
s’encarrega de realitzar la major part d’enviament de correu per via 
telemàtica, i és responsable de la coordinació de la infraestructura 
informàtica.

Al 2015, s’han contabilitzat a la nostra web, 26.472 visites, tal com 
es reflecteix en la gràfica núm. 5a. Dins la web, s’inclou tota la in-
formació necessària i d’utilitat per al col·legiat i resta ja disponible 
per a la seva consulta, informació que prèviament, s’ha enviat via e-
mail al col·legiat. En la majoria de les comunicacions que realitzem, 
s’adjunta dins del correu electrònic, la normativa o informacions ur-

Gràfica 5a
Consultes Pàgina Web
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Des de la primera pàgina web del Col·legi, aquesta ha passat per 
diverses fases de remodelació i renovació al llarg dels anys. Des dels 
seus inicis l’any 1998, com una web bàsicament informativa sobre 
el Col·legi i la seva creació, amb el temps, es va anar convertint en 
una web primordialment de continguts d’interès per al col·legiat. 
D’ençà de la seva última renovació exterior, a l’any 2012, evoluciona 
contínuament pel que fa als seus continguts, i està consolidada com 
el principal vehicle de comunicació i serveis per als col·legiats.

La nostra pàgina web, té dues parts clarament diferenciades, la web 
d’accés públic, tant per als nostres col·legiats com per a qualsevol 

gents, que pot consultar en el mateix moment que se li fa la comu-
nicació, facilitant així al col·legiat la seva feina. I aquesta informació, 
sap que la tindrà disponible en el moment que la necessiti, a través 
de la pàgina web. Aquesta optimització dels enviaments per correu 
electrònic, fa disminuir, però, el número de visites realitzades a la 
web, com es va observant en els darrers anys.

El correu electrònic també és per al col·legiat, un mitjà de comu-
nicació àgil i ràpid amb el Col·legi, i pràctic, principalment pel que 
fa a la realització de les seves reserves d’inscripció a les accions 
formatives de l’Escola de Pràctica Professional, tan bon punt re-
ben la comunicació. Com a mitjà d’enviament de consultes, pro-
postes, suggeriments, i tota classe de comunicacions, dels nostres 
col·legiats, així com, de primer contacte dels futurs col·legiats amb 
el seu Col·legi.

Gràfica 5b
Visites Pàgina Web 2015
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persona que la consulti, amb informació del nostre col·lectiu, i la 
web d’accés restringit, exclusivament per als nostres col·legiats.

A través de la pàgina principal, es pot accedir a tota una sèrie 
d’apartats d’informació general, d’accés públic. Així, es pot consul-
tar la Junta de Govern, on es relaciona l’actual equip de la Junta 
de Govern, l’Organigrama de l’Òrgan de Govern del Col·legi, amb 
la composició de les diferents comissions de treball, i l’organització 
i distribució del personal de Secretaria, en els diferents departa-
ments.

Dins l’apartat Agenda, s’informa de totes les activitats col·legials 
que es produeixen al Col·legi i, en especial, de tots les activitats pre-
vistes dins l’Escola de Pràctica Professional. L’Agenda està sempre 
actualitzada i s’hi poden consultar, principalment, els programes 
dels Cursos i Seminaris a realitzar. És un apartat obert a tothom, 
sense cap tipus de restricció, on s’hi relacionen tots els actes que es 
realitzen al llarg de l’any al nostre Col·legi.

Totes les activitats realitzades durant l’any en curs i anys anteriors, 
es poden consultar a l’Escola de Pràctica Professional, on s’hi van 
relacionant tots els Cursos i Seminaris, tan bon punt ja s’han realit-
zat i que serveix de recordatori de tots les activitats que han tingut 
lloc, i amb fotografies de la realització de les mateixes.

A través d’Actes Institucionals, s’hi troba la informació sobre el nos-
tre Sopar Col.legial, i s’hi poden consultar les diferents ressenyes i 
fotografies d’aquest esdeveniment anual, amb la relació dels guar-
donats d’aquests últims anys, així com també de l’acte de jurament 
dels nous col.legiats.

A l’apartat Informació General, es pot consultar informació varia-
da d’interès, i principalment els requisits que es necessiten per a 
col·legiar-se, a través de la finestreta única, 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.

Dins de l’apartat Publicacions del Col·legi, s’hi poden consultar les 
publicacions que edita el Col·legi, Criteri, revista d’informació gene-
ral del Col·legi, que encara s’edita en format paper, i les Memòries 
anuals del Col·legi, corresponents a l’últim exercici i exercicis ante-
riors.

A través de la Borsa de Treball, d’accés públic, 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 relaciona-
des, si necessiten contractar algun graduat social. Dins de l’apartat 
Entitats Col·laboradores, s’hi relacionen totes les nostres Entitats 
Col·laboradores, amb els seus logotips identificatius i amb els en-
llaços a les seves pàgines web.

A la pàgina principal, podem consultar-hi les notícies més impor-
tants referents a l’actualitat col·legial. Tenim accés a totes les acti-
vitats previstes dins l’Escola de Pràctica Professional, així com tam-
bé ressenyes informatives i fotografies de qualsevol acte de la vida 
col·legial que hagi tingut lloc, Activitat formativa, Signatura d’Acord 
o Acte d’interès col·legial. Totes aquestes ressenyes queden recolli-
des en l’apartat Notícies de la nostra web, i s’hi poden consultar totes 
les activitats col·legials realitzades, relacionades pels diferents anys.
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Departament 
Pàgina Web                                                   

Àrea Col.legial 
Restringida

Els apartats d’accés restringit al públic, Col·legiats i Col·legiats 
Exercents, formen part de l’Àrea Col·legial i són l’eix central de la 
pàgina web, perquè aglutinen tota l’oferta d’informació i de serveis 
als Col·legiats, i on poden consultar les novetats, disposicions, nor-
mativa, temes d’interès i tot allò que els hi pugui ser necessari.

Dins de Col·legiats, on hi poden accedir els Col·legiats de totes les 
modalitats, s’hi troben tot tipus d’informacions, entre les quals des-
taquen principalment, els apartats de Normativa, on consultar tota 
la normativa d’interès, els Seminaris, Ponències i Conferències, 
on s’inclou informació addicional sobre seminaris, ponències i con-
ferències que es van realitzant dins l’Escola de Pràctica Professio-
nal i que els ponents ens fan arribar, els Convenis de col·laboració 
amb les Entitats Col·laboradores, i l’apartat Actes Col.legials, on 
s’hi troben totes les fotografies corresponents a la celebració dels 
Juraments i Sopars Col.legials, celebrats des de l’any 2008 fins a 
l’actualitat. D’aquesta manera, els col·legiats tenen accés d’una for-
ma còmoda i ràpida a les fotografies dels actes col·legials, i poden 
descarregar-se les seves fotografies.

A la zona oberta per a tots els Col·legiats, hi destaca especialment, 
l’apartat 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. Relacionat 
amb aquest subapartat, està també l’apartat Anuncis, una secció on 
els Col·legiats hi poden inserir-hi anuncis, principalment de caràcter 
laboral o professional, o de qualsevol altre tipus que necessitin, per 
interès i a l’abast dels altres companys.

Durant l’exercici 2015, i dintre de la Borsa de Treball, es gestiona-
ren 24 ofertes de treball, l’evolució de la mateixa durant els últims 
quatre anys es reflecteix en la gràfica núm. 4.

Gràfica 4
Borsa de treball
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A la zona restringida de Col·legiats, també hi trobem l’apartat Im-
pressos Enquestes Satisfacció Serveis Col·legi, on estan a dispo-
sició de tots els col.legiats les Enquestes de satisfacció dels Serveis 
del Col·legi, tant pel que fa al Seguiment dels Serveis Generals del 
Col·legi, com al Seguiment de les Accions Formatives de l’Escola de 
Pràctica Professional, per poder realitzar les valoracions, queixes o 
suggeriments de tots els serveis que ofereix el Col·legi. Són impres-
cindibles les valoracions i suggeriments dels Col·legiats, per aplicar 
la millora contínua. 

Un altre apartat molt important i d’interès per als Col·legiats, és 
el dedicat als Videos E.P.P. Gràcies a les millores realitzades al 
Col·legi, i potenciant l’ús de les noves tecnologies, es van adequar 
les instal·lacions audiovisuals, per poder gravar en video les accions 
formatives de l’Escola de Pràctica Professional, i incorporar les gra-
vacions a la pàgina web. Així doncs, sempre que es tingui el per-
mís 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 po-
gut 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.

La zona restringida de Col·legiats Exercents és la secció de la 
pàgina web dedicada a donar serveis i informació exclusiva per 
als col·legiats exercents. Aquí, s’hi recullen totes les novetats, dis-
posicions, normativa, temes d’interès, que puguin ser necessaris i 
d’utilitat.

Un apartat principal continua sent el dels Convenis Col·lectius. Aquí 
s’hi recullen tots els nous textos, revisions salarials, modificacions o 
correccions dels convenis col.lectius, ja publicats o encara sense pu-
blicar, distribuïts d’acord amb el seu àmbit d’aplicació, provincial, de 
Catalunya o nacional, conservant-se la relació de tots els convenis ja 
publicats, des de la data en què es va posar en marxa la pàgina web, 
per a la seva consulta.

A Notícies d’interès, s’hi relacionen les notes informatives i circulars 
vàries que ens fan arribar els diferentes organismes, també notes 
informatives d’àmbit col·legial, notícies i informació sobre temes di-
versos que puguin ser d’interès per al col·legiat en exercici, conser-
vant-se en el seu històric, la informació que ja fa temps que es va 
generar, però que d’alguna manera és interessant recordar. També 
a Circulars de Tresoreria, es recullen totes les circulars informatives 
i informacions d’interès que ens ha fet arribar la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, des de l’any 1999 fins l’actualitat.

A l’apartat Normativa Exercents, s’hi pot consultar tota una sèrie 
de normatives, orientades específicament al col·legiat exercent, 
com poden ser, la normativa referent a la regulació de la jornada 
de treball, tota la normativa vigent referent a l’Estatut dels Treba-
lladors, i el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
que és l’instrument del Sistema Nacional de las Cualificaciones y 
Formación Profesional, que ordena les qualificacions professionals, 
susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades al sistema 
productiu en funció de les competències apropiades per l’exercici 
professional, i que es va complementant contínuament, a mesura 
que es van publicant noves qualificacions professionals.

També dins de Col·legiats Exercents, s’hi troba l’apartat Convenis 
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de Col·laboració amb Organismes, on es recullen i agrupen tots els 
acords i convenis de col·laboració amb els diferents Organismes i 
Administracions, necessaris i d’interès per al col·legiat.

Dins de la zona restringida al col·legiat exercent, és de gran impor-
tància i ajuda, l’accés a la Base de Dades Tirant Asesores, podent-hi 
accedir des de l’any 2009, sense cap cost addicional per al col·legiat 
exercent.

Durant l’exercici 2015, el departament de la Pàgina Web va oferir un 
total de 150 informacions, sobre diversos temes de caràcter gene-
ral, 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 necessàries, per a la revisió mensual de la Gerència 
i Junta de Govern, així com també, la confecció de les memòries 
anuals i d’altres publicacions.

Departament 
Formació

i Biblioteca                                                                 
Escola de Pràctica 

Professional

El Departament de Formació i Biblioteca, s’ocupa de tot el re-
lacionat amb la biblioteca, oferint la informació especialitzada 
de normativa, jurisprudència i publicacions diverses, tant en su-
port 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 formatives 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 Pro-
fessional, en el present exercici 2015, s’han programat 23 accions 
formatives, de les quals s’han dut a terme un total de 21, distri-
buïdes de la següent manera: 7 Seminaris sobre temes laborals i de 
Seguretat Social; 6 Cursos dedicats a diferents aspectes pràctics 
del Procediment Laboral; 1 Curs de llarga durada dedicat a l’I.R.P.F.; 
4 Seminaris sobres temes fiscals; 1 Curs sobre Direcció Estratègica 
de despatxos professionals; 1 Jornada Informativa sobre Sistema 
Lexnet i les XX Jornades de Dret del treball i de Seguretat Social. 
Això s’ha traduït en què s’hagin ofert un total de 89 hores lectives, 
amb una assistència de 1.071 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 co-
marques de Tarragona i que fan possible realitzar tot el conjunt 
d’activitats que a continuació es detallen:
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El dia 13 de gener es va celebrar una Sessió Informativa sobre les 
nOVEtatS DE l’aGÈnCia tRiBUtàRia, a càrrec de la Sra. Lore-
na Couceiro Rocha, Cap de dependència de Gestió Tributària.

El dia 23 de gener va tenir lloc la Jornada Informativa XVi FÒRUm 
D’aCtUalitat laBORal, organitzada per la Mútua Egarsat i im-
partida pel Sr. Antonio Benavides Vico, Membre del Cos Superior 
d’Inspectors de Treball i Seguretat Social, professor de la Universi-
tat Ramón Llull i membre del Tribunal Laboral de Catalunya.

Durant els dies 12 i 13 de març, es van celebrar les XX JORnaDES 
DE DREt DEl tREBall i DE SEGUREtat SOCial, amb el títol 
“Relacions laborals: debat sobre els temes de més actualitat”. 
La inauguració 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 Tèc-
nica de les Jornades i Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal 
Suprem; el Secretari General del Departament de Justícia, Sr. En-
ric Colet; el Delegat de la Generatitat de Catalunya a Tarragona, 
Sr. Joaquim Nin Borredà; el President de l’Audiència Provincial de 
Tarragona, Il·lm. Sr. Javier Hernández García; el Secretari General 
de la Subdelegació de Govern a Tarragona, Sr. Carlos Miranda Ruiz 
de Gordejuela; i el Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
Universitat Rovira i Virgili, Dr. Alfons González Bondia.

Aquestes Jornades es van desenvolupar sota la Direcció Tècnica de 
la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. 
Rosa Maria Virolès Piñol; i com a Secretària Tècnica, la Sra. Amparo 
Pérez Grau, Graduada Social i Gerent del nostre Col·legi. 
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Amb un format de vuit ponències, van participar com a ponents 
l’Excma. Sra. Rosa maria Virolès Piñol, Magistrada de la Sala Quar-
ta del Tribunal Suprem, que va tractar el tema “La incidència de les 
noves tecnologies (videovigilància, gravacions, detectius, Whatsapp, 
YouTube, Facebook, etc.) com a mitjà de prova en el procés laboral. 
Doctrina jurisprudencial”; l’Excm. Sr. Jordi agustí Julià, Magistrat 
de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, que va tractar el tema “Pro-
blemàtica de la malaltia professional i de l’accident de treball (pres-
tacions, determinació de la contingència, recàrrec FMS, etc.): nou 
enfocament jurisprudencial”; l’Excma. Sra. maria luisa Segoviano 
astaburuaga, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, 
que va desenvolupar el tema “Acomiadament col·lectiu: contingut i 
efectes de la sentència. Doctrina jurisprudencial”; 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 “Les últimes refor-
mes laborals en matèria de concialiació de la vida laboral i familiar”; 
l’Excm. Sr. Fernando Salinas molina, Magistrat de la Sala Quarta 
del Tribunal Suprem, qui va desenvolupar el tema “La tutela dels 
drets fonamentals. Especial referència als danys morals. Estat actual 
de la jurisprudència”; el Dr. Salvador del Rey Guanter, Catedràtic 
de Dret del Treball (ESADE Law School) i soci i President de l’Institut 
Internacional Cuatrecasas, qui va tractar el tema “L’estructura de la 
Negociació col·lectiva i en especial la prioritat aplicativa del conveni 
d’empresa”; l’il·lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat 
de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
qui va tractar la ponència sobre “Els grups d’Empresa en la doctrina 
recent del Tribunal Suprem”; i per últim l’Excma. Sra. maría Emilia 
Casas Baamonde, Catedràtica de Dret del treball i de la Seguretat 
Social de la Universitat Complutense de Madrid, qui va parlar so-
bre “L’esgotament de la ultraactivitat dels convenis col·lectius. Anàli-
si de la STS de 22-12-2014”. Aquesta ponència va donar pas al 
col·loqui final i a la cloenda de les Jornades, a càrrec del Secretari 
d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocu-
pació, Sr. Joan Aregio i Navarro; el Delegat del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya, Sr. Joaquim Nin Borredà; i el tinent d’alcalde de 
Treball, Activació Econòmica, Projectes i Vivenda de l’Ajuntament 
de Tarragona, Sr. Xavier Tarrés.

Les entitats col·laboradores, en aquesta ocasió foren: LA DIPUTA-
CIÓ DE TARRAGONA, i FRANCIS LEFEBVRE, i a l’apartat comercial 
vam comptar amb 7 entitats expositores.
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El dia 24 de març s’inicià el Curs de llarga durada dedicat a l’Impost 
de l’iRPF-iRnR. Dividit en 6 mòduls, es va realitzar una anàlisi teòri-
ca i pràctica d’aquests impostos, arran de la reforma introduïda per 
la Llei 26/2014, de 27 de novembre. El Curs que va finalitzar el dia 28 
d’abril, va ser impartit pel Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d’Equip 
Regional d’Inspecció de l’Agència Tributària a Tarragona.

El dia 30 d’abril, Jornada organitzada per MC Mutual sota el títol 
lES mESURES DE FlEXiBilitat intERna En l’EmPRESa: CRi-
tERiS JUDiCialS i aDminiStRatiUS, a càrrec del Sr. Antonio 
Benavides Vico, Membre del Cos Superior d’Inspectors de Treball i 
Seguretat Social, professor de la Universitat Ramón Llull i membre 
del Tribunal Laboral de Catalunya.

El dia 5 de maig es va celebrar el Seminari sobre l’imPOSt SOBRE 
la REnDa DE lES PERSOnES FÍSiQUES i nOVEtatS FiSCalS 
2015, impartit pel Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap d’Equip 
Regional d’Inspecció de l’Agència Tributària a Tarragona, i patroci-
nat per BANC SABADELL i SAGE.

El dia 26 de maig, tingué lloc el Seminari sobre l’imPOSt DE SOCiE-
tatS i nOVEtatS FiSCalS 2015, a càrrec del Sr. Roberto Luen-
go Martín, Inspector Cap d’Equip Regional d’Inspecció de l’Agència 
Tributària a Tarragona, i amb el patrocini d’ATENEU INFORMÀTIC i 
SOCIETAT DE PREVENCIÓ FREMAP.

El dia 11 de juny, s’inicïa el Curs de llarga durada dedicat al Procedi-
ment Laboral. El primer mòdul, impartit per l’Il·lm. Sr. Carlos Hugo 
Preciado Domènech, Magistrat Especialista de l’Ordre Social del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, es dedica als aSPECtES 
PRàCtiCS En matÈRia DE la PROVa En El PROCÉS laBORal.
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El dia 4 de setembre es va celebrar una Jornada de Treball en 
col·laboració amb la Mutua Egarsat, sobre la REFORma DE la 
GEStió DE la inCaPaCitat tEmPORal a tRaVÉS DE la PaR-
tiCiPaCió DE lES mÚtUES, impartida pel Sr. Ricard Verdaguer 
Martí, Cap de Gestió Mèdica d’ITCC d’Egarsat.

El dia 21 de setembre, i dins del Curs dedicat al Procediment La-
boral, es van tractar els aSPECtES PRàCtiCS En matÈRia 
D’inCaPaCitat tEmPORal, inCaPaCitat PERmanEnt i la 
SEVa tRamitaCió JUDiCial a càrrec de l’Il·lm. Sr. Francisco Javier 
Delgado Sainz, Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona.

El dia 5 d’octubre, nou mòdul del Curs de Procediment Laboral, 
que va desenvolupar els aSPECtES PRàCtiCS En matÈRia DE 
RECàRREC DE PREStaCiOnS i imPUGnaCió D’aCtES aDmi-
niStRatiUS En matÈRia laBORal, la SEVa tRamitaCió 
JUDiCial, a càrrec de l’Il·lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz, 
Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona.

El dia 8 d’octubre, l’Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magis-
trat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, va ser l’encarregat 
d’impartir un nou mòdul del Curs sobre Procediment Laboral, dedi-
cat als aSPECtES PRàCtiCS DE l’EXECUCió laBORal.

El dia 22 d’octubre, nou mòdul del Curs de llarga durada sobre 
Procediment Laboral, que va tractar sobre lES ÚltimES nOVE-
tatS En nEGOCiaCió COl·lECtiVa En l’EmPRESa, i impartit per 
l’Il·lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat Especialista 
de l’Ordre Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El dia 23 d’octubre, Jornada Tècnica sobre l’aUtOEValUaCió DE 
RiSCOS laBORalS i aSSESSORamEnt PRl, dirigida a les em-
preses de fins a 25 treballadors i treballadors autònoms sense tre-
balladors al seu càrrec. Aquesta jornada, realitzada conjuntament 
amb Mútua Universal, va ser impartida pel Sr. Francisco Javier Fran-
co Gay, Gestor de Sinistralitat de Mútua Universal.

Els dies 26 d’octubre i 2 de novembre, nou mòdul de Procediment 
Laboral, aquesta vegada dedicat al PROCÉS laBORal ORDinaRi 
i mODalitatS PROCESSalS i la SEVa inCiDÈnCia PRàCtiCa 
En la JURiSDiCCió SOCial. Dividit en dues sessions; la primera 
d’elles va ser impartida per l’Il·lm. Sr. Diego Zafra Mata, Magistrat 
del Jutjat del Social d’Algesires, i la segona, per l’Il·lm. Sr. Francisco 
Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Ta-
rragona.

El dia 27 d’octubre, va tenir lloc el Seminari sobre les nOVEtatS 
FiSCalS DESPRÉS DE la REFORma DE la llEi GEnERal tRi-
BUtàRia, a càrrec del Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d’equip Re-
gional d’Inspecció de l’Agència Tributària a Tarragona.
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El dia 28 d’octubre, es va celebrar un Taller d’aCtUalitZaCió En 
GEStió DE lES PREStaCiOnS DE SEGUREtat SOCial, progra-
mat conjuntament amb la Mútua Fremap. Aquesta acció formativa 
va ser impartida pel Sr. César Riera Cabeza, Director de Millora de la 
Gestió de Fremap, i pel Sr. Marcos Tejedor González, Gestor/Forma-
dor Regional de Fremap a Catalunya.

El dia 3 de novembre, i en col·laboració amb Mútua Asepeyo, va 
tenir lloc una Jornada sobre les nOVEtatS lEGiSlatiVES En 
matÈRia DE SEGUREtat SOCial 2015, impartida pel Sr. Óscar 
González Cherta, Direcció de Prestacions d’Asepeyo.

Els dies 9 i 23 de novembre, es va celebrar un Curs de DiRECCió 
EStRatÈGiCa i OPERatiVa PER a DESPatXOS PROFESSiO-
nalS. ViSió PER a 2016, a càrrec del Sr. Antonio Izquierdo Pater-
na, Soci Director de la firma Izquierdo Motter Consulting, i Director 
del Programa sobre Estratègia i Direcció de Despatxos Professio-
nals a EAE Business School.

El dia 10 de novembre, Sessió Informativa, organitzada conjunta-
ment amb la CEPTA, dedicada a la inCORPORaCió DE l’EmPRESa 
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Gràfica 9
Escola de Pràctica Professional

El departament Formació i Biblioteca, durant l’exercici 2015, va ofe-
rir un total de 254 informacions, 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 resi-
duals, 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 s’hi 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 
2015, s’han editat 2.100 calendaris. Segons es pot observar a la 
gràfica núm. 6, el nombre de calendaris laborals ha anat disminuint 
progressivament cada any des dels inicis de la crisi. Actualment 
gestiona, juntament amb el Departament de Col·legiacions, el tema 
de LexNet.

Així mateix, aquest departament, elabora la informació estadística i 
documentació necessàries, per a la revisió mensual de la Gerència 
i Junta de Govern. 

al nOU SiStEma DE liQUiDaCió DiRECta (SlD) a la tRESO-
RERia DE la SEGUREtat SOCial, impartida per la Sra. Silvia 
Conesa Sanz, Sotsdirecta Provincial de Gestió Recaptatòria de la 
Tresoreria de la Seguretat Social, i pel Sr. Aleix Duran Martí, Coordi-
nador Provincial del Sistema de Liquidació Directa de la Tresoreria 
de la Seguretat Social.

El dia 2 de desembre Jornada Informativa sobre el SiStEma lEX-
nEt, impartida pel Sr. Daniel Ramil, de l’empresa Procesia, i expert 
en el Sistema Lexnet.
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Gràfica 6
Calendaris laborals

Gràfica 10
novetats Biblioteca

Departament 
Formació

i Biblioteca                                                                 
Biblioteca

El fons de la Biblioteca, a 31 de desembre de 2015, es composa de 
4.136 documents, dels quals 833 són revistes i 3.303 llibres.

En referència als temes, destaca el laboral amb un 51,75� del to-
tal dels llibres; el segueix la Seguretat Social, amb un 12,54�; 
l´Econòmic i Comptable, amb un 13,82�; i el Fiscal, amb un 10,22�. 
La resta, un 11,67�, pertanyen a temes diversos.

Dintre de la nostra pàgina web, a l’apartat restringit de la mateixa, 
els nostres col·legiats exercents tenen accés, de manera il·limitada, 
a la base de dades Tirant Asesores que pertany a l’editorial TIRANT 
LO BLANCH, en les àrees de Laboral, Fiscal, Estrangeria, Compta-
bilitat, Auditoria, Propietat Horitzontal i arrendaments, i Mercantil.

En el present exercici, a la nostra Biblioteca, hi han arribat un total 
de 26 novetats, tal i com es pot apreciar a la gràfica 10.
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Entitats Col·laboradores

Altres 
col·laboradors

Tarragona
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