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Presentació 

Em plau tenir l’oportunitat de presentar un any més, la memòria d’activitats de 
l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona, la qual ens permet fer 
balanç d’aquest darrer any.

Encara que al 2016 no hem tingut massa canvis de normativa, possiblement com 
a conseqüència d’haver estat un any amb un govern en funcions, hem seguit 
apostant per la formació mitjançant l’Escola de Pràctica Professional. Entenem 
que aquesta és la millor eina que podem donar als col·legiats perquè puguin de-
senvolupar, amb qualitat i professionalitat, el seu servei d’assessorament jurídic 
a les empreses i treballadors, tant en matèrial laboral i de Seguretat Social, com 
en matèria Fiscal. Hem apostat un any més per les Jornades de Dret de Treball i 
Seguretat Social, que en la seva 21 edició estan consolidades com un fòrum pro-
fessional de màxim prestigi i que tenen ressò a nivell estatal, alhora que són un 
referent per a tots els professionals del Dret Laboral.

També és filosofia del nostre Col·legi potenciar canals fluïts entre l’Administració, 
la Judicatura, i la Universitat, ja que entenem que hem de treballar junts i caminar 
en la mateixa direcció. Precisament en aquesta línia, el nostre Col·legi i la Univer-
sitat Rovira Virgili hem posat en marxa aquest any, un carnet precol·legial que 
pretén que els estudiants es vinculin amb el col·legi, tot integrant-los en l’esperit 
de la nostra institució i oferint-los els serveis com a futurs professionals-Graduats 
Socials.

Tant a nivell institucional com professional, el nostre col·lectiu ha aconseguit el 
nivell de reconeixement jurídic que es mereix, però hem de continuar treballant 
units per assolir nous reptes, i sempre amb el nostre esperit de formació contí-
nua. Aquesta formació, que ens porta a trobar l’excel·lència, és la veritable clau 
per aconseguir el nostre objectiu de què aquesta activitat que va néixer d’una ne-
cessitat social, acabi convertint els Graduats Socials en els professionals de més 
prestigi del camp jurídic laboral del país.

Hem seguit comptant amb entitats col·laboradores. Els agraeixo molt la seva 
col·laboració i demano a tots els Graduats Socials que tingueu una especial sensi-
bilitat envers aquestes, ja que sense les seves col·laboracions no podríem assolir 
els nostres objectius.

També la tasca dels companys de la Junta de Govern ha estat fonamental. Han 
dedicat molt esforç i temps al Col·legi, un temps que han tret dels seus despatxos 
i de les seves famílies. No puc més que sentir-me orgullosa dels meus companys i 
de tot el personal de secretaria que treballa dia a dia al Col·legi.

Amb la certesa de què “Treballar units ens fa créixer”, us dono les gràcies a tots.

Ana Maria Asama Esteve
Presidenta
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Composició de la Junta de Govern

Presidenta
Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve

VicePresident Primer
Excm. Sr. Joan Maria Estivill Balsells

VicePresident segon
Excm. Sr. Jaume Francesch Garces

secretari
Excm. Sr. Josep Antoni Barriach Torres

tresorer
Sr. Pere Josep Roig Angles

Vicesecretari
Sr. Jorge Muria Lopez

comPtador
Excm. Sr. Juan Mario Abello Castella

Vocals
Sra. Marta Martorell Serra
Excma. Sra. Josefa Méndez Higuero
Excm. Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez
Sra. Eva Uruen Pueyo
Sra. Paloma Martin Moya
Sra. Josefa Maria Sole Vilella

Personal de secretaria

gerent
directora de Qualitat
Sra. Amparo Pérez Grau

dePartament de Formació i BiBlioteca
adjunt a gerència
Sr. Rafael Fernández Escobar

dePartament de Pàgina WeB
noves tecnologies. Publicacions
Sra. Silvia Haro Pozo

dePartament col·legiacions
secretaria col·legi
Sra. Maria Sieres Rius
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A.M.Q. 05 (12)

Vicepresident 1r.
Sr. Joan M. Estivill Balsells

Presidenta
Sra. Ana Maria Asama Esteve

Gerent
Sra. Amparo Pérez Grau

Assessora Jurídica
Sra. Elisabeth Benítez

Tresorer
Sr. Pere Josep Roig Angles

Secretari 
Sr. Josep A. Barriach Torres

Vicesecretari
Sr. Jorge Muria Lopez

Publicacions
Tota la junta

Comptador
Sr. Juan Mario Abello Castella

Vicepresident 2n.
Sr. Jaume Francesch Garces

Sr. Joan Maria Estivill Balsells

Sr. Jaume Francesch Garces

Sr. Josep Antoni Barriach Torres

Sr. Pere Josep Roig Angles

Sr. Juan Mario Abello Castella

Sr. Jorge Muria Lopez

Sra. Marta Martorell Serra

Sra. Eva Uruen Pueyo

Sr. Josep Antoni Barriach Torres

Sr. Joan Maria Estivill Balsells

Sr. Jaume Francesch Garces

Sr. Jorge Muria Lopez

Sra. Marta Martorell Serra

Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez

Sra. Paloma Martin Moya

Sr. Pere Josep Roig Angles

Sr. Jaume Francesch Garces

Sr. Joan Maria Estivill Balsells

Sr. Josep Antoni Barriach Torres

Sr. Juan Mario Abello Castella

Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez

Sra. Eva Uruen Pueyo

Sra. Josefa Maria Sole Vilella

Sr. Jaume Francesch Garces

Sr. Joan Maria Estivill Balsells

Sr. Josep Antoni Barriach Torres

Sr. Jorge Muria Lopez

Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez

Sra. Josefa Maria Sole Vilella

Sra. Paloma Martin Moya

Ètica i Intrusisme

Lluita intrusisme
Ètica i deontologia

Pòlissa R.C.

Relacions Públiques

Organització d’actes
Publicitat i Premsa
Esponsoritzacions

Imatge externa

Economia

Pressupostos
Comptabilitat

Control de despeses
Patrimoni

Cultura

Escola Pràctica 
Professional

Centre col·laborador
Biblioteca

Serveis

Organigrama de l’Òrgan de Govern del Col·legi
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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 es-
trictament als pressupostos. Sense descurar la nostra funció com a entitat de dret públic, 
així com l’intrusisme i l’ètica professional, aconseguint-ho amb l’ajuda i col·laboració de tots.

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

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

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

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

Ana Maria Asama
Presidenta
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Relacions externes
Agenda Presidència

Al llarg de l’any 2016, 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 103 actes, 
corresponents a l’exercici 2016, segons podem apreciar a la gràfica núm. 8.

18 de gener Invitació rebuda mitjançant la Magistrada de la Sala Social del TSJ de Catalunya, Il·lma. 
Sra. Sara Pose Vidal, per assistir a l’acte “Els Tribunals de justícia obren les seves portes 
a la mediació”, que es celebra amb motiu de la celebració de la setmana europea de la 
mediació. Sala dels Passos Perduts del TSJ de Catalunya.

19 de gener Presentació del col·leccionable Tàrraco, Patrimoni Mundial. Una nova visió, iniciativa im-
pulsada per la Fundació Privada Mútua Catalana i la revista Fet a Tarragona. Sala d’actes 
de l’Ajuntament de Tarragona.

21 de gener Invitació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Cata-
lunya, a la taula “Si la mediació és la resposta, quina és la pregunta?” arran del Dia Euro-
peu de la Mediació. Seu del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (Ausiàs Marc, 
40. Barcelona).

21 de gener Presentació, en la seva qualitat de Presidenta del Consell de Col·legis de Graduats So-
cials de Catalunya, de la Jornada “Tot el que sempre has volgut saber sobre la mediació i 
mai has gosat preguntar”, un taller participatiu sobre la projecció del Graduat Social en 
l’activitat de mediació. Seu del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona.

26 de gener Visita institucional al nou Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. 
L’acompanyen el Vocal de Junta, Sr. Jorge Muria López i la Gerent, Sra. Amparo Pérez. 
Per part de la Universitat, hi són presents la Vicedegana, Dra. Àngels Galiana Saura, i 
la Responsable d’ Ensenyament de Relacions Laborals i d’Ocupació, Dra. Catalina Jordi 
Amoròs. Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili. 

El dia 26 de gener, va tenir lloc una visita institucional 
al nou Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la 
URV, Dr. Antoni Pigrau. La nostra Presidenta Sra. Ana Ma-
ria Asama, acompanyada de la Gerent del Col·legi, Sra. 
Amparo Pérez i del Vocal de Junta, Sr. Jordi Muria, va 
ser rebuda pel nou Degà. També van ser-hi presents la 
Vicedegana, Dra. Àngels Galiana Saura, i la Responsable 
d’Ensenyament de Relacions Laborals i d’Ocupació, Dra. 
Catalina Jordi Amoròs. 

28 de gener Fundació Justícia Social. Fòrum Social amb la ponència “La possible reforma de la Cons-
titución”, a càrrec de D. Luis María Cazorla Prieto, Catedràtic de Dret Financer i Tributari 
de la Universitat Rei Juan Carlos.  Seu del Consejo General de Colegios Oficiales de Gradua-
dos Sociales de España.
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29 de gener Reunió del Patronat de la Fundació Justícia Social, de la qual en forma part la Sra. Asa-
mà, com a Presidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. Seu del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

30 de gener Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España. Seu del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

5 de febrer Visita institucional al nou Magistrat del Jutjat Social núm. 1 de Tarragona, Il·lm. Sr. Luis 
Torres Gosálbez. Seu dels Jutjats del Social de Tarragona (avinguda Roma, 21).

10 de febrer Presa de possessió del nou Delegat Territorial de la Generalitat de Tarragona, Sr. Oscar 
Peris. Delega en el Vicepresident 2n., Sr. Jaume Francesch Garcés. Aula Magna. Campus 
Tarragona URV.

11 de febrer Audiència del Rei Felip VI, en el transcurs de la qual se li fa lliurament de la Gran Creu de 
la Justícia Social. Palau de la Zarzuela.

23 de febrer Reunió del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya.  Seu del Consell de 
Col·legis de Graduats Socials de Catalunya.

24-25 de febrer Invitació d’Activa Mútua a les Jornades de l’Assessoria Jurídica.  Seu d’Activa Mútua (Reus).

25 de febrer Visita institucional al Sr. Francesc Roca Rosell, regidor de l’Àrea d’Educació, Ocupació i 
Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Tarragona. Delega en el Vicepresident 
2n., Sr. Jaume Francesch, qui assisteix acompanyat de la Gerent, Sra. Amparo Pérez. 
Edifici Tarragona Impulsa. Tarragona.

8 de març Reunió de treball amb la Comissió de Treball de la Sala de Govern del TSJ de Catalunya. 
L’acompanyen el Vicepresident 2n., Sr. Jaume Francesch i la Gerent, Sra. Amparo Pérez. 
Seu de l’Audiència Provincial de Tarragona.

12 de març Presentació del llibre Opuscle de la Germandat del nostre Pare de Jesús de la Passió. 
L’acompanyen la Vocal de Junta, Sra. Paloma Martín i la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Pa-
rròquia de Sant Joan Baptiste. Tarragona.

15 de març Presentació de l’Opuscle de Setmana Santa 2016 de la Germandat de Jesús Natzarè. 
L’acompanya la Vocal de Junta, Sra. Paloma Martín, i la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Esglè-
sia de Sant Miquel del Pla. Tarragona.

16 de març Visita institucional al nou Magistrat del Jutjat del Social de Tortosa, Il·lm. Sr. Joaquim Bon-
fill. L’acompanya el Comptador, Sr. Joan Màrius Abelló Castellà. Seu del Jutjat del Social de 
Tortosa.

18-19 de març Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España. Fuerteventura 
seu del Cabildo Insular.

25 de març Processó del Divendres Sant. La Presidenta, Sra. Asamà, serà la portadora de la Bande-
ra d’Aspirants de la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió. L’acompanyaran els 
Srs. Josep Antoni Barriach i Jorge Muria, Vicesecretari i Vocal, respectivament.

31 de març Visita institucional al Director dels Serveis Territorials de Treball, Família i Afers Socials, 
Sr. Francesc Tarragona. L’acompanya el Vicepresident 2n., Sr. Jaume Francesch. Seu dels 
Serveis Territorials situada a l’Avinguda Andorra núm. 7. Tarragona.
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El dia 25 de març, en la Processó del Divendres Sant 
a Tarragona, la Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Asa-
mà, va ser la portadora de la Bandera d’Aspirants de la 
Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió, acom-
panyada dels membres de Junta, Sr. Josep Antoni Ba-
rriach i Sr. Jorge Muria.

31 de març Acte de signatura de l’acord de col·laboració amb Mas Carandell, el qual va ser signat 
per la Presidenta, Sra Asamà i el President d’IMFE Mas Carandell i Regidor de Medi Am-
bient i Ocupació de l’Ajuntament de Reus, Sr. Daniel Rubio Angosto. Sala de Juntes del 
Col·legi.

15 d’abril Renovació de l’acord de col·laboració amb l’Escola Joan XXIII, acte que va tenir lloc des-
prés de la conferència que la Presidenta, Sra. Asamà, va pronunciar davant d’un gran 
nombre d’alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Superior, sobre la figura del gra-
duat social en la societat actual i les sortides professionals d’aquesta carrera. La signa-
tura va ser a càrrec de la Sra. Asamà i el Sr. Joan Llatse, Director del Centre. També hi va 
ser present, la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Escola Joan XXIII – Bonavista (Tarragona).

18 d’abril Visita institucional al nou Delegat Territorial del Govern de la Generalitat, Sr. Oscar Peris. 
L’acompanya el Vicepresident 2n., Sr. Jaume Francesch. Delegació Territorial del Govern 
de la Generalitat – c/ Sant Francesc, 3. Tarragona.

21 d’abril Acte de signatura de la renovació del conveni de col·laboració amb l’Institut Vidal i Ba-
rraquer i posterior xerrada de la Presidenta, Sra. Asamà, als alumnes del cicle formatiu 
de grau superior d’Administració i Finances d’aquest institut, sobre la figura del graduat 
social. Institut Vidal i Barraquer – Rambla President Companys. Tarragona.

22 d’abril Reunió de treball amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. L’acompanyen el Vi-
cepresident 2n., Sr. Jaume Francesch; el Secretari, Sr. Josep Antoni Barriach; i la Gerent, 
Sra. Amparo Pérez. Seu de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

22 d’abril  Actes institucionals de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Reus, amb motiu de la seva festivitat 
de Sant Raimon de Penyafort. Acompanya a la Presidenta, el Vicepresident 1r., Sr. Estivill. 
Saló Noble del Palau Bofarull de Reus – Restaurant L’Orangerie de Vila-seca.

26 d’abril  Reunió, com a Presidenta del Consell, amb la Direcció General de la Modernització de 
l’Administració de Justícia de la Generalitat de Catalunya, per conèixer el nou equip 
i l’estat del portal telemàtic per a les comunicacions telemàtiques (e-justícia). Centre 
d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada – c/ Ausiàs March, 40.

29 d’abril Invitació del Parlament de Catalunya a l’acte d’inauguració del cicle “La igualtat efectiva 
de dones i homes, un repte de país”. Palau del Parlament de Catalunya (Parc de la Ciuta-
della, s/n).

2 de maig Acte de signatura de l’acord de col·laboració amb CEPSA. L’acompanya la Gerent del 
Col·legi. Sala de Juntes del Col·legi.
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2 de maig Invitació de la CEPTA per assistir a les II Jornades Comarcals Empresa i Territori al Ta-
rragonès, organitzades pel Consell Comarcal del Tarragonès. Consell Comarcal de Tarra-
gonès.

3 de maig Invitació al 9è Simposi de Recursos Humans. Gestionant persones al segle XXI. Cambra 
de Comerç de Tarragona 

3 de maig Presentació de l’acte, organitzat per la Mútua Fraternitat, sobre “Les polítiques de salut i 
seguretat laboral de l’administració catalana, els criteris de la inspecció en PRL i el paper 
de les MCCS”. Cambra de Comerç de Tarragona

5 de maig Fòrum 2016 de Més Dona. “Talent i lideratge femení”. L’acompanya la Gerent, Sra. Am-
paro Pérez. Palau Firal de Reus.

6 de maig Assistència a la 16a. Edició de la Nit Empresarial, organitzada per la CEPTA. Teatre Audi-
tori de Salou.

11 de maig Reunió, com a Presidenta del Consell, amb la Comissió Mixta del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. L’acompanya el Secretari, Sr. Joan Maria Estivill.  Palau de Justícia 
(Lluís Companys, 14 – 18. Barcelona).

El dia 11 de maig, es va constituir la Comissió Mixta de 
la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i el Consell de Col·legis de Graduats Socials 
de Catalunya. Comissió constituïda arran de l’acord del 
Ple de Sala de Govern del TSJC, assolit el 12 d’abril, 
i segons el qual ambdues institucions treballaran de 
manera conjunta en la millora i modernització del ser-
vei que es presta al ciutadà. 

      

13 de maig Visita institucional de la Consellera de Treball, Sra. Dolors Bassa, al nostre Col·legi. Seu 
del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

18 de maig Visita institucional a la Directora dels Serveis Territorials de Justícia a les Terres de l’Ebre, 
Sra. Montserrat Ingla. Serveis Territorials de Justícia de les Terres de l’Ebre (c/ Santa Anna 
núm. 3-5. Tortosa).

23 de maig Reunió del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. Seu del Consell (Còrse-
ga, 227 – 229. Barcelona) 

25 de maig Invitació de la Cambra de Comerç de Tarragona, a la ponència sobre “Criteris d’actuació 
de la Inspecció de Treball en matèria de prevenció de riscos laborals”, a càrrec de 
l’Inspector de Treball, Sr. Antonio Jiménez Piquero. Seu de la Cambra de Comerç de Tarra-
gona.

25 de maig Reunió de la comissió tècnica de l’Acord de col·laboració entre l’Administració de la Ge-
neralitat i les institucions representatives dels col·lectius professionals de l’àmbit jurídic, 
per al foment de l’ús del català. Delega en el Vicepresident 2n., Sr. Jaume Francesch 
Garcés. Seu de la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica (c/ Aragó, 332. 
Barcelona).
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27 de maig Actes institucionals del Col·legi d’Advocats de Tarragona (Imposició de togues i posterior 
Sopar Col·legial). Seu Col·legial del Col·legi d’Advocats de Tarragona – Tinglado núm 1 del 
Port de Tarragona.

31 de maig Invitació de la Cambra de Comerç de Tarragona a l’acte públic “Ens hi juguem el futur. Sí 
al futur de les empreses i dels treballadors/es de Tarragona”. Aula Magna de la Universi-
tat Rovira i Virgili.

1 de juny Invitació del Director del Complex Industrial de Repsol a Tarragona, a la presentació del 
Pla de Sostenibilitat 2016 i de l’informe de tancament del Pla de Sostenibilitat de 2015. 
Cambra de Comerç de Tarragona.

2 de juny Trobada amb la Presidenta de l’Institut Català de les Dones, Teresa M. Pitarch, per inter-
canviar opinions sobre la situació de les dones en els llocs de direcció. La Sra. Asamà hi 
assisteix com a Presidenta del nostre Col·legi i membre de l’Associació d’Empresàries 
de les comarques de Tar ragona. Seu de l’Associació d’Empresàries i Emprenedores de les 
Comarques de Tarragona. 

7 de juny Visita institucional, en qualitat de Presidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials 
de Catalunya, al Conseller de Justícia del Govern de la Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. 
Carles Mundó. Seu del Departament de Justícia (c/ Pau Clarís, 81).

9 de juny Visita institucional a la Directora dels Serveis Territorials de Justícia de Tarragona, Sra. 
Josepa Palomar. L’acompanya el Vicesecretari, Sr. Jorge Muria López. Seu dels Serveis 
Territorials de Justícia de Tarragona – Sant Antoni Maria Claret, 17. Tarragona.

10 de juny Conferència sobre “Oportunidades y retos de la Ciberseguridad” a càrrec del Secretari 
General de l’INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), Sr. Francisco Pérez Bes. Seu 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España

10 de juny Reunió del Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España. Seu del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

10 de juny Reunió del Patronat de la Fundació Justícia Social, de la qual la Sra. Asamà en forma part 
en qualitat de Presidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. Seu 
del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

15 de juny Trobada entre els Col·legis Professionals de la província i diferents representants polí-
tics, per donar a conèixer les inquietuds, problemàtiques i gestió dels Col·legis, i conèi-
xer la visió dels diferents representants polítics sobre la col·legiació, llei de serveis pro-
fessionals, etc. Restaurant La Caleta.

17 de juny Invitació del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona a l’acte commemoratiu 
del 80è aniversari del Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida. Museu 
Marítim de Barcelona (Av. de les Drassanes, s/n).

21 de juny Acte pel qual el nostre Col·legi s’adhreix a la declaració “Ens hi juguem el futur. Sí al futur 
de les nostres empreses i dels treballadors i treballadores de Tarragona”. Seu de la Cambra 
de Comerç de Tarragona.

22 de juny Presentació, en qualitat de Presidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Ca-
talunya, de la Sessió Formativa de la plataforma e-justicia.cat. Seu del Consell de Col·legis 
de Graduats Socials de Catalunya.
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27 de juny Acte de signatura del conveni de col·laboració amb l’empresa Coworking Avant TGN que 
ofereix serveis d’infraestructura a altres empreses i/o professionals en funció de les ne-
cessitats de cada client pel correcte desenvolupament de la seva activitat empresarial 
o professional. L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Sala de Juntes del Col·legi de 
Graduats Socials de Tarragona.

28 de juny Reunió de treball amb la Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia, 
en relació al projecte e-justicia.cat – comunicacions telemàtiques. Departament de Jus-
tícia, Pau Claris, 81. Barcelona.

29 de juny Invitació de la Mútua Fremap a l’acte institucional de presentació i posada en servei de les 
noves instal·lacions de l’Hospital FREMAP a Barcelona, i visita guiada a les instal·lacions. 
Hospital FREMAP Barcelona (c/ Madrazo 8 – 10).

30 de juny Acte d’inauguració de la casa Joan Miret on es troben les noves oficines de l’empresa AG 
Planning Grup. Casa Joan Miret (Rambla Nova, 36).

12 de juliol Reunió de treball amb la directora de l’Oficina de Treball de la Generalitat (Tarragona-
Claret), Sra. Rosa Maria Alegret. L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Sala de Juntes 
del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

12 de juliol Signatura conveni de col·laboració amb la CEPTA. Signen l’esmentat document, la Pre-
sidenta del Col·legi, Sra. Asamà, i el President de la CEPTA, Sr. Josep Antoni Belmonte. 
També hi són presents, la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez, i el Gerent de la CEPTA, 
Sr. Xavier Borrell. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

21 de juliol Invitació del Director General d’MC MUTUAL, Sr. Eduard Vidal Castarlena, a la Junta Ge-
neral MC Mutual. Auditori del Centre de Convencions AXA (Illa Diagonal).

26 de juliol Reunió de Treball de la Comissió Executiva Provincial de l’INSS, de la qual en forma part el 
nostre Col·legi. Seu de l’INSS a Tarragona (Rambla Nova, 84).

27 de juliol Assistència a l’acte de presentació i signatura del manifest de suport a l’aprovació inicial 
del Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i de Salou. Saló de 
Plens de la Diputació de Tarragona.

7 de setembre Acte de celebració del 3r aniversari de la revista Fet a Tarragona, dirigida pel Sr. Ricard 
Lahoz, i presentació del número 19 de l’esmentada revista.  Sala d’actes del departament 
de Cultura (c/ Major, 14. Tarragona).

8 de setembre Invitació del delegat territorial del Govern a Tarragona, Sr. Òscar Peris, i l’alcalde de Reus, 
Sr. Carles Pellicer, a un acte institucional, amb motiu de la celebració de la Diada Nacio-
nal de Catalunya. Plaça del Teatre, 1. Reus.

15 de setembre Visita institucional al Director del Servei Territorial d’Ocupació a Tarragona, Sr. Manuel 
García Molina. L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Carrer de Pompeu Fabra, 1. 
Tarragona.

15 de setembre Invitació de la Cambra de Comerç de Tarragona a l’acte de lliurament dels Premis a la 
Internacionalització de les empreses.  Seu del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona.

16 de setembre Acte d’inauguració del curs acadèmic 2016-17 de la Universitat Rovira i Virgili. Teatre 
Bartrina de Reus.
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21 de setembre Dinar amb representants de la Mútua Universal amb motiu de la celebració de la seva 
Junta Directiva. Entitat cultural “El Círcol” a la Plaça Prim, 4. Reus.

21 de setembre Pregó de la Festa Major de Santa Tecla, a càrrec de Pau Garcia Baucells, Daniel Guerrero 
Domínguez i Clara Sanz Figueras, joves estudiants en l’àmbit educatiu a la ciutat. Saló de 
Plens de l’Ajuntament de Tarragona.

22 de setembre Assistència a les X Jornadas Valencianas de Relaciones Laborales que organitza el 
Col·legi de Graduats Socials de València. Ciudad de la Justicia (Valencia).

26 de setembre Conferència del Magistrat de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, sobre “La ley 39/2015 
del Procedimiento Administrativo: Aplicación en el ámbito laboral”. Sede del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.  Madrid.

26 de setembre Ple de Consells Autonòmics de Col·legis Oficials de Graduats Socials. Sede del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Madrid.

26 de setembre Reunió del Patronat de la Fundació Justicia Social. Sede del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de España. Madrid.

27 de setembre Reunió de treball de la Comissió Executiva provincial de l’INSS, de la qual en forma part 
el nostre Col·legi. Seu de l’INSS.

28 de setembre Invitació de la Cepta per assistir a la Presentació de les conclusions de les II Jornades Co-
marcals Empresa i Territori al Camp de Tarragona. Palau de la Diputació. Tarragona.

5 d’octubre Invitació de la Comissió Laboral i Recursos Humans de Foment de Treball de Catalunya 
per participar en l’Acord Interprofessional de Catalunya per promoure la regulació en 
la negociació col·lectiva de l’organització flexible del temps de treball. Foment de Treball. 
(Via Laietana, 32-34).

6 d’octubre Visita al Sr. Josep Ramon Correal, Conseller Editorial del Diari de Tarragona, per tal de 
trobar fórmules de col·laboració entre ambdues entitats. L’acompanya la Gerent, Sra. 
Amparo Pérez. Oficines del Diari de Tarragona.

6 d’octubre Invitació de la Universitat Rovira i Virgili a la Sessió Inaugural del Postgrau en Assessora-
ment Jurídic Laboral. L’acompanyen, les Vocals de Junta, Sres. Fina Méndez i Josepa Solé, 
i la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Sala de Graus del Campus Catalunya. (Universitat Rovira i 
Virgili).

10 d’octubre Acte de presentació de conclusions i resultats de les II Jornades Comarcals Empresa i 
Territori al Tarragonès. Seu del Consell Comarcal del Tarragonès.

20 d’octubre Visita institucional al President de la Diputació de Tarragona. L’acompanya el Vicepresi-
dent 2n, Sr. Jaume Francesch. Seu de la Diputació de Tarragona.

24 d’octubre Invitació del Subdelegat de Govern, Sr. Emilio Ablanedo, a l’acte de celebració de la 
finalització de les obres de millora de la façana de la Subdelegació de Govern. Seu de la 
Subdelegació de Govern.

25 d’octubre Reunió de treball de la Comissió Executiva de l’INSS, de la qual en forma part el nostre 
Col·legi. Seu de l’INSS.
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25 d’octubre Trobada de treball amb el Director de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Li 
acompanyen el Vicepresident 2n, Sr. Jaume Francesch; el Secretari, Sr. Josep Antoni 
Barriach; el Comptador, Sr. Joan Mario Abelló; i la Gerent, Sra Amparo Pérez. Seu de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social.

25 d’octubre Trobada de treball amb els Srs. Francisco Javier Calejero López i Ángel Calejero López, 
Director del SEPE a Tarragona i Director de l’Institut Social de la Marina, respectivament. 
L’acompanyen la Vocal de Junta, Sra. Paloma Martín, i la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Seu 
de l’Institut Social de la Marina.

26 d’octubre Visita institucional a l’alcalde de Tarragona, Sr. Josep-Fèlix Ballesteros. L’acompanya la 
Gerent, Sra. Amparo Pérez. Ajuntament de Tarragona.

28 d’octubre Sopar Col·legial del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, amb l’assistència d’una 
representació de la Junta de Govern i Gerència. Hotel Juan Carlos I (Barcelona).

7 de novembre Invitació del Govern de la Generalitat i del Consell Assessor per a la Reforma Horària 
(CARH), a la reunió sobre el debat del Teixit Productiu.  Sala 2 de la  planta baixa, edifici de 
Sant Honorat, del departament de Presidència (Plaça Sant Jaume, 4. Barcelona).

7 de novembre Invitació de la Secretaria de Transparència i Govern Obert de la Generalitat de Catalun-
ya i Iniciativa per a la Reforma Horària, a la conferència sobre la Reforma Horària i la 
participació ciutadana. Delega en el Vicepresident 1r, Sr. Joan Maria Estivill. Sala d’Actes 
de l’Antic Hospital. Reus.

8 de novembre Reunió del Consell de Col·legis Oficials de Graduats Socials de Catalunya. Seu del Consell 
de Col·legis Oficials de Graduats Socials de Catalunya.

10 de novembre Invitació de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), a la XXIX 
Jornada de Estudio sobre Negociación Colectiva de la CCNCC. Salón de Actos del Ministe-
rio de Empleo y Seguridad Social. Madrid.

10 de novembre Acte de lliurament dels Premis MC Mutual “Antonio Baró” a la Prevenció de Riscos Labo-
rals. Hotel Villa Magna – Paseo de la Castellana. Madrid.

16 de novembre Reunió de treball d’alguns dels Presidents dels Col·legis Professionals de Tarragona. 
Sala de Juntes del Col·legi d’Advocats de Tarragona.

29 de novembre Reunió del Ple del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España. Seu del Consejo General.

2 de desembre Invitació del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya a Tarragona per assistir al Còctel de Na-
dal, organitzat dins dels seus actes institucionals. Centre Tarraconense El Seminari.

13 de desembre Reunió, com a Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, amb la Direcció 
General de Modernització de l’Administració de Justícia. Centre d’Estudis Jurídics i Forma-
ció Especialitzada (c/ Ausias March, 40. Barcelona).

16 de desembre Acte acadèmic de celebració dels 25 anys de la Universitat Rovira i Virgili. Delega en el 
Vicesecretari, Sr. Jorge Muria López. Teatre Tarragona (Rambla Nova, 11).

16 de desembre Invitació del Col·legi de Farmacèutics al seu Sopar Col·legial. Delega en el Vicepresident 
2n, Sr. Jaume Francesch. Seminari de Tarragona (c/ Sant Pau).
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16 de desembre Reunió del Patronat Fundación Justicia Social. Real Academia de Jurisprudencia y Legisla-
ción (Salón Principal).

16 de desembre Reunió del Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Salón Principal).

16 de desembre Acte de condecoracions de l’Ordre de San Raimundo de Peñafort amb la presència del 
ministre de Justícia, Rafael Catalá. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Salón 
Principal).

16 de desembre Lliurament dels Premis Mérito Social 2016.  Sede del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Graduados Sociales de España.

20 de desembre Reunió de treball de la Comissió Executiva de l’INSS, de la qual el nostre Col·legi en for-
ma part representant a la CEPTA. Seu de l’INSS (Rambla Nova, 84 – 5a planta).

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 temes ordinaris i extraordinaris generats durant el període.

Fotografia de grup, de la visita institucional que la 
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Sra. 
Dolors Bassa i Coll, va realitzar al nostre Col·legi el 
dia 13 de maig.

El Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, 
Sr. Carles Mundó i Blanch, va rebre a la Presidenta 
i membres del Consell de Col·legis de Graduats 
Socials de Catalunya, el dia 7 de juny.

Agenda Presidència 
Gràfica 8



20

Memòria 2016 - Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona

Relacions externes
Presència en els mitjans de comunicació

Durant el present exercici, el nostre Col·legi ha vist incrementada la seva presència en els mitjans de comu-
nicació, respecte a l’any anterior, tal i com es pot comprovar en el següent resum de ressenyes informatives 
sobre la nostra activitat col·legial. Tal com s’aprecia a la gràfica, el nombre d’aparicions a la premsa varia 
d’un any per a un altre, ja que encara que es remeten les notes de premsa als diferents mitjans, aquests no 
sempre consideren les activitats col·legials com a notícia.

L’any 2016, el nostre Col·legi ha aparegut en 15 ocasions en diferents mitjans de comunicació, segons es 
pot apreciar a la gràfica número 3.

diari digital tarragona21 (9 de març de 2016). Notícia que es fa ressò de la celebració de les XXI 
Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social. En aquestes, ponents del Tribunal Suprem, del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya i Catedràtics de Dret del Treball i de Seguretat Social, van centrar les seves 
intervencions en el nou marc legal per a les relacions laborals.

mÉs tarragona (11 de març de 2016). Breu menció de la XXI edició de les Jornades de Dret del Treball i 
de Seguretat Social que vàrem celebrar a l’Hotel Ciutat de Tarragona. S’acompanya el text amb una fotogra-
fia de la inauguracióa la qual hi apareix la Presidenta del Col·legi, Sra. Anna Maria Asamà, la Directora Tècnica 
de les Jornades i Magistrada del Tribunal Suprem, Sra. Rosa Maria Virolès; el President de l’Audiència Pro-
vincial, Javier Hernández; el Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, Antoni Pigrau; i el Secretari 
General de la Subdelegació de Govern, Carlos Miranda.

diari de tarragona (14 de març de 2016). Dins l’apartat Vida Social d’aquest diari, fotografia que recull 
un moment de la celebració de les XXI Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, concretament, una 
visió general de la sala de ponències, amb una breu menció del seu contingut.

la ciUtat de tarragona (15 de març de 2016). Notícia sobre la realització, per part del nostre Col·legi, 
de les XXI Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, amb l’assistència de 200 professionals que van 
poder gaudir d’intervencions com la que recull la fotografia que acompanya al text, on es veu la Catedràtica 
de Dret del Treball i Seguretat Social i ex Presidenta del Tribunal Constitucional, Excma. Sra. Ma. Emilia Casas.

Mitjans Comunicació Gràfica 3 
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diari de tarragona (27 de març de 2016). Dins l’especial del Divendres i Dissabte Sant, fotografia que 
recull un moment de la Processó del Sant Enterrament, on es pot apreciar a la Presidenta del Col·legi, Sra. 
Ana Maria Asamà, portant la bandera de la Reial Germandat de Jesús Natzarè de Tarragona, acompanyada 
del Vicesecretari, Sr. Josep A. Barriach, i del Vocal, Sr. Jordi Muria.

la ciUtat de reUs; reUs.cat; del camP.cat (1 d’abril de 2016). Tots tres diaris digitals de la ciutat 
de Reus es fan ressò del conveni de col·laboració establert entre el nostre Col·legi i la Fundació IMFE Mas 
Carandell amb la finalitat d’impulsar el desenvolupament del territori a través d’accions de formació i quali-
ficació professional i d’ocupació. La fotografia que acompanya els tres articles recull un instant de l’acte de 
signatura entre la nostra Presidenta, Sra. Anna Maria Asamà, i el Regidor de Medi Ambient i Ocupació de 
l’Ajuntament de Reus i President de l’IMFE Mas Carandell, Sr. Daniel Rubio.

diari mÉs tarragona – reUs - costa daUrada (1 d’abril de 2016). Article sobre el conveni de 
col·laboració signat per la Sra. Anna Maria Asamà, Presidenta de l’Il·ltre Col·legi de Graduats Socials de Ta-
rragona; la Sra. Maria Dolors Sardà, Regidora d’Ensenyament en qualitat de vicepresidenta de la Fundació 
IMFE Mas Carandell, i el Regidor de Medi Ambient i Ocupació, Daniel Rubio, com a president de l’IMFE Mas 
Carandell, conveni que es centrarà en la difusió d’accions formatives i en facilitar la participació dels nostres 
col·legiats en la borsa de professionals experts del centre de formació, entre d’altres accions.

diari de tarragona (2 d’abril de 2016). Breu menció al conveni de col·laboració signat entre Mas Caran-
dell i el nostre Col·legi, el qual permetrà potenciar les accions de formació i qualificació professional i ocupa-
ció. Acompanya a l’article una fotografia del moment de la signatura de l’esmentat conveni de col·laboració.

diari digital tarragona21 (20 d’abril de 2016). Extens article sobre la reelecció de la Presidenta, Sra. 
Ana Maria Asamà com a Presidenta del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, càrrec que compagina 
amb la presidència del Consell de Col·legis Oficials de Graduats Socials de Catalunya. A l’article, la Sra. Asamà 
manifesta que entre els seus reptes de cara al nou mandat, destaca la voluntat de continuar apostant per la 
formació com a pilar clau per al desenvolupament de la professió de Graduat Social. Una altra de les línies 
en les que la Sra. Asamà vol incidir és la de l’impuls del col·lectiu dels graduats socials, en un any en el que 
s’ha aconseguit prestigi social arran de la recent publicació de la Llei Orgànica 7/2015 que ens equipara amb 
els advocats i procuradors, en l’exercici davant els Jutjats i Tribunals.

mÉs tarragona (21 d’abril de 2016). 
Breu article, acompanyat de fotografia, 
sobre la reelecció de la nostra Presidenta, 
Sra. Ana Maria Asamà, qui destaca el su-
port i la confiança rebuda dels membres 
de la Junta de Govern i del conjunt dels 
col·legiats. Entre els reptes d’aquest nou 
mandat hi ha el de continuar apostant per 
la formació com a pilar clau en el reciclat-
ge constant de la professió.

diari de tarragona (7 de maig de 
2016). La Presidenta del Col·legi, Sra. Asa-
mà, com a Degana del nostre Col·legi a l’enquesta que el Dia-
ri de Tarragona va traslladar a trenta col·lectius de la nostra 
ciutat, sobre la valoració de la feina realitzada pel nou execu-
tiu (PSC, PP i Unió Democràtica) de l’Ajuntament de Tarragona, 
durant els seus primers cent dies de govern.

diari de tarragona (2 juny de 2016). Breu article i fotografia de grup de les directives i empresàries de 
l’Associació d’Empresàries i Emprenedores de les Comarques de Tarragona, entre les que es troba la Presi-
denta del nostre Col·legi, Sra. Asamà, i que es van reunir amb la Presidenta del Institut Català de les Dones, 
per intercanviar impressions sobre la situació de les dones en els llocs de direcció.
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diari mÉs digital (26 de novembre de 2016). Extensa notícia sobre la celebració de l’acte de jurament o 
promesa dels nostres col·legiats. Hi apareix una fotografia d’aquests acompanyats de les autoritats que van 
presidir l’acte. A més, es fa un ampli recull dels graduats socials guardonats durant el transcurs del posterior 
Sopar Col·legial, així com del lliurament de la Medalla als Serveis Distingits, en la categoria d’Or, al Sr. Joaquim 
Nin, secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.

diari de tarragona (27 de novembre de 2016). Dins de l’apartat Vida Social, breu article de la celebració 
del nostre Sopar Col·legial que va reunir prop de 300 persones entre graduats socials i familiars, així com 
representants del teixit polític, econòmic i social. L’article destaca la presència d’importants autoritats com 
el Conseller d’Interior del Govern de la Generalitat de Catalunya, Jordi Jané, i el secretari de la Presidència de 
la Generalitat, Joaquim Nin, entre d’altres.

tarragonadiari.cat (28 de novembre de 2016). Breu article en aquest mitjà digital de la celebració del 
Sopar del Col·legi de Graduats Socials, on es fa un repàs de les distincions lliurades, així com algunes de les 
personalitats que van assistir. La fotografia que acompanya a l’escrit, recull un moment de la intervenció 
del Secretari de la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Nin, a qui el Col·legi va 
lliurar la Medalla d’Or als Serveis Distingits, per la seva col·laboració, bon enteniment i treball conjunt, amb 
els graduats socials de les comarques de Tarragona.

Relacions externes
Presència a les Xarxes Socials

Dins l’aposta del nostre Col·legi per a 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 
a les Xarxes Socials, en Facebook i Twitter, una presència que es va reforçar l’any 2015, amb la incorporació 
del Col·legi a la xarxa social Linkedin.

El 2016, ha vist la consolidació de la nostra presència a les tres xarxes socials. A través dels nostres perfils a 
les xarxes socials, s’informa a tots els usuaris registrats de les principals novetats, accions i cursos formatius 
que organitza el Col·legi. 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 col·legiats.

La pàgina de Facebook, durant 2016, va acabar l’any amb 1.288 “M’agrada”.

A Twitter, en finalitzar l’any 2016, vàrem arribar a 1.979 tweets. A més, ens segueixen 575 seguidors, i som 
seguidors de 228 usuaris, la majoria col·legis professionals, organismes i administracions relacionades amb 
els graduats socials.

Pel que fa a Linkedin, en el segon any de presència del nostre Col·legi a la xarxa social, el compte ha arribat 
als 742 contactes i una pàgina d’empresa on tenim 56 seguidors.

A través de les gràfiques 12a (Facebook), i 12b (Twitter), es pot observar l’evolució ascendent des de l’any 2012 
fins al 2016, en aquests quatre anys de presència del nostre Col·legi a les dues xarxes socials. Pel que fa a Linke-
din, a la gràfica 12c, es pot seguir l’evolució en els dos anys de presència en aquesta xarxa social.
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Xarxes Socials. Facebook Gràfica 12A

Xarxes Socials. Twitter Gràfica 12B

Xarxes Socials. Linkedin Gràfica 12C
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Secretaria
Presentació

2016 ha continuat sent un any difícil, però hem aconseguit complir els objectius marcats, seguint els princi-
pis 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 que tractaren els temes més ac-
tuals i necessaris per a la pràctica laboral i fiscal diària del professional col·legiat i els seus col·laboradors, 
pràcticament gratuïtes. Al març, vàrem poder organitzar les XXI Jornades de Dret del Treball i de Seguretat 
Social, i es van organitzar 19 accions formatives, amb un total de 84 hores lectives, i 1.011 assistents. Es va 
mantenir un grau de satisfacció alt, que aquest any ha estat del 90,53%. El grau de satisfacció de la resta de 
serveis col·legials ha estat del 93,67%, segons es pot observar a la gràfica número 11.

2015 i 2016 han estat dos anys en què el nombre d’accions formatives ha estat inferior als anys anteriors, tal 
i com es pot apreciar a la gràfica número 9, ja que les accions formatives que es programen cada any varien 
en funció de les modificacions normatives dutes a terme pels legisladors.

La nostra presència a les Xarxes Socials, Facebook, Twitter i també a Linkedin, continua consolidant-se, amb 
una presència institucional activa i continuada. També hem estat presents en els mitjans de comunicació 
en 15 ocasions.

La lluita contra l’intrusisme continua sent un altre dels nostres objectius, dintre de les nostres possibilitats, 
com cada any en defensa dels interessos del nostre col·lectiu. També vetllarem per l’ètica professional, 
d’acord amb el Codi Deontològic i els Estatuts Col·legials i dins del vigent marc jurídic col·legial. El 2016, es 
van tractar tres casos d’instrusisme i tres casos d’ètica.

Al Sopar Col·legial del 2016, el Col·legi va concedir per segona vegada, la Medalla de Sant Josep Artesà al 
Mèrit Professional, en la Categoria d’Or, als col·legiats amb 50 anys de col·legiació ininterrompuda al Col·legi.

Al 2016, vam mantenir els acords de col·laboració amb les entitats que figuren al final d’aquesta Memòria. 
Malgrat els temps difícils pels quals passem, a totes elles els agraïm l’esforç que fan per seguir apostant pels 
Graduats Socials de les Comarques de Tarragona.

Pel que fa a les auditories, durant l’any 2016, al mes de juny, es van efectuar les corresponents auditories, 
interna i externa, del Sistema de Qualitat. Aquestes van ratificar un cop més, el correcte funcionament del 
Col·legi, d’acord amb les normes ISO i sistema de qualitat, des de la seva implantació l’any 2004. Aquest any, 
s’ha passat la revisió total del Sistema, renovant la certificació per tres anys més.

També durant el 2016, es va efectuar el manteniment del servei del Sistema de Prevenció de Riscos. Durant 
el primer trimestre de 2016, es va realitzar l’Auditoria Comptable sobre l’exercici 2015, segons els vigents es-
tatuts col·legials, en haver realitzat l’última l’any 2012. L’Auditoria Comptable es va presentar el dia 19 d’abril 
de 2016, davant la Junta General Ordinària, que la va aprovar en la seva totalitat, i va posar de manifest la 
correcció, claredat, transparència i legalitat dels comptes del Col·legi. Pel que fa al Sistema de Protecció de 
Dades, es va anar revisant, fins la propera auditoria, que s’ha de realitzar l’any 2017.

Durant tot l’any 2016, s’oferiren un total de mil dues-centes trenta-sis informacions, tal i com es pot obser-
var al quadre de Servei d’Informació.
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SERVEI 
D’InFORMACIó

Departament
Pàgina web

Departament 
Formació i 
Biblioteca

Departament 
Col·legiacions

TOTALS
2016

informació

General 46 79 288 413

Col·legial 37 1 326 364

Biblioteca 6 6

Formació 24 8 32

Comptable 5 5 89 99

Informàtica 62 62

Actes socials 96 96

Serveis varis 48 48

Borsa treball 116 116

SuMES 266 259 711 1236  

Quadre Servei d’informació

Servei d’informació Gràfica 1
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Servei d’Informació als Departaments Gràfica 1A

Temàtica Servei d’Informació  Gràfica 1B

Grau Satisfacció Col·legiats Gràfica 11
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Departament de 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 allò relatiu al col·legiat i la seva col·legiació, segons els estatuts i la normativa vigent, tot efec-
tuant un rigorós control del Registre General de Col·legiats, en les diferents modalitats de col·legiació, així 
com les modificacions i variacions en aquestes, segons les necessitats dels col·legiats i col·legiades, amb 
una atenció directa i personalitzada. Així mateix, aquest departament, elabora la informació estadística i 
documentació necessàries, per a la revisió mensual de la Gerència i Junta de Govern.

Durant l’exercici de 2016, aquest departament va oferir un total de 711 informacions, sobre diversos temes 
de caràcter general, col·legiacions i altres (quadre servei d’informació).

Aquest any 2016, ha significat un canvi en la tendència negativa d’aquests últims anys, i l’hem finalitzat amb 
més col·legiats que tres anys enrere. En l’actualitat, el Cens Col·legial és de 487 col·legiats, segons es pot 
observar en la gràfica número 7.

Dintre del registre, control i administració de la correspondència, en el present exercici, es van registrar 452 
documents d’entrada i 1.745 documents de sortida.

Durant l’any 2016, es va registrar una nova societat professional, dins el Registre de Societats Professionals 
que consta en el nostre Col·legi des de l’any 2008, quan es va crear, d’acord amb la norma que el regula. Des 
de la creació del Registre de Societats Professionals, s’han registrat un total de 14 empreses.

Enviaments i comunicacions Gràfica 2
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En total, durant l’exercici 2016, la secretaria del Col·legi, ha efectuat 1.745 enviaments (629 a través del 
departament de la pàgina web i 1.116 a través del departament de col·legiacions i del departament de for-
mació i biblioteca). La majoria d’aquests enviaments, 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 departament de la pà-
gina web, varia cada any, especialment en funció del nombre de normativa publicada, tot i que manté la seva 
disminució respecte a anys anteriors. Això passa, no perquè hi hagi una disminució en les informacions re-
meses, sinò perquè la millora en el sistema d’enviament de correus, agrupant en un mateix enviament diver-
ses informacions i optimitzant d’aquesta manera el temps emprat, tant per part del personal del Col·legi com 
per part dels col·legiats, fa que disminueixin els enviaments respecte a anys enrera. 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, la qual cosa li estalvia temps perquè no ha d’entrar a la pàgina web. No obstant, això 
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 allò relatiu a intrusisme professional i ètica professional, dintre de les nostres 
possibilitats, fent l’estudi, seguiment i resolució dels casos que se’ns plantegen i les denúncies que ens efec-
tuen, així com la morositat col·legial i la pòlissa de responsabilitat civil professional.

Durant aquest període, van entrar tres casos d’intrusisme, tots ells resolts. Tampoc no hi ha cap cas pen-
dent d’exercicis anteriors. 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 tres casos d’ètica professional, tots tres resolts, així com també un cas 
pendent de l’any 2015. En aquest tema, tots hi estem involucrats i tots hem de ser escrupulosament profes-
sionals, fent de l’ètica i del Codi Deontològic, el nostre pilar professional fonamental.

Departament de col·legiacions
Elecció del càrrec de President/a

El dia 19 d’abril va tenir lloc a 
la Seu Col·legial, la Junta Ge-
neral Ordinària anual. Durant 
aquesta, es va aprovar per 
unanimitat tots els punts de 
l’ordre del dia, així com la Me-
mòria Anual 2015, el Balanç 
d’Ingressos i Despeses de l’any 
2015 i el pressupost per a l’any 
2016.

El dimarts 19 d’abril va tenir 
lloc la Reunió de la Junta Gene-
ral Ordinària anual.



29

Memòria 2016 - Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona

Dins del punt setè de l’Ordre del Dia d’aquesta Jun-
ta General, Eleccions per a l’elecció del càrrec de 
President/a, el President de la Mesa Electoral, Sr. 
Joan Tares Queralt, acompanyat del Secretari de la 
Mesa Electoral, Sr. Tomas Margalef Sabate, i del Vo-
cal de la Mesa Electoral, Sr. Andreu López Sancho, va 
procedir a la lectura de l’Acta de la Proclamació de 
l’Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve, com a Presi-
denta de l’Il·lustre. Col·legi Oficial de Graduats Socials 
de Tarragona.

Moment en què l’Excma. Sra. Ana Maria Asama, pro-
met el seu càrrec com a Presidenta del Col·legi.

Moment en que l’Excma. Sra. Ana Maria Asama, pro-
met el seu càrrec com a Presidenta del Col·legi.

Departament Col·legiacions
Acte Jurament o Promesa Nous Col·legiats 
Exercents

El dia 25 de novembre, el nostre Col·legi va celebrar la seva festa anual. A la Seu Col·legial, primer hi vàrem 
celebrar l’Acte de Solemne Jurament dels nous Col·legiats Exercents i Imposició de Togues, que va ser presi-
dit 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 Social núm. 3 de 
Tarragona, l’Il·lm. Sr. Luis Torres Gosálbez, Magistrat del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona, el Dr. Antoni 
Pigrau Solé, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, i l’Il·lm. Sr. Javier Hernández García, Presi-
dent de l’Audiència Provincial de Tarragona. Els nous col·legiats exercents van ser apadrinats per la Vocal de 
Junta, Sra. Paloma Martín Moya.
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La Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Maria Asama, lliura la Me-
dalla als Serveis Distingits en la Categoria d’Or, a l’Il·lm. Sr. 
Joaquim Nin Borreda, Secretari General del Departament de la 
Presidència.

Els Col·legiats Exercents que van prestar Jurament van ser:

Sr. Josep Alonso Parra
Sr. Josep Maria Balagué Ferraté
Sra. Misericòrdia Català Ortiz
Sra. Francisca Cuadra Miranda
Sra. Laia Descarrega Ferrer 
Sr. Xavier González López

Sr. Norberto Martínez Aguilar
Sra. Farah Paula Megias Muñoz
Sra. Josefa Pujol Abelló
Sra. Jenny Ramírez González
Sr. Alfonso Segura Silva

Departament Col·legiacions
Sopar Col·legial
El divendres 25 denovembre, un cop finalitzat l’Acte de Solemne Jurament dels nous Col·legiats Exercents i 
Imposició de Togues, el nostre Col·lei va celebrar la seva festa anual, el Sopar Col·legial dels Graduats Socials 
de les comarques de Tarragona, a l’Hotel Gran Palas de La Pineda.

Aquest any 2016, 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. Joaquim Nin Borreda, Secretari Ge-
neral del Departament de la Presidència, per 
la seva participació activa en cadascun dels 
actes institucionals dels Graduats Socials de 
les comarques de Tarragona, principalment 
des de 2011, com a Delegat del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a Tarragona.
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Així mateix, es van atorgar els següents honors i distincions:

Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria de Bronze, per la seva permanència inin-
terrompuda en el Col·legi durant 15 anys, als següents Col·legiats:

Sra. María Teresa Álvarez García
Sra. Maria Jose Beltran Piñol
Sr. Ramon Callarisa Forcadell
Sra. Carmen Carlos Farias
Sra. Priscila Domenech Franques
Sr. Antoni Gallegos Andreu
Sra. Carme Gomis Comino
Sr. Alvaro Gonzalez Ferret
Sra. Maria Carmen Guillen Rey
Sr. Manuel Angel Nofuentes Perea
Sra. Susana Pérez Bové
Sr. Juan Manuel Romero Ceballos
Sr. Antonio Salto Domingo
Sr. Juan Jorge Viciana Soler

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 se-
güents Col·legiats: 

Fotografia dels col·legiats que van recollir la Medalla de 
Sant Josep Artesà 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 Cate-
goria d’Or, per 20 anys de col·legiació exercent.

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:

Excm. Sr. Joan Anton Aubia Olle
Excm. Sr. Jordi Balcells Plana
Excma. Sra. Maria del Carmen Caro Serrano
Excm. Sr. Jose Codorniu Suñer
(va recollir la condecoració el 
Sr. Joan Màrius Abelló Castellà)
Excm. Sr. Javier Diez Pascual
Excma. Sra. Josefa Mendez Higuero
Excm. Sr. Alfredo Mulero Guerra
Excm. Sr. Josep Maria Olesa Vallespi

Excm. Sr. Ramon Badia Conesa
(recollida pel Sr. Jaume Francesch Garces)
Excma. Sra. Maria Isabel Camañes Tena
Sr. Juan Antonio Carrasco Sanabria
Excm. Sr. Josep Maria Casas Rue
Excma. Sra. Maria del Carmen Cuevas Lopez
Excm. Sr. Jaume Francesch Garces
Excm. Sr. Jose Angel Guillen Gomez
Excm. Sr. Carlos Martin Bonet
Excm. Sr. Josep Puig Cuartiella
Sra. Josefa Maria Sole Vilella
Excm. Sr. Joan Ramon Torres MartinezEls Col·legiats Exercents que van recollir personalment la 

Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball en la Catego-
ria de Plata, per 25 anys de col·legiació ininterrompuda.
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Excm. Sr. Carlos Omar Aviles Reyes
Excm. Sr. Lluis Ayneto Magarolas
Sr. Rafael Gonzalez Collado
Excm. Sr. Esteban Martorell Rius
Sr. Raul Navarro Roldan
Excm. Sr. Francisco Sanchez Pozo

Els Col·legiats Sr. Rafael Gonzalez Collado, Sr. Raul 
Navarro Roldan i Excm. Sr. Francisco Sanchez Pozo, 
recollint personalment la Distinció als 30 anys de 
col·legiació ininterrompuda.

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

Sr. Salvador Martin Sanchez
Sr. Jose Maria Pla Virgili
Excm. Sr. Ignacio Sancho Ferre

El Col·legiat Sr. Jose Maria Pla Virgili recollint la Placa 
Commemorativa pels seus 40 anys de col·legiació 
ininterrompuda, de mans de la Presidenta del 
Col·legi.

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

Sr. Antonio Gomez Uribe
Sr. Ramon Pamies Adzeries
Excm. Sr. Fernando Sebastia Prades

El col·legiat Excm. Sr. Fernando Sebastia Prades, dis-
tingit pels seus 35 anys de col·legiació ininterrom-
puda.

medalla de sant Josep artesà al mèrit Professional, en la categoria d’or, per la seva permanència 
ininterrompuda al Col·legi, durant 50 anys, als col·legiats:

Excm. Sr. Francesc Casañas Domingo
Excm. Sr. Alfons Fontbote Vidal

La Presidenta del Col·legi, Excma. Sra. Ana Maria 
Asama Esteve, lliura la Medalla de Sant Josep Artesà 
al Mèrit Professional, en la Categoria d’Or, a l’Excm. 
Sr. Alfons Fontbote Vidal, per la seva permanència 
ininterrompuda al Col·legi durant 50 anys.

Distinció, per la seva permanència ininterrompuda al Col·legi durant 30 anys, als següents  Col·legiats:
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núm. col. nom Data d’alta

416 Francisca Cuadra Miranda 15/03/2016

1003 Norberto Martínez Aguilar 19/04/2016

1014 Miriam Barrero Romero 20/12/2016

núm. col. nom Data d’alta

997 Eva Maria Carretero Perona 16/02/2016

998 Jaume Solé Altadill  16/02/2016

1004 Juan Antonio Ardiaca Espuña 19/04/2016

núm. col. nom Data d’alta

999 Alejandro Jesús Pérez Vernet 16/02/2016

1000 Juan Arjona Pacheco 16/02/2016

1001 Liudmyla Mykhiiko 16/02/2016

1002 Jordi Ferré Rey 15/03/2016

1005 Antonio Francisco Martinez Morales 19/04/2016

1006 Ana Belén Sánchez Cabanillas 17/05/2016

1007 Eudald Ribot Negrie 19/07/2016

1008 Daniel Tirado Peña 20/09/2016

1009 Andreu Agredano Bonet 20/09/2016

1010 Ana Isabel Benito Llatge 20/09/2016

1011 Elena Arguis Pinel 18/10/2016

1012 Lidia Palleja Pedrola 17/11/2016

1013 Manuel López Blanco 17/11/2016

núm. col. nom Anterior modalitat Actual modalitat

932 Josep Maria Balague Ferrate No Exercent 16/12/2009 Ex. lliure 19/04/2016

781 Francisco Xavier Joia Mussungo No Exercent 21/09/2004 Ex. lliure 17/11/2016

Altes Exercents Lliures

Canvis de modalitat (passen a Exercents Lliures)

Altes Exercents d’Empresa

Altes no Exercents

Departament Col·legiacions
Moviment Col·legial durant l’exercici 2016
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núm. col. nom Data d’alta Data de baixa

422 Rosa Gavarro Contreras Exercent Lliure 16/02/2016

967 Maria Jose Garcia Ramirez No Exercent 21/06/2016

878 Cristina Arrufat Agramunt No Exercent 17/11/2016

815 Maria Dolores Arroyo Velasco No Exercent 20/12/2016

566 Alfredo Mulero Guerra Exercent Lliure 20/12/2016

núm. col. nom Anterior modalitat Actual modalitat

915 Santiago Tuñà Sagarra Ex. Lliure 03/02/2009 No exercent 16/02/2016

781 Juan Jorge Viciana Soler Ex. Lliure 16/06/2015 No exercent 19/04/2016

276 Angel Ruiz Cansado Ex. Lliure 08/09/1988 No exercent 19/04/2016

389 Jordi Balcells Plana Ex. Lliure 19/12/1996 No exercent 18/10/2016

694 Carolina Navarro Castellvi Ex. Lliure 18/09/2001 No exercent 20/12/2016

992 Ana Maria Rodriguez Pla Ex. Lliure 16/06/2015 No exercent 20/12/2016

núm. col. nom Anterior modalitat Actual modalitat

122 Manuel Chornet Miro Ex. Lliure 24/03/1983 Emèrit 16/02/2016

76 Andres Parra Garcia Ex. Lliure 13/02/1979 Emèrit 16/02/2016

81 Juan Manuel Martinez Fornells Ex. Lliure 02/09/1979 Emèrit 16/02/2016

215 Maria Josefa Caceres Lara No exercent 19/02/1985 Emèrita 16/02/2016

626 Fernando Gomez Mesa No exercent 17/07/2001 Emèrit 21/06/2016

197 Montserrat Sastriques Palleja No exercent 11/12/1984 Emèrita 21/06/2016

129 Jesus Vizcaya Gonzalez No exercent 15/10/2013 Emèrit 20/09/2016

Canvis de modalitat (passen a no Exercents)

Canvis de modalitat (passen a Emèrits)

Baixes

núm. col. nom Data d’alta

10000 Patricia Lopez Ruiz 17/05/2016

10001 Ismael Martinez Moreno 21/06/2016

10002 Laura Sutil Pujol 21/06/2016

10003 Adrià Agramunt Llamas 20/09/2016

10004 Carla Odena Cano 20/09/2016

10005 Yatsil Jatziri Zamudio Barrera 20/09/2016

10006 Sara Moreno Coso 20/09/2016

10007 Laia García Aragonés 20/12/2016

10008 Núria Dominguez Jane 20/12/2016

Altes Estudiants RLL i Ocupació uRV
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Exercents lliures 201

Exercents al servei d’empresa 20

No exercents 197

Emèrits 69

Total 487

Estudiants RLL i Ocupació URV 9

Total 9

Col·legiats 31/12/89 31/12/16 Increment

Exercents lliures 120 201 81

Exercents al servei d’empresa 4 20 16

No exercents 113 197 84

Emèrits 6 69 63

Total 243 487 244

Col·legiats 31/12/15 31/12/16 Increment

Exercents lliures 207 201 -6

Exercents al servei d’empresa 17 20 3

No exercents 187 197 10

Emèrits 62 69 7

Total 473 487 14

Resum (col·legiats a 31-12-2016)

Evolució Col·legial 
des de desembre de 1989 fins a desembre de 2016

Evolució Col·legial 
des de 31 de desembre de 2015 fins a 31 de desembre de 2016

Evolució Cens Col·legial Gràfica 7
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Consultes Pàgina Web Gràfica 5a

Departament Pàgina Web
Informació general

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, així com els 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’enviaments de correus  per via telemàtica, i és responsable de la coordinació de la infraestructura 
informàtica.

Al 2016, s’han comptabilitzat a la nostra web 15.410 visites, tal com es reflecteix a la gràfica número 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, informació que prèviament, s’ha enviat via e-mail a aquest. En la majoria de les comunicacions que 
realitzem, s’adjunta dins el correu electrònic, la normativa o informacions urgents, que pot consultar en el 
mateix moment en què se li fa la comunicació, 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 comunicació àgil i ràpid amb el Col·legi, i pràctic, 
principalment pel que fa a realitzar les seves reserves d’inscripció a les accions formatives de l’Escola de 
Pràctica Professional, tan bon punt reben la comunicació. Com a mitjà d’enviament de consultes, propostes, 
suggeriments i tota classe de comunicacions dels nostres col·legiats, així com de primer contacte dels futurs 
col·legiats amb el seu Col·legi.

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 a una web bàsicament informativa sobre el Col·legi i 
la seva creació, es va anar convertint en una web primordialment, de continguts d’interès per al col·legiat. 
D’ençà de la seva última renovació exterior, l’any 2012, evoluciona contínuament pel que fa als seus contin-
guts, i està consolidada com el principal canal de comunicació i serveis per als col·legiats.
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Visites Pàgina Web 2016 Gràfica 5b

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

Dins l’apartat Agenda, s’hi informa de totes les activitats col·legials que es produeixen al Col·legi i, en especial, 
de tots les activitats previstes dins l’Escola de Pràctica Professional. L’Agenda està sempre actualitzada i es 
poden consultar principalment, els programes dels Cursos i Seminaris que s’han de realitzar. És un apartat 
obert a tothom, sense cap tipus de restricció, on es relacionen tots els actes que es realitzen al llarg de l’any 
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 es van relacionant tots els Cursos i Seminaris, tan bon punt ja s’han realitzat i que serveix de 
recordatori de tots les activitats que han tingut lloc, i amb fotografies de la realització d’aquestes.

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

A l’apartat Informació General, s’hi pot consultar informació variada d’interès, i principalment els requisits 
que es necessiten per col·legiar-se, a través de la finestreta única, o la relació de tots els Col·legiats inscrits 
al Registre General de Col·legiats, d’acord amb la seva modalitat de col·legiació. També en aquest apartat, 
s’hi pot consultar la informació sobre la Col·legiació com a Estudiant RRLL i Ocupació URV, nova modalitat de 
col·legiació que ha incorporat el nostre Col·legi, dins l’acord de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, 
que permet als estudiants del Grau en Relacions Laborals i Ocupació que ho desitgin, accedir als serveis 
col·legials com a Col·legiat No Exercent de forma gratuïta, i familiaritzar-se ja amb el seu Col·legi, com a pas 
previ a la seva col·legiació ja com a Diplomat en Relacions Laborals i Ocupació.
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Dins l’apartat Publicacions del Col·legi, s’hi poden consultar les publicacions que edita el Col·legi. D’una ban-
da,  Criteri, la revista d’informació general del Col·legi que encara s’edita en format paper, i d’altra banda les 
Memòries anuals del Col·legi, corresponents a l’últim exercici i exercicis anteriors.

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 
vulgui consultar les demandes de feina relacionades, si necessiten contractar algun graduat social. Dins 
de l’apartat Entitats Col·laboradores, es relacionen totes les nostres Entitats Col·laboradores, amb els seus 
logotips identificatius i amb els enllaços a les seves pàgines web.

A la pàgina principal, podem consultar-hi les notícies més importants referents a l’actualitat col·legial. Tenim 
accés a totes les activitats previstes dins l’Escola de Pràctica Professional, així com també ressenyes infor-
matives i fotografies de qualsevol acte de la vida col·legial que s’hagi realitzat, activitat formativa, signatura 
d’acords o actes d’interès col·legial. Totes aquestes ressenyes queden recollides a l’apartat Notícies de la 
nostra web, i es poden consultar totes les activitats col·legials realitzades, relacionades pels diferents anys.

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 es 
poden consultar les novetats, disposicions, normativa, temes d’interès i tot allò que els hi pugui ser necessari.

Dins de l’apartat Col·legiats, al qual poden accedir-hi els Col·legiats de totes les modalitats, es troba tot tipus 
d’informació, entre les que destaquen principalment els apartats de Normativa, on consultar tota la normati-
va d’interès, els Seminaris, Ponències, Conferències i Articles, on s’inclou informació addicional sobre seminaris, 
ponències i conferències que es van realitzant dins l’Escola de Pràctica Professional i que els ponents ens 
fan arribar, els Convenis de col·laboració amb les Entitats Col·laboradores, i l’apartat Actes Col·legials, on es 
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 forma 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 poden insertar anuncis, principalment de caràcter laboral o professional, o de qual-
sevol altre tipus que necessitin, per interès i a l’abast dels altres companys.

Durant l’exercici 2016, i dintre de la Borsa de Treball, es gestionaren 17 ofertes de treball, l’evolució de la 
mateixa durant els últims quatre anys es reflecteix a la gràfica número 4.

A la zona restringida de Col·legiats, també hi trobem l’apartat Impressos Enquestes Satisfacció Serveis Col·legi, 
on estan a disposició 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 imprescindibles les valoracions i suggeriments dels Col·legiats, per aplicar la millora 
contínua. 
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Borsa de Treball Gràfica 4

Un altre apartat molt important i d’interès per als Col·legiats, és el dedicat als Videos EPP. Gràcies a les millo-
res realitzades en el Col·legi, i potenciant l’ús de les noves tecnologies, es van adequar les instal·lacions au-
diovisuals, per poder gravar en video les accions formatives de l’Escola de Pràctica Professional, i incorporar 
les gravacions a la pàgina web. 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 pogut assistir-hi el dia que va tenir lloc a la Seu Col·legial, 
o tornar a veure l’acció formativa, i els continguts tractats en aquesta.

Dins la zona restringida de Col·legiats, al final d’aquest exercici, vam incorporar-hi un nou apartat, el de la 
Guia Professional, on els col·legiats tenen a la seva disposició i poden consultar les dades dels companys 
col·legiats, que prèviament ens han donat el seu consentiment per a la publicació d’aquestes. Aquest apar-
tat és una eina de coneixença i comunicació entre companys. Aquest any 2016, ha quedat completada la 
secció de col·legiats exercents i exercents d’empresa, i s’està treballant per tenir finalitzada les altres tres 
seccions, col·legiats no exercents, emèrits i estudiants de la URV.

La zona restringida de Col·legiats Exercents és la secció de la pàgina web dedicada a donar serveis i infor-
mació exclusiva per als col·legiats exercents i exercents d’empresa. Aquí s’hi recullen totes les novetats, 
disposicions, 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, revi-
sions salarials, modificacions o correccions dels convenis col·lectius, ja publicats o encara sense publicar, 
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 la zona restringida de Col·legiat Exercents, s ‘hi troben dos apartats de gran importància per al col·legiat 
exercent, que són E-justicia.cat i LexNET. A l’apartat E-justicia.cat, hi ha tota la informació d’interès relacionada 
amb el Sistema E-justicia.cat, instrument que homogeneïtza les tasques de l’Administració de justícia i per-
met la transmissió telemàtica de dades i documents. D’aquesta manera els professionals que tinguin relació 
amb els òrgans judicials poden presentar escrits i demandes i rebre notificacions telemàticament.

Dins l’apartat LexNET, també s’hi troba la informació relacionada amb el Sistema LexNET, per a la presen-
tació d’escrits i documents, el trasllat de còpies i la realització de comunicacions i notificacions per mitjans 
electrònics.
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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
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Entitats Col·laboradores

Altres Col·laboradors
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