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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 diversos que pu-
guin ser d’interès per al col·legiat en exercici, conservant-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, s’hi 
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 
per 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 Treballadors, 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 en el sistema pro-
ductiu en funció de les competències apropiades per a 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 de Col·laboració amb Organismes, on es re-
cullen 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 la zona restringida al col·legiat exercent, és de gran importància i ajuda l’accés a la Base de Dades Tirant 
Asesores, a la qual s’hi pot accedir des de l’any 2009 sense cap cost addicional per al col·legiat exercent.

Durant l’exercici 2016, el departament de la Pàgina Web va oferir un total de 266 informacions, sobre diver-
sos temes de caràcter general, de continguts i accessos de la pàgina web, d’informàtica, borsa de treball i 
col·legiacions, entre d’altres (quadre servei d’informació).

Així mateix, aquest departament, elabora la informació estadística i documentació necessàries, per a la revi-
sió 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 relacionat amb la biblioteca, tot oferint la infor-
mació especialitzada de normativa, jurisprudència i publicacions diverses, tant en suport paper com infor-
màtic, 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 Professional, en el present exercici 2016, 
s’han programat 19 accions formatives, distribuïdes de la següent manera: 12 seminaris sobre temes labo-
rals i de Seguretat Social; 1 curs de llarga durada sobre Actualització Laboral i Seguretat Social; 3 seminaris 
sobres temes fiscals; 1 seminari sobre la Nova regulació del Procediment Administratiu; 1 sessió Informativa 
sobre les noves normes ISO 9001/2015 i ISO 14001/2015, i les XXi Jornades de dret del treball i de se-
guretat social. Això s’ha traduït en què s’hagin ofert un total de 84 hores lectives, amb una assistència de 
1.011 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, con-
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Durant els dies 10 i 11 de març, es van celebrar les XXi Jornades de dret del treBall i de segUretat 
social, amb el títol “Un nou marc legal per a les relacions laborals”.

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 Tècnica de 

les Jornades i Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem; el 
Secretari General de la Subdelegació de Govern a Tarragona, sr. car-
los miranda ruiz de gordejuela; el Degà de la Facultat de Ciències 
Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, dr. antoni Pigrau solé; i el 
Quart Tinent d’Alcalde de l’Excm Ajuntament de Tarragona, sr. Josep 
maria Prats Batet.

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. 

Amb un 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 “El dret a la intimitat, a la 
igualtat en l’àmbit de les relacions laborals. El dumping social. Anàlisis dels 
últims pronunciaments jurisprudencials”; l’il·lm. sr. carlos Hugo Precia-
do domènech, Magistrat de la Sala del Social del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, qui va desenvolupar el tema “La prova en el procés 

fien 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 es va celebrar una sessió informativa sobre les noVetats de l’agÈncia triBUtària, 
a càrrec del Sr. Tomás Palacios García, Cap de dependència de Gestió Tributària.

El dia 15 de gener va tenir lloc la sessió organitzada per IGC Global sobre “noVes normes iso 9001/2015 
i iso 14001/2015”, a càrrec del Sr. Ricard Rosas Outes, 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 22 de gener va tenir lloc la Jornada Informativa XVii FÒrUm d’actUalitat laBoral, organitzada 
per la Mútua Egarsat i impartida pel Sr. Antonio Benavides Vico, Membre del Cos Superior d’Inspectors de 
Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramon Llull i membre del Tribunal Laboral de Catalunya.

El dia 25 de febrer, seminari en col·laboració amb Fraternitat Muprespa sobre la “la JUBilació, noVa re-
gUlació i manteniment de l’aPlicació de la legislació anterior”, impartit per la Sra. Montse-
rrat Salort Armengol, Sotsdirectora de Jubilació, Mort i Supervivència de la Direcció Provincial de l’INSS a 
Tarragona, i pel Sr. Miquel Àngel Quesada Moya, Director del Departament de Comunicació, RRII i Afiliació 
de Fraternidad Muprespa.
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laboral. Punts crítics”; l’excma. sra. maria luisa segoviano astaburua-
ga, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, qui va tractar el 
tema “Criteris per a la fixació de la quantia de la indemnització per danys 
i perjudicis derivada de la vulneració d’un dret fonamental”; 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 “Últimes reformes en ma-
tèria de prestacions de la Seguretat Social (mort i supervivència i jubilació”; 
l’excm. sr. Jordi agustí Julià, Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal 
Suprem, qui va desenvolupar la ponència ”La doctrina del Tribunal Su-
prem sobre el Recàrrec de Prestacions de la Seguretat Social”; l’excm. sr. 
Fernando salinas molina, Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Su-
prem, qui va parlar sobre la “Jurisprudència trascendent i moduladora en 
la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social”; el dr. ignacio garcía-Perrote 
escartín, Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la 
UNED. Soci del Bufet Uría-Menendez, Director de l’Àrea de Dret Labo-
ral a Madrid, qui va tractar el tema “Punts crítics en la tramitació i defensa 
de l’Acomiadament Col·lectiu”; i per últim l’excma. sra. maría emilia ca-

sas Baamonde, Catedràtica de 
Dret del treball i de la Seguretat Social de la Universitat Complutense 
de Madrid, qui va parlar sobre “Una nova ordenació legal consensuada 
del treball i de les relacions laborals”.  Aquesta ponència va donar pas al 
col·loqui final i a la cloenda de les Jornades, a càrrec del President de 
l’Audiència Provincial, Il·lm. Sr. Javier Hernández García.

Les entitats col·laboradores, en aquesta ocasió foren: LA DIPUTACIÓ 
DE TARRAGONA, i LEFEBVRE-EL DERECHO, i a l’apartat comercial vam 
comptar amb 9 entitats expositores. 

El dia 5 de maig es va celebrar el Seminari sobre l’imPost soBre la 
renda de les Persones FÍsiQUes i noVetats Fiscals 2016, im-
partit pel Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap d’Equip Regional 
d’Inspecció de l’Agència Tributària a Tarragona, i patrocinat per BANC 
SABADELL i LA ACADEMIA EMPRESAS.

El dia 25 de maig, tingué lloc el Seminari sobre l’imPost de socie-
tats i noVetats Fiscals 2016, a càrrec del Sr. Roberto Luengo 
Martín, Inspector Cap d’Equip Regional d’Inspecció de l’Agència Tribu-
tària a Tarragona, i amb el patrocini de SANTANDER i SOCIETAT DE 
PREVENCIÓ FREMAP.

El dia 2 de juny es va celebrar el Seminari sobre temPs de treBall 
i Plans d’igUaltat. criteris de la insPecció de treBall, im-
partit pel Sr. Antonio Jiménez Piquero, Inspector de Treball i Seguretat 
Social. Cap de l’Àrea Territorial de la ITC a les Terres de l’Ebre.

El dia 7 de juny, Jornada sobre el ProcÉs social. Programada con-
juntament amb MC Mutual, aquesta acció formativa va ser impartida 
per la Sra. Mónica Palomero García. Advocada dels Serveis Jurídics de 
MC MUTUAL.

El dia 16 de juny, va tenir lloc la Jornada sobre la incaPacitat tem-
Poral dins dels Primers 365 dies, en la sitUació actUal. 
Aquesta jornada, realitzada comjuntament amb Mútua Universal, va 
ser desenvolupada pel Sr. Pedro López de Recalde Campaña, Director 
Territorial Jurídico Mutua Universal.
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El dia 15 de setembre, Seminari sobre la noVa regUlació del Pro-
cediment administratiU, Llei 39/2015 i 40/2015, impartit pel Sr. 
Oscar Aurelio Bru Magarolas, Tècnic Jurídic de l’Administració local des 
de l’any 1989. Advocat en exercici. Docent en cursos i seminaris sobre 
Dret Administratiu.

El dia 4 d’octubre, i en col·laboració amb MC Mutual, jornada sobre 
el sistema de liQUidació directa. aPlicació Pràctica. reso-
lUció d’incidÈncies”, a càrrec del Sr. Mario Asamà Corrales, Cap 
d’Assegurament de les Prestacions al Client de MC Mutual.

El dia 18 d’octubre, jornada organitzada per Mútua Asepeyo, dividida 
en 6 ponències i una taula rodona final, on diferents ponents de la prò-
pia Mútua i de l’Administració, desenvolupen temes relacionats amb 
la gestió interdisciPlinària de la malaltia ProFessional.

El dia 24 d’octubre es va iniciar, en col·laboració amb l’Escola Joan XXIII, 
el curs d’actUalitZació i segUretat social. Aquest curs, fina-
litzat el 14 de desembre amb una durada total de 30 hores, va ser 
impartit per la Sra. Yolanda Ruiz Asensio, Graduada Social Diplomada 
Llicenciada en Ciències del Treball Professora-Tutora Cicles Formatius 
especialitat Administració i Gestió; i pel Sr. José Luis Espallargas Cas-
tro, Diplomat en Relacions Laborals - URV Màster en direcció RRHH – 
Dublin Business School (Irlanda) Llicenciat en Antropologia, Màster en 
Antropologia Urbana i Director FP Escola Joan XXIII.

El dia 26 d’octubre es va celebrar la jornada sobre les oBligacions 
legals del registre de Jornada. eFectes laBorals i de se-
gUretat social, a càrrec del Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector 
de Treball i de Seguretat Social.

El dia 27 d’octubre, va tenir lloc el Debat sobre la doctrina de la 
stJUe de 14.09.2016 (cas ana de diego Porras). de la temPora-
litat a la desigUaltat en la contractació, a càrrec del Dr. 
Miquel Àngel Purcalla Bonilla, Magistrat del Social núm. 1 de Terrassa; i 
del Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat Especialista del TSJ 
Catalunya Sala del Social.

El dia 3 de novembre jornada sobre la contingÈncia ProFes-
sional dins el rÈgim esPecial de treBalladors aUtÒ-
noms. sitUació actUal. esPecial incidÈncia al cessament 
d’actiVitat. Aquesta jornada, realitzada conjuntament amb Mútua 
Universal, va ser impartida pel Sr. Pedro López de Recalde, Director 
Territorial Jurídic de Catalunya de Mutua Universal, i pel Sr. Antonio 
Luque, Responsable de Gestió de CATA en Mútua Universal.

El dia 9 de novembre, sessió informativa, realitzada en col·laboració 
amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, per tractar el tema incen-
tiUs i BoniFicacions a la contractació. recUrsos Per a la 
inserció laBoral, a càrrec de la Sra. Maria Rosa Giralt Patau, Àrea 
de Serveis a l’Empresa del SOC.

El dia 18 de novembre, jornada informativa, sobre enQUadrament 
en segUretat social. treBalladors aUtÒnoms econÒmi-
cament dePendents i Falsos aUtÒnomS, impartida pel Sr. Jor-
ge Pérez, Membre del Cos de Sotsinspectors d’Ocupació i Seguretat 
Social. Professor de Dret del Treball de la Seguretat Social Universitat 
Autònoma de Barcelona. Doctor en Dret.
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El departament Formació i Biblioteca, durant l’exercici 2016, va oferir un total de 259 informacions, so-
bre diversos temes de caràcter general, biblioteca, formació, i actes socials, entre d’altres (quadre servei 
d’informació).

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 d’aquests. En l’exercici 2016, s’han editat 1.950 calendaris. Segons es pots observar a la 
gràfica número 6, el nombre de calendaris laborals ha anat disminuint progressivament cada any des dels 
inicis de la crisi. A través d’aquest departament també es gestiona el tema del Sistema LexNet, i del Sistema 
E-justicia.cat.

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

EPP Gràfica 9

Calendaris Laborals Gràfica 6
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Departament Formació i Biblioteca
Biblioteca

El fons de la Biblioteca, a 31 de desembre de 2016, es composa de 4.113 documents, dels quals 801 són 
revistes i 3.312, llibres.

En referència als temes, destaca el laboral amb un 49,85 % del total de llibres; el segueix l’Econòmic i Comp-
table, amb un 16,82 %; la Seguretat Social, amb un 11,40 %; i el Fiscal, amb un 9,77 %. La resta, un 12,16 %, 
pertanyen a temes diversos.

Dintre de la pàgina web, a l’apartat restringit d’aquesta, 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, Comptabilitat i Auditoria, Mercantil, Propietat Horitzontal i Arrenda-
ments Urbans.

A l’apartat restringit de la web del Col·legi, els col·legiats exercents tenen a la seva disposició la Base de 
Dades de Convenis Col·lectius, on poden consultar tots els convenis col·lectius, distribuïs d’acord amb el seu 
àmbit d’aplicació, provincial, de Catalunya o nacional, i creada pel nostre Col·legi, des de la data en què es 
va posar en marxa la pàgina web, fins al moment actual.

En el present exercici, a la nostra Biblioteca, hi ha arribat un total de 32 novetats, tal i com es pot apreciar 
a la gràfica número 10.

novetats Biblioteca Gràfica 10


