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Presentació

Em plau presentar-vos un any més, la Memòria Corporativa referent a
l’any 2017, un document que recull totes les activitats desenvolupades per
l’Il•lustre Col•legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona i que ens serveix
per fer balanç d’aquest darrer any.
Com es pot comprovar, hem seguit treballant en la millora contínua dels
serveis que donem als col•legiats, als quals els oferim activitats formatives
i de reciclatge. Per a nosaltres, aquestes activitats constitueixen un dels
pilars més importants per desenvolupar la nostra professió. És per això que
sempre insistim als nostres col•legiats, que no dubtin a suggerir i aportar les
seves propostes de formació.
A nivell institucional, el nostre Col•legi també entén la importància de donar
visibilitat al nostre col•lectiu, i això ho fem participant i col•laborant amb
la Universitat, l’Administració, i la Judicatura. Cada un d’aquests col•lectius
viu una realitat diària en funció de les tasques que desenvolupen i cal que
els fem arribar el nostre punt de vista i les nostres inquietuds, ja que som
nosaltres els que coneixem les dificultats del dia a dia. És per això que
continuem i continuarem treballant en aquesta col•laboració.
A nivell de competències professionals i objectius marcats pel col•lectiu,
el Consejo General de Colegios de Graduados Sociales, del que el nostre
Col•legi en forma part i en el que hi col•labora, treballem per aconseguir la
representació tècnica a la Justícia gratuïta dels Graduats Socials, el Recurs
de Cassació i el Màster d’Accés a la professió de Graduat Social. Tampoc
no oblidem que és important consolidar les competències existents i en
aquesta línia, estem treballant conjuntament amb el Consell de Col•legis de
Graduats Socials de Catalunya i mantenint-hi una relació de total cooperació,
ja que tenim el mateix front comú: el de la defensa del nostre col•lectiu
i el d’aconseguir que una activitat que va néixer d’una necessitat social,
converteixi als Graduats Socials en els professionals de més prestigi dintre
del marc jurídic laboral.
Voldria destacar el gran treball en equip que han fet tots els membres
de la Junta de Govern, un treball que ha permès desenvolupar totes les
activitats realitzades. També vull posar de relleu la professionalitat de totes
les persones que treballen al Col•legi per dur a terme les idees de la Junta
i prestar-nos serveis a tots. Per tant, a tots ells els vull fer arribar el meu
agraïment que voldria estendre també a les entitats col•laboradores, l’ajuda
de les quals ens permet assolir els nostres objectius.
Per acabar, només voldria recordar-vos que “Col•legi ens dona força” perquè
es un nexe d’unió entre tots nosaltres.

Ana Maria Asama Esteve
Presidenta
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Composició de la Junta de Govern
PRESIDENTA
Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve
VICEPRESIDENT 1r.
Excm. Sr. Joan Maria Estivill Balsells
VICEPRESIDENT 2n.
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
Excm. Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez
Sra. Maria Cristina Canela Ibarra
Sr. Jose Ramon Roig Subirats
Sra. Eva Uruen Pueyo
Sra. Josefa Maria Sole Vilella
Sra. Rosa Maria Alegret del Cerro

Personal de secretaria
GERENT (de gener a maig)
Directora de Qualitat
Sra. Amparo Pérez Grau
GERENT
Director de Qualitat
Responsable Escola Pràctica Professional
Sr. Rafael Fernández Escobar
DEPARTAMENT PÀGINA WEB
Noves tecnologies. Publicacions
Sra. Silvia Haro Pozo
DEPARTAMENT COL·LEGIACIONS
Secretaria Col·legi
Sra. Maria Sieres Rius
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Organigrama de l’Òrgan de Govern del Col·legi
Presidenta

Sra. Ana Maria Asama Esteve

Vicepresident 1r.
Sr. Joan M. Estivill Balsells

Vicepresident 2n.
Sr. Jaume Francesch Garces

Gerent
Sr. Rafael Fernández Escobar

Assessora Jurídica
Sra. Elisabeth Benítez Gispert

Tresorer
Sr. Pere Josep Roig Angles

Secretari
Sr. Josep A. Barriach Torres

Comptador
Sr. Juan Mario Abelló Castella

Vicesecretari
Sr. Jorge Muria López
Publicacions
Tota la junta

Ètica i Intrusisme
Lluita intrusisme
Ètica i Deontologia
Pòlissa R.C.P.

Relacions Públiques

Mentors

Economia

Cultura

Organització d’actes
Publicitat
Premsa
Esponsoritzacions
Imatge externa

APORTAR A LA JUNTA

Pressupostos
Comptabilitat
Control Despeses
Patrimoni

Escola Pràctica
Professional
Centre col·laborador
Biblioteca
Serveis

Sr. Pere Josep Roig Angles

Sr. Jaume Francesch Garces

Experiència
Coneixements
Memòria històrica

Sr. Joan Maria Estivill Balsells Sr. Josep Antoni Barriach Torres
Sr. Jaume Francesch Garces

Sr. Joan Maria Estivill Balsells

Sr. Jaume Francesch Garces

Sr. Joan Maria Estivill Balsells

Sr. Josep Antoni Barriach Torres

Sr. Jaume Francesch Garces

Sr. Joan Maria Estivill Balsells

Sr. Josep Antoni Barriach Torres
Sr. Pere Josep Roig Angles

Sr. Pere Josep Roig Angles

Sr. Jorge Muria Lopez

Sr. Josep Antoni Barriach Torres

Sr. Juan Mario Abello Castella

Sr. Juan Mario Abello Castella

Sr. Juan Mario Abello Castella

Sr. Jorge Muria Lopez

Sr. Jorge Muria Lopez

Sr. Jose Carlos Perez González

Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez

Sra. M Cristina Canela Ibarra

Sr. Jose Ramon Roig Subirats

Sra. M Cristina Canela Ibarra

Sr. Jose Ramon Roig Subirats

Sra. Josefa Maria Sole Vilella

Sra. Eva Uruen Pueyo

Sra. Rosa M Alegret del Cerro

Sra. Josefa Maria Sole Vilella

Sra. Rosa M Alegret del Cerro

A.M.Q. 05 (13)
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Política de Qualitat
El principal objectiu del Col·legi Oficial de Graduats Socials de
Tarragona és oferir serveis als col·legiats de la forma més immediata,
ràpida, còmoda, barata i amb la millor qualitat possible.
Cada any, dintre de la línia marcada, procurem millorar i ampliar,
si és possible, l’atenció a través de l’oferta formativa i informativa,
dintre de les nostres possibilitats i cenyint-nos estrictament als
pressupostos. Sense descurar la nostra funció com a entitat de dret
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 2017, 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 del Gerent del Col·legi, a
un total de 94 actes, corresponents a l’exercici 2017, segons podem apreciar en la gràfica núm. 8.

10 de gener

Invitació del Gabinet de la Ministra de Treball i Seguretat Social a l’acte
d’inauguració oficial de la seu de l’Oficina Integral de la Seguretat Social de Reus.
Seu oficina integral de la Seguretat Social de Reus (Plaça Gandhi, núm. 5).

12 de gener

Reunió de la Comissió de Justícia, creada pel Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de España i de la qual forma part la Sra. Asamà,
amb el Portaveu de la Comissió de Justícia del Grup Parlamentari Socialista, D.
Juan Carlos Campo Moreno. Congreso de los Diputados – Madrid.

16 de gener

Invitació del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada al Consell de
Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, amb motiu de la jornada del Dia
Europeu de la Mediació, sota el títol “La mediació: Reptes i actuacions”. Delega
en la Vocal de Junta del Col·legi de Barcelona, Sra. Neus Paulet. Centre d’Estudis
Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) del Departament de Justícia (Pau Clarís, 158).

20 de gener

Assistència al Fòrum Fem Talent 2017, enguany centrat en l’activació del talent
femení i la promoció de la igualtat en l’economia, l’empresa i el treball en totes
les seves vessants. Parc Tecnològic de Barcelona Activa.

21 de gener

Acte de signatura del Manifest Institucional del Dia Europeu de la Mediació.
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) del Departament de Justícia
(Pau Clarís, 158).

23 de gener

Reunió de la Comissió Tècnica de les Jornades de Dret del Treball i de Seguretat
Social, amb la Magistrada del Tribunal Suprem i Directora Tècnica d’aquestes,
Rosa Maria Virolés. Sala de Juntes del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona.

24 de gener

Assistència a la xerrada que imparteix la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo
Pérez, a l’Institut Vidal i Barraquer de Tarragona, sobre protocol i organització
d’esdeveniments. Institut Vidal i Barraquer de Tarragona.

27 de gener

Reunió de treball de la Comissió Permanent del Consejo General de Colegios
Oficiales de Graduados Sociales de España amb els diferents responsables de
les facultats i escoles de Relacions Laborals i Recursos Humans de la Universitat
Espanyola, per tractar el tema del Màster d’Accés a la professió de Graduat Social.
Seu del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España – Madrid.

30 de gener

Invitació de la Conselleria de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona a la Gala de
la 1a. Edició dels Premis Fòrum Comerç Tarragona. Teatre de Tarragona.

1 de febrer

Acte de signatura de renovació del conveni de col·laboració amb PREMAP
PREVENCIÓ. Sala de Juntes del Col·legi.
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6 de febrer

Reunió del Consell Assessor per a la Reforma Horària sobre el debat del Teixit
Productiu. Delega en el Vicepresident 2n, Sr. Jaume Francesch Garces. Sala
Berenguer de Cruïlles – Palau de la Generalitat de Catalunya.

9 de febrer

Invitació de la Cambra de Comerç de Tarragona a la xerrada sobre “Un projecte
social. Una oportunitat empresarial”, a càrrec del Sr. Jaume Marí, Director
General de la Muntanyeta. Saló d’Actes de la Cambra de Comerç de Tarragona.

9 de febrer

Invitació del President d’Esquerra Republicana de Tarragona a la xerrada que
organitza Omnium Tarragonès, sota el títol “Com s’està construint la hisenda
nacional”, a càrrec del Sr. Lluis Salvadó, secretari d’Hisenda de la Generalitat de
Catalunya. Saló d’Actes de la Cambra de Comerç de Tarragona.

16 de febrer

Invitació de l’Associació Empresàries de les comarques de Tarragona a l’acte
After Work. Saló d’Actes de la Cambra de Comerç de Tarragona.

22 de febrer

Reunió de treball de la Comissió Laboral i Recursos Humans de Foment del
Treball. Seu Foment de Treball (Via Laietana, 32 – 34. Barcelona).

24 de febrer

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

28 de febrer

Reunió de la Comissió Executiva Provincial de l’INSS. Seu de l’INSS (Rambla Nova, 84.
Tarragona).

28 de febrer

Reunió del Consell de Col·legis Oficials de Graduats Socials de Catalunya. Sala de
Juntes del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona.

1 de març

Invitació de la Presidenta del Col·legi de Periodistes de Catalunya a la conferènciacol·loqui que pronunciarà l’Alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, sota el
títol “El futur de Tarragona: feina de totes i tots”. Saló d’Actes del Col·legi d’Advocats
i Farmacèutics de Tarragona.

2 de març

Invitació del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona per assistir a la 1a Jornada
Laboralista de Trabajo y Seguridad Social, sota el títol “El futur de les pensions”.
Auditori Axa de Barcelona.

2 de març

Dins del Cicle de Muntanya 2017, conferència “El descobriment del paisatge de
Muntanya” a càrrec d’Eduardo Martínez de Pisón. Auditori de la Diputació de Tarragona.

6 de març

Reunió de la Comissió Mixta Sala de Govern TSJC-Consell de Col·legis de Graduats
Socials de Catalunya. Palau de Justícia (Passeis Lluís Companys, 14 – 16. Barcelona).

6 de març

Invitació a la taula rodona organitzada pel Partit Demòcrata de Tarragona, per parlar
de l’empoderament de la dona en la nostra societat. Cambra de Comerç de Tarragona.

7 de març

Invitació de l’Alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, a l’acte institucional del Dia
Internacional de les Dones, i a la xerrada “Desigualtats laborals i socials de les
dones a Catalunya”, a càrrec de la sociòloga Cristina Sánchez. Auditori Josep Carreras.
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10 de març

Acte de presa de possessió del Degà del Col·legi d’Advocats de Tarragona, Manel
Albiac. Delega en el Vicepresident 2n, Sr. Jaume Francesch. Saló d’actes del Col·legi
d’Advocats de Tarragona.

15 de març

Trobada amb el Sr. Jaume Marí, Director General de la Muntanyeta, per tal d’establir
un conveni de col·laboració entre ambdues entitats. Sala de Juntes del Col·legi.

17 de març

Reunió de treball amb la Comissió Permanent de la Sala de Govern del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. L’acompanya el Vicepresident 2n, Sr. Jaume
Francesch, i la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Seu de l’Audiència Provincial de
Tarragona (Lluís Companys, 10).

22 de març

Invitació del President del Consell de l’Advocacia Catalana, Excm. Sr. Carles
McCragh, a l’acte de la presentació del Primer Informe anual de l’Observatori
Econòmic i Social de la Justícia. Sala Macaya (Passeig de Sant Joan núm. 108. Barcelona).

23 de març

Trobada d’una representació de la Junta de Govern del Col·legi amb el Delegat
Territorial de la Inspecció de Treball de la Generalitat de Catalunya, Sr. Bernardo
Herrero, arran de la seva jubilació, qui assisteix acompanyat del Sr. Antonio
Jiménez Piquero, que el substituirà en el càrrec. Sala de Juntes del Col·legi.

27 de març

Trobada amb el Director Territorial d’Activa Mútua a Tarragona, Sr. Joan Tuà
Piqueras, per tal de veure la possibilitat de realitzar alguna jornada formativa en
col·laboració. Sala de Juntes del Col·legi.

31 de març

Visita institucional al Sr. Joan Josep Malràs i Pascual, Diputat delegat de Recursos
Humans i Polítiques Actives d’Ocupació. L’acompanya el Vicepresident 1r, Sr
Joan Maria Estivill. Seu de la Diputació de Tarragona.

1 d’abril

Presentació de l’Opuscle de la Germandat de Nostre Pare Jesús de la Passió.
Parròquia de Sant Joan Baptista de Tarragona.

4 d’abril

Acte de signatura d’un conveni de col·laboració entre el nostre Col·legi i l’Associació
Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona La Muntanyeta, per promoure
conjuntament accions destinades a millorar les condicions dels col·lectius
socialment més desfavorits. Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta.

4 d’abril

Presentació de l’Opuscle de Setmana Santa de la Reial Germandat de Jesús Natzarè.
L’acompanya la Gerent, Amparo Pérez. Esglèsia de Sant Miquel del Pla de Tarragona.

21 d’abril

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

22 d’abril

Acte d’homenatge al Sr. Jaume Marí, Director de la Muntanyeta, mort el dia 12
d’abril, i amb qui el nostre Col·legi va signar, pocs dies abans, un conveni de
col·laboració. L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Centre La Muntanyeta.

25 d’abril

Reunió de la Comissió Executiva Provincial de l’INSS. Seu de l’INSS (Rambla Nova, 84.
Tarragona).

28 d’abril

Reunió de treball amb l’Institut Vidal i Barraquer per veure l’estat del conveni
de col·laboració signat entre ambdues entitats i estudiar noves propostes.
L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Seu de la Diputació de Tarragona.
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28 d’abril

Invitació del Col·legi d’Advocats de Tarragona a l’acte d’imposició de togues als
seus nous col·legiats, amb motiu de la seva festa col·legial de Sant Raimon de
Penyafort. Saló d’Actes del Col·legi d’Advocats de Tarragona.

8 de maig

Assistència a l’acte d’inauguració oficial del nou edifici de Formació Professional
de l’Escola Joan XXIII. L’acompanya la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Edifici de l’Escola
Joan XXIII – Bonavista.

10 de maig

Assistència a la III Jornada sobre el sector pesquer i aqüícola. La contribució de la
pesca i l’aqüicultura en el territori, organitzada per l’Institut Social de la Marina i
el Servicio Público de Empleo Estatal. Actes de la Casa del Mar – Tarragona.

11 de maig

Assistència i participació al III Fòrum Més Dona. L’acompanya la Gerent, Sra.
Amparo Pérez. Fira de Reus.

12 de maig

Acte commemoratiu del 25è. Aniversari del Tribunal Laboral. Auditori de
CaixaForum Barcelona (Av. de Francesc Ferrer i Guardia, 6-8).

19 de maig

Reunió amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social on ens presenten els tràmits
que estan operatius en la seu electrònica de l’INSS i que s’hauran de presentar, de
manera obligatòria i per aquesta via, a partir de l’1 de juny de 2017. L’acompanya
el Gerent, Sr. Rafael Fernández. Seu de l’INSS (Rambla Nova, 84. Tarragona).

23 de maig

Assistència al Sage Sessions Barcelona, congrés que ofereix a les empreses les
darreres novetats referides a la transformació digital i com adaptar els negocis a
aquest nou escenari tecnològic. Teatre Nacional de Catalunya (Plaça Arts, 1 de Barcelona).

30 de maig

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

30 de maig

Reunió, en qualitat de Presidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials
de Catalunya, amb la Direcció General de Modernització de l’Administració
de Justícia, per tractar les novetats relatives al portal E-Justicia.cat. Assisteix
acompanyada del Gerent del Col·legi. (Carrer Ausias March, 40. Barcelona).

1-2 de juny

XIV Assemblea Nacional de Graduats Socials i XIII Reunió de Membres de les
Juntes de Govern, i on la Presidenta va participar moderant la taula rodona “La
Comisión Permanente y el Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de España”. L’acompanyen els Vicepresidents, Srs. Joan
Maria Estivill i Jaume Francesch. (Palacio Duques de Pastrana, 208. Madrid).

5 de juny

Conferència organitzada pel Fòrum Empresarial Creiem en Catalunya, sota el
títol “Els empresaris volem saber”, un diàleg entre representants d’organitzacions
empresarials i experts professionals de diferents àmbits, per parlar dels reptes
del futur econòmic i empresarial de Catalunya. Aula Magna Universitat Rovira i
Virgili – Campus Catalunya.

8 de juny

Reunió de treball amb el Sr. Joan Tuà, Director d’Activa Mútua per estudiar la
possibilitat de realitzar accions formatives de cara al darrer trimestre de 2017.
Sala de Juntes del nostre Col·legi.
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9 de juny

Acte d’imposició de togues del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona.
Saló dels Passos Perduts del Palau de Justícia del TSJ de Catalunya.

9 de juny

Sopar del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona. Hi assisteix una bona
representació de la Junta de Govern, encapçalada per la Presidenta. Hotel W Vela
– Barcelona.

15 de juny

Trobada de diferents organismes de la ciutat per preparar les que han de ser
les VII Jornades de Mediació a Tarragona. IMET (Institut Municipal d’Educació de
Tarragona) – Edifici Antiga Facultat d’Enologia.

15 de juny

Assistència al Afterwork Tropic Paradise organitzat pel Grup AG Planning. Casa
Joan Miret (Rambla Nova, 36).

16 de juny

17a. Nit Empresarial organitzada per la CEPTA. Palau Firal i de Congressos de
Tarragona.

26 de juny

Reunió del Ple del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. Seu del
Col·legi de Graduats Socials de Barcelona. (Còrsega, 227 – 229).

27 de juny

Reunió de la Fundació Justícia Social. Seu del Consejo General de Colegios Oficiales
de Graduados Sociales de España –Madrid.

27 de juny

Reunió del Ple dels Presidents de Consells Autònomics de Col·legis Oficials de
Graduats Socials. Seu del Consejo – Madrid.

27 de juny

Reunió del Ple del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales
de España. Seu del Consejo – Madrid.

29 de juny

Reunió sobre les jornades de Mediació que tindran lloc a Tarragona, els dies 6, 7
i 8 de novembre de 2017. IMET (Institut Municipal d’Educació de Tarragona) – Edifici
Antiga Facultat d’Enologia.

5 de juliol

Presentació de la jornada formativa sobre contractes formatius i pràctiques
no laborals, impartida per l’Inspector de Treball i Seguretat Social, Sr. Antonio
Benavides. Saló d’Actes de l’Associació Empresaris de les Comarques de l’Ebre – Tortosa.

7 de juliol

Reunió sobre les jornades de Mediació que tindran lloc a Tarragona, els dies 6, 7
i 8 de novembre de 2017. IMET (Institut Municipal d’Educació de Tarragona) – Edifici
Antiga Facultat d’Enologia.
El dia 17 de juliol, 110
entitats i institucions
van signar el Pacte per
la Reforma Horària, al
Palau de la Generalitat.
La nostra Presidenta, Sra.
Ana Maria Asama Esteve,
hi va participar en la seva
signatura, com a Presidenta
del Consell de Col·legis
de Graduats Socials de
Catalunya.
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7 de juliol

Actes institucionals en honor a Sant Raimon de Penyafort. Delega la seva
assistència en el Vicepresident 1r, Sr. Joan Maria Estivill. Teatre Bartrina de Reus
(Plaça del Teatre, 1).

13 de juliol

Invitació per assistir a la Junta General d’MC Mutual. Auditori del centre de
Convencions AXA, (complex comercial Illa Diagonal).

17 de juliol

Acte de signatura del Pacte de la Reforma Horària. Palau de la Generalitat de
Catalunya.

25 de julio

Reunió de la Comissió Executiva Provincial de l’INSS. Seu de l’INSS (Rambla Nova,
84. Tarragona).

28 de juliol

Invitació del Col·legi d’Advocats de Tarragona a la jornada sobre la “Proposició
de Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom”, a càrrec del Sr. Sergio del
Campo Estaún, diputat al Congrés dels Diputats. Saló d’Actes del Col·legi d’Advocats
de Tarragona.

6 de setembre

Reunió de treball amb el Director de Gestión4, Sr. Antonio Martínez. L’acompanya el
Gerent, Sr. Fernández. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

8 de setembre

Reunió de les entitats organitzadores i col·laboradores de les Jornades de Mediació,
que tindran lloc els dies 6, 7 i 8 de novembre de 2017. Universitat Rovira i Virgili.

12 de setembre

Invitació del Fet a Tarragona a l’acte públic “Davant del Referèndum”, organitzat
per aquesta publicació i la Universitat Rovira i Virgili. Aula Magna del Campus
Catalunya – Universitat Rovira i Virgili.

14 de setembre

VII Sopar solidari organitzat per la Fundació Port Aventura, els beneficis del qual
són destinats als projectes d’inserció laboral de Down Tarragona i el centre de
paràlisis cerebral “La Muntanyeta”, entitat col·laboradora del Col·legi. Delega la
seva presència en el Gerent, Sr. Rafael Fernández. Port Aventura.

19 de setembre

Reunió amb el Diari de Tarragona per establir un conveni de col·laboració que
ens permeti més presència en aquest mitjà. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats
Socials de Tarragona.

22 de setembre

Inauguració del curs acadèmic 2017-18 de la Universitat Rovira i Virgili. Delega
la seva assistència en el Comptador, Sr. Mario Abelló. Teatre Auditori Felip Pedrell
(Passeig de Ribera, 11. Tortosa).

26 de setembre

Reunió de la Comissió Executiva Provincial de l’INSS. Seu de l’INSS (Rambla Nova,
84. Tarragona).

27 de setembre

Participació en l’acte de Presentació del Postgrau en Assessorament Jurídic
Laboral en la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.
L’acompanya, el Vicesecretari de la Junta de Govern i Coordinador acadèmic del
Postgrau, Sr. Jordi Muria López, i el Gerent del Col·legi, Sr. Rafael Fernández. Aula
Magna Facultat Ciències Jurídiques URV.
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28 de setembre

Reunió del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. Sala de Juntes
del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

20 d’octubre

Invitació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a la Jornada sobre
Temps de treball i coresponsabilitat. Sala Pau Casals de la Delegació del Govern a
Tarragona (Carrer Sant Francesc, núm. 3 de Tarragona).

24 d’octubre

Reunió amb la Direcció de la Modernització de la Justícia de la Generalitat de
Catalunya, per conèixer la situació actual del portal e-justicia-cat. (Carrer Ausias
March, 40. Barcelona).

27 i 28 d’octubre Ple del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España.

Amb motiu del 35è aniversari del Col·legi de Graduats Socials de Huelva, es
celebrarà en aquesta ciutat. Salón de Plenos del Ayuntamiento de Huelva.

31 d’octubre

Reunió de la Comissió Executiva de l’INSS. Seu de l’INSS a Tarragona.

El dia 27 de setembre, va tenir lloc la Presentació
del Postgrau en Assessorament Jurídic Laboral a
la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV. La
nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama, hi va
assistir, acompanyada del Gerent del Col·legi, Sr
Rafael Fernández, i del Vicesecretari de Junta i
Coordinador acadèmic del Postgrau, Sr. Jordi Muria.
Van acompanyar a la Sra. Catalina Jordi Amorós,
Responsable del Grau de Relacions Laborals i
Ocupació, i a la Sra. Rosa Rodríguez Sánchez,
Directora del Postgrau, en la presentació del mateix.

8 de novembre

Reunió de treball amb el Director de la Tresoreria General de la Seguretat Social,
Sr. Pablo Martín Sanz, i la Subdirectora Provincial de Gestió Recaptatòria, Sra.
Silvia Conesa. Per part del Col·legi hi són presents, la Presidenta, Sra. Anna Maria
Asamà, el Vocal de Junta, Sr. Carlos Pérez, i el Gerent, Sr. Rafael Fernández. Seu
de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

10 de novembre Jornada Jurídica sota el títol “El Trabajo en la era de la economía colaborativa”.

En representació del Col·legi hi són presents la Presidenta, Sra. Asamà, i el
Vicepresident 2n, Sr. Jaume Francesch. Sala de Graus de la Facultat de Ciències
Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili.

14 de novembre Presentació i participació en la Jornada sobre els Autònoms, organitzada
conjuntament amb la Mutua Universal a El Vendrell. Centre Cívic L’Estació. El Vendrell.

15 de novembre Acte públic de presentació del número 26 de la revista FET A TARRAGONA. Seu del
Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) a Tarragona (carrer Sant Llorenç, 20).

20 de novembre Acte de signatura de renovació de l’acord de col·laboració amb Banc de
Santander. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.
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1 de desembre

Jornada sobre Les Claus de la Reforma del Treball Autònom, en col·laboració
amb la Mútua Universal. La presentació d’aquesta Jornada va anar a càrrec del
Comptador del Col·legi, Sr. Mario Abelló. Centre Cívic Ferreries de Tortosa.

13 desembre

Renovació de l’acord de Col·laboració amb Mútua General de Catalunya. La
signatura de l’acord va anar a càrrec de la Presidenta del Col·legi, Sra. Ana Maria
Asama Esteve i del Sr. Guillermo Padrisa Sánchez, Sostdirector General de Mútua
General de Catalunya. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

15 de desembre Reunió del Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España. Real Academia de Jurisprudencia y Legislación (Marqués de
Cubas, 13 de Madrid).

19 de desembre Reunió de treball de la Comissió Executiva Provincial del Consejo General de
l’INSS. Seu de l’INSS (Rambla Nova, 84 5a. planta. Tarragona).

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 el Gerent, tractaren tots els temes ordinaris i extraordinaris generats durant el període.

Agenda Presidència Gr fica
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Fotografia de la reunió del Ple dels Presidents Autònomics de Col·legis Oficial de
Graduats Socials, celebrada el dia 27 de juny, a la Seu del Consejo

La nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asama Esteve, va participar com a Presidenta del
Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, en la ceremònia de jurament i
imposició de togues als nous graduats socials exercents del Col·legi Oficial de Graduats
Socials de Barcelona, celebrada el dia 9 de juny.
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Relacions externes
Presència en els mitjans de comunicació
Durant el present exercici, el nostre Col·legi continua tenint una presència activa en els mitjans
de comunicació, però inferior a l’any anterior, tal i com es pot comprovar en el següent resum de
ressenyes informatives sobre la nostra activitat col·legial. Com s’aprecia a la gràfica, el nombre
d’aparicions a la premsa varia d’un any a l’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, i en cas
que sigui així, cada vegada la tendència és que l’aparició de la notícia sigui en la premsa digital i no
l’escrita.
L’any 2017, el nostre Col·legi ha aparegut en 8 ocasions a diferents mitjans de comunicació, segons
es pot apreciar a la gràfica núm. 3.

Mitjans Comunicació Gr fica

DIARI TARRAGONA (9 de març de 2017).
Petit article que es fa ressò de les XXII Jornades + Debat de Dret del Treball i de Seguretat Social
que tenen lloc a l’Hotel Ciutat de Tarragona, i que amb una assistència prevista superior a 200
persones, seran clausurades pel Conseller de Justícia del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Carles Mundó.
DIARI TARRAGONA (10 de març de 2017)
Entrevista a pàgina completa al Magistrat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Carlos
Hugo Preciado, durant la seva presència, com a ponent, en les XXII Jornades + Debat de Dret
del Treball i de Seguretat Social. Les preguntes formulades giren entorn a la seva ponència
impartida “Protecció de dades i control de les noves tecnologies en la relació laboral”. Acompanya
l’entrevista una petita fotografia del públic assistent, més de 200 persones, que va omplir la sala
de ponències durant els dos dies.
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EL VALLENC (17 de març de 2017)
Article i fotografia que recull un moment de la cloenda de les XXII Jornades + Debat de Dret del
Treball i de Seguretat Social, presidida pel Conseller de Justícia del Govern de la Generalitat de
Catalunya, Carles Mundó i que ha comptat amb altres autoritats com el subdelegat de Govern
a Tarragona, Jordi Sierra; el Secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya,
Joan Aregio; i el Conseller d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona, Francesc Roca; a més de
la Directora Tècnica de les Jornades, Rosa Maria Virolés i la Presidenta del Col·legi, Ana Maria
Asama, qui va transmetre als assistents la seva satisfacció per l’èxit i el prestigi que tenen
aquestes Jornades que sempre aconsegueixen reunir un gran nombre de graduats socials i de
representants de la universitat, de les administracions i de la judicatura.
DIARI TARRAGONA (26 de març de 2017)
Breu article, acompanyat d’una fotografia, relatiu a la celebració, els dies 9 i 10 de març de 2017,
de les XXII Jornades + Debat de Dret del Treball i de Seguretat Social. Aquestes Jornades van
reunir més de 200 professionals procedents de diferents punts de l’Estat i que s’han convertit en
una activitat de referència dins del col·lectiu.
TARRAGONA 21 – digital (23 de novembre de 2017)
Article que informa de la celebració del nostre Sopar Col·legial que va aplegar més de 200
persones, i on es van lliurar les distincions corresponents, entre elles la Medalla als Serveis
Distingits, en la Categoria d’Or, al Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, Il·lm. Sr.
Francisco Javier Sánchez Icart.
DIARI DE TARRAGONA – digital (25 de novembre de 2017)
Extens article acompanyat de diferents fotografies del nostre Sopar Col·legial. Dins el text trobem
la relació de totes les persones que van recollir una condecoració. L’article també fa un resum
dels discursos que van oferir, el Sr. Javier Sánchez Icart, Medalla d’Or als Serveis Distingits, i la
Presidenta del Col·legi, Sra. Asamà.
LA CIUTAT. DIARI DIGITAL DE PROXIMITAT (25 de novembre de 2017)
Article extens sobre el Sopar Col·legial del nostre Col·legi que, sota el lema “El Col·legi ens dóna
força” va reivindicar la tasca que realitza la institució vers els seus membres. Acompanya la notícia
una fotografia que recull l’instant que el Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona,
Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, recull la medalla d’Or als Serveis Distingits de mans de la
Presidenta del Col·legi, Sra. Anna Asama.
DIARI MÉS DIGITAL (25 de novembre de 2017)
Breu article de la celebració del nostre Sopar Col·legial on es van lliurar diverses distincions
entre els col·legiats per tal de reconèixer la seva trajectòria dins del nostre Col·legi. El màxim
reconeixement se’l va endur el Magistrat del Jutjat del Social número 3 de Tarragona, Francisco
Javier Sánchez Icart, premiat amb la Medalla als Serveis Distingits en la categoria d’Or. Algunes
de les autoritats presents van ser el president del Consell Comarcal del Tarragonès, Daniel Cid;
la Magistrada de la Sala IV del Social del Tribunal Suprem, Rosa M. Virolés; i el Secretari General
de la Presidència, Joaquim Nin.
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Relacions externes
Presència en les Xarxes Socials
Dins l’aposta del nostre Col·legi per la modernització i millora contínua, i per potenciar la seva
presència en l’entorn digital, a finals del 2011, el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va
iniciar la seva presència en les Xarxes Socials, a Facebook i Twitter, presència que es va veure
reforçada l’any 2015 amb la incorporació del Col·legi a la xarxa social Linkedin.
El 2017 ha continuat consolidant-se la nostra presència en 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 2017, va acabar l’any amb 1.307 “M’agrada”.
A Twitter, finalitzat l’any 2017, vam arribar a 2.131 tweets emesos. Ens segueixen 672 seguidors,
i som seguidors de 267 usuaris, la majoria col·legis professionals, organismes i administracions
relacionades amb els graduats socials.
Pel que fa a Linkedin, en el tercer any de presència del nostre Col·legi a la xarxa social, el compte
ha arribat als 793 contactes i tenim 74 seguidors.
A través de les gràfiques 12a (Facebook), i 12b (Twitter), es pot observar l’evolució ascendent des
de l’any 2014 fins al 2017, de la presència del nostre Col·legi en les dues xarxes socials. Pel que
fa a Linkedin, a la gràfica 12c es pot seguir l’evolució en els tres anys de presència en aquesta
xarxa social.

Xarxes Socials. Facebook Gr fica 12
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Xarxes Socials. Twitter Gr fica 12

Xarxes Socials. Linkedin Gr fica 12C
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Secretaria
Presentació
En aquest 2017 s’han aconseguit complir els objectius marcats, seguint els principis de la Política
de Qualitat: oferir serveis als col·legiats de forma immediata, ràpida, còmoda, barata i amb la
millor qualitat possible.
Respecte a l’Escola de Pràctica Professional, aquest any hem continuat oferint accions formatives
que han tractat els temes més actuals i necessaris per a la pràctica laboral i fiscal diària dels
despatxos, així com dos cursos de llarga durada: un primer de Fiscalitat Avançada, on es va fer un
exhastiu repàs dels principals impostos, i un segon sobre Procediment Laboral, idoni per millorar
i consolidar els coneixements necessaris com a Operadors Jurídics. Al març, vam poder organitzar
les XXII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, i es van organitzar 24 accions formatives,
amb un total de 97,5 hores lectives, i 1.164 assistents. Mantenint un grau de satisfacció alt, que
aquest any ha estat del 92,85%. El grau de satisfacció de la resta de serveis col·legials ha estat del
92,73%, segon es pot observar en la gràfica núm. 11.
La nostra presència en les Xarxes Socials, Facebook, Twitter i també a Linkedin, continua consolidantse, amb una presència institucional activa i continuada. També hem estat presents en els mitjans
de comunicació en 8 ocasions.
La lluita contra l’intrusisme continua sent un altre dels nostres objectius, com cada any, en defensa
dels interessos del nostre col·lectiu, dintre de les nostres possibilitats, així com vetllar per l’ètica
professional, d’acord amb el Codi Deontològic i els Estatuts Col·legials i dins del vigent marc jurídic
col·legial. Durant el 2017, es va tractar un cas d’ètica professional, però cap cas d’intrusisme.
El 2017, vam mantenir els acords de col·laboració amb les Entitats que figuren al final d’aquesta
Memòria. Malgrat els temps difícils pels quals travessem, a totes elles els agraïm l’esforç que fan
per seguir apostant pels Graduats Socials de les Comarques de Tarragona.
Pel que fa a les auditories durant l’any 2017, al mes de juny, es van efectuar les corresponents
auditories interna i externa, del Sistema de Qualitat, que 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.
També durant el 2017, es va efectuar el manteniment del servei del Sistema de Prevenció de
Riscos. I pel que fa al Sistema de Protecció de Dades, a primers d’any es va realitzar la corresponent
auditoria.
Durant tot l’any 2017, s’oferiren un total de mil cinc-centes trenta informacions, segons es pot
observar en el quadre de Servei d’Informació.
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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 el relatiu al col·legiat i la seva col·legiació, segons els estatuts i la normativa vigent,
efectuant un rigorós control del Registre General de Col·legiats, en les diferents modalitats de
col·legiació, així com les modificacions i variacions en les mateixes, segons les necessitats dels
col·legiats i col·legiades, amb una atenció directa i personalitzada. Així mateix, aquest departament
elabora la informació estadística i documentació necessàries per la revisió mensual de la Gerència
i Junta de Govern.
Durant l’exercici 2017, aquest departament va oferir un total de 1.067 informacions, sobre diversos
temes de caràcter general, col·legiacions i altres (quadre servei d’informació).
Aquest any 2017, ha confirmat el canvi positiu iniciat el passat any després de la tendència negativa
dels últims anys, i hem finalitzat l’any amb més col·legiats que dos anys enrere. En l’actualitat, el
Cens Col·legial és de 493 col·legiats, segons es pot observar a la gràfica núm. 7.
Dintre del registre, control i administració de la correspondència, en el present exercici es van
registrar 549 documents d’entrada i 1.874 documents de sortida.
Durant l’any 2017, es van registrar quatre noves societats professionals dins el Registre de Societats
Professionals que consta en el nostre Col·legi des de l’any 2008, any en què 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 18 empreses.
En total, durant l’exercici 2017, la secretaria del Col·legi, ha efectuat 1.874 enviaments (711 a
través del departament de la pàgina web i 1.163 a través del departament de col·legiacions i de
gerència i departament de formació i biblioteca). La majoria d’aquests enviaments, s’han realitzat
als col·legiats, però també a diferents destinataris, com entitats col·laboradores, organismes
oficials, administracions, junta de govern, particulars, entre d’altres.

Enviaments i comunicacions Gràfica 2
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Com s’observa a través de la gràfica 2, el número d’enviaments realitzats a través del departament
de la pàgina web, varia cada any, especialment en funció del nombre de normativa publicada
i és per això que uns anys disminueix i d’altres augmenta. Es continua millorant el sistema
d’enviament de correus, mirant d’agrupar en un mateix enviament diverses informacions,
optimitzant d’aquesta manera el temps emprat, tant per part del personal del Col·legi com per
part dels Col·legiats. Així el Col·legiat disposa en un mateix enviament, de tota la informació
d’interès en relació a cada tema, i la pot consultar directament en l’enviament realitzat, estalviant
temps al col·legiat, en no haver d’entrar en aquell moment en la pàgina web, fet que comporta
al seu torn, una disminució en el nombre d’entrades a la pàgina web.
Aquest departament inclou, també, sota el control de la Comissió d’Ètica i Intrusisme i amb
l’assistència de l’Assessora Jurídica, tot el relatiu a intrusisme professional i ètica professional,
dintre de les nostres possibilitats, fent l’estudi, seguiment i resolució dels casos que se’ns
plantegen i les denúncies que ens efectuen, així com la morositat col·legial i la pòlissa de
Responsabilitat Civil professional.
Durant aquest període, no va entrar cap cas d’intrusisme. Tampoc no hi ha cap cas pendent
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, va entrar un cas d’ètica professional. No hi ha cap cas pendent d’exercicis
anteriors. En aquest tema tots estem involucrats i tots hem de ser escrupulosament professionals,
fent de l’ètica i del Codi Deontològic, el nostre pilar professional fonamental.
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Departament de col·legiacions
Renovació parcial de la Junta de Govern

El dia 27 d’abril va tenir lloc a la Seu Col·legial la Junta General Ordinària anual.
Durant aquesta, es van aprovar per unanimitat tots els punts de l’ordre del dia,
així com la Memòria Anual 2016, el Balanç d’Ingressos i Despeses de l’any 2016 i el
pressupost per a l’any 2017.

Dins del punt setè de l’Ordre del Dia, Eleccions per a la renovació parcial de la Junta
de Govern, van tenir lloc les eleccions per cobrir quatre càrrecs de vocal en exercici,
entre les sis candidatures presentades.
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Finalitzades les votacions i un cop realitzat l’escrutini, el President de la Mesa
Electoral, Sr. Ramon Dionisio Ginovart Borrell, va procedir a la lectura de l’Acta
d’Escrutini i Proclamació dels Candidats, acompanyat de la Secretària de la Mesa
Electoral, Sra. Maria Jose Ruiz Fabregas, i del Vocal de la Mesa Electoral Sr. Llibert
Margalef Jardí.

Fotografia de grup de tots els membres de la nova Junta de Govern, constituïda el
dia 16 de maig i on va tenir lloc la incorporació i jura dels seus càrrecs com a Vocals
Exercents dels col·legiats Sra. Maria Cristina Canela Ibarra, Sr. Joan Maria Estivill
Balsells, Sr. Jaume Francesch Garces i Sr. Jose Ramon Roig Subirats, i com a Vocal
No Exercent de la col·legiada Sra. Rosa Maria Alegret del Cerro, després de la seva
proclamació en les eleccions realitzades el dia 27 d’abril.
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Departament de col·legiacions
Sopar Col·legial
El divendres 24 de novembre, el nostre Col·legi 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 2017, 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. Francisco Javier Sánchez Icart,
Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de
Tarragona, per la seva participació activa en
cadascun dels actes institucionals dels Graduats
Socials de les comarques de Tarragona.
La Presidenta del Col·legi, Sra.
Ana Asama, lliura la Medalla
als Serveis Distingits en la
Categoria d’Or, a l’Il·lm. Sr.
Francisco Javier Sánchez Icart,
Magistrat del Jutjat del Social
núm. 3 de Tarragona.

Així mateix, es van atorgar els següents honors i distincions:

Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit
Professional, en la Categoria de Plata, en
reconeixement a la seva labor com a Gerent de
l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de
Tarragona, durant els darrers 28 anys a:
Sra. Amparo Pérez Grau
La Presidenta del Col·legi, Excma.
Sra. Ana Maria Asama Esteve,
lliura la Medalla de Sant Josep
Artesà al Mèrit Professional,
en la Categoria de Plata, a la
Sra. Amparo Pérez Grau, en
reconeixement a la seva labor
com a Gerent del nostre Col·legi,
durant els darrers 28 anys.

Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria de Bronze, per la seva
permanència ininterrompuda al Col·legi durant 15 anys, als següents Col·legiats:
Sra. Montserrat Bernat Magriña

Sr. Héctor Muñoz Sanz

Sra. Monica Catena Martínez

Sr. Antonio Ollé Arrola

Sra. Sara del Camino Alonso

Sra. Raquel Rodríguez Batalla

Sra. Maria Teresa Maside Castro

Sr. Fernando Manuel Vizcaíno Caballero

Sr. Andreu Matons Calafi
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Fotografia dels col·legiats que van recollir la Medalla de Sant Josep Artesà
al Mèrit Professional en la Categoria de Bronze

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:
Excma. Sra. Judith Casals Alberich

Excm. Sr. Javier Joaquín Fabregues Homedes

Excm. Sr. Alfonso de Arespacochaga Martínez

Excm. Sr. Santiago Jodra Bové

Els Col·legiats Exercents que van recollir personalment la Medalla Corporativa al Mèrit en el
Treball en la Categoria d’Or, per 20 anys de col·legiació exercent.

Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria de Plata, per la seva
permanència ininterrompuda al Col·legi durant 25 anys, als següents Col·legiats:
Excm. Sr. Pere Lluis Bergada Roig

Sr. Nicolás Lázaro Cañabate

Excm. Sr. Alfonso de Arespacochaga Martínez

Excma. Sra. Nuria Sabate Punyed

Sra. Margarida Garcia Ingles

Sr. Javier Torres Royo

Excma. Sra. Maria Isabel García León

Excm. Sr. Angel Vila Tous
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Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional en la Categoria de Plata,
pels seus 25 anys de col·legiació ininterrompuda

Distinció, per la seva permanència ininterrompuda al Col·legi durant 30 anys, als següents Col·legiats:
Sr. Antonio Carrasquilla Nieto

Excm. Sr. Jordi Rovira i Izal

Excma. Sra. Mª Concepción Bárbara Fernández Esteban

Sr. Pere Solé Montalà

Excm. Sr. Jose Maria Fernandez Plaza

Sr. Joan Tares Queralt

Sr. Eulogio Flores Perianes

Sr. Jose Francisco Torrents Rosell

Excm. Sr. Antoni Francesc Jove Martínez

La Col·legiada Sra. Mª Concepción Bárbara Fernández Esteban, recollint personalment la
Distinció als 30 anys de col·legiació ininterrompuda, de mans de la Magistrada de la Sala
Quarta del Tribunal Suprem, Sra. Rosa María Virolès Piñol.
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Distinció, per la seva permanència ininterrompuda al Col·legi durant 35 anys, als següents Col·legiats:
Sr. Javier Cay Diarte
Excm. Sr. Jordi Gisbert Gisbert
Sr. Manuel Lopez Rodriguez

Sra. Nuria Martorell Soler
Sr. Emilio Vazquez Cantonero

Fotografia del Col·legiat Sr. Manuel Lopez Rodriguez, distingit pels seus 35 anys de
col·legiació ininterrompuda.

Placa Commemorativa, pels seus 40 anys de col·legiació ininterrompuda com a Graduat Social al Col·legiat:
Sr. Juan Valles Viña
Placa Commemorativa, pels seus 45 anys de col·legiació ininterrompuda com a Graduat Social als Col·legiats:
Excm. Sr. Javier Artal Morillo
Excm. Sr. Antonio Cardona Balague
Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria de Plata, per haver estat membre
de la Junta de Govern de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona, als Col·legiats:
Sra. Paloma Martin Moya

Sra. Marta Martorell Serra
(recollida pel Sr. Pere Josep Roig Angles)

Excma. Sra. Josefa Méndez Higuero

Fotografia de grup dels col·legiats recollint la Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit
Professional, en la Categoria de Plata, per haver estat membre de la Junta de Govern.

34

Memòria 2017 - Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona

Departament de col·legiacions
Moviment Col·legial durant l’exercici 2017
ALTES EXERCENTS LLIURES
Núm. col.
1017
1022
1023
1026
1027
1029

Nom

Data alta

Zaira Rodriguez Cruz
Maria Natalia Gonzalvo Hernández
Lidia Perez Monguia
Laura Vallverdú Miró
Luis Lobaco Alins
Laura Huguet Masdeu

21/02/2017
21/03/2017
16/05/2017
17/10/2017
21/11/2017
19/12/2017

CANVIS DE MODALITAT (passen a exercents lliures)
Núm. col. Nom
1015
Laura Paño Agras
858
Francisco Morcillo Caballero

Anterior modalitat
No Exercent 21/02/2017
No Exercent 21/03/2017

Actual modalitat
Ex. Lliure 20/06/2017
Ex. Lliure 19/09/2017

ALTES EXERCENTS D’EMPRESA
Núm. col.
1020

Nom

Data alta

Tamara Romera Naranjo

21/03/2017

CANVIS DE MODALITAT (passen a exercents empresa)
Núm. col. Nom
994
921
996

Josefa Pujol Abelló
Montserrat Martínez Launes
Farah Paula Megias Muñoz

Anterior modalitat

Actual modalitat

Ex. Lliure
15/09/2015
No Exercent 18/04/2017
Ex. Lliure
17/11/2015

Ex. Empresa 18/04/2017
Ex. Empresa 18/07/2017
Ex. Empresa 21/11/2017

ALTES NO EXERCENTS
Núm. col.
1015
1016
1018
1019
1021
1024
1025
1028
1030

Nom

Data alta

Laura Paño Agras
Sonia Marine Sanchez
Jose Maria Ortega Martínez
Misericòrdia Anguera Vidal
Angel Guillén Pajuelo
Antonio Santaella Corredera
Adrià Agramunt Llamas
Jaume Martin Barcelo
Patricia Lopez Ruiz

21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/02/2017
21/03/2017
18/07/2017
19/09/2017
21/11/2017
19/12/2017

CANVIS DE MODALITAT (passen a no exercents)
Núm. col. Nom
949
963
858
741
586
921

Jose Leonardo Colilla Sanchez
Miriam Gonzalez Mas
Francisco Morcillo Caballero
Alberto Salanova Sanet
Raul Faro Gimeno
Montserrat Martínez Launes

Anterior modalitat

Actual modalitat

Ex. Lliure
Ex. Lliure
Ex. Lliure
Ex. Empresa
Ex. Lliure
Ex. Lliure

No exercent
No exercent
No exercent
No exercent
No exercent
No exercent
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12/04/2011
20/03/2012
19/04/2005
21/10/2003
18/05/2010
16/02/2010

21/02/2017
21/02/2017
21/03/2017
18/04/2017
18/04/2017
18/04/2017
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CANVIS DE MODALITAT (passen a emèrits)
Núm. col. Nom
141
305
120
307
173
96
124

Felix Gonzalez Martinez de Iturrate
Julio Rodriguez Bravo
Amparo Perez Grau
Luis Angel Herce Eguizabal
Paloma Martin Moya
Ramon Pamies Adzeries
Juan García Pérez

Anterior modalitat

Actual modalitat

Ex. Lliure
No Exerc.
No Exerc.
Ex. Lliure
No Exerc.
No Exerc.
No Exerc.

Emèrit
Emèrit
Emèrita
Emèrit
Emèrita
Emèrit
Emèrit

17/02/1984
14/09/1989
24/03/1983
21/06/1991
15/10/1984
13/12/1990
19/06/2012

21/02/2017
21/02/2017
20/06/2017
18/07/2017
18/07/2017
19/09/2017
19/12/2017

BAIXES
Núm. col. Nom
712
403
140
643
999
1002
986
199
876
1012

Jordi Pascual Aixalà
Antonio Mercade Recasens
Jose Miguel Montañes Domenech
Vicenç Pedrol Quilez
Alejandro Jesús Pérez Vernet
Jordi Ferré Rey
Patricia Seco Moral
Maria Rosa Cistere Besora
Joan Obiol Valldeperez
Lidia Palleja Pedrola

Modalitat

Data baixa

No Exercent
No Exercent
Exercent Lliure
Exercent d’Empresa
No Exercent
No Exercent
No Exercent
No Exercent
No Exercent
No Exercent

21/02/2017
21/03/2017
18/04/2017
18/07/2017
19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
17/10/2017
17/10/2017
21/11/2017

ALTES ESTUDIANTS RRLL I OCUPACIÓ URV
Núm. col.

Nom

Data alta

10009
10010
10011
10012

Edgar Casellas Ramon
Francesca Barranco Cansino
Noura Azaoum
Claudia Martínez Sánchez

21/02/2017
21/02/2017
21/03/2017
19/09/2017

BAIXES ESTUDIANTS RRLL I OCUPACIÓ URV
Núm. col.

Nom

Data alta

10003
10000

Adrià Agramunt Llamas
Patricia Lopez Ruiz

19/09/2017
19/12/2017
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Evolució Cens Col·legial Gràfica 7

RESUM
Exercents lliures

199

Exercents al servei d’empresa

22

No exercents

196

Emèrits

76

493

Total col·legiats a 31-12-2017
Estudiants RRLL i Ocupació URV

11

Total estudiants col·legiats a 31-12-2017

11

EVOLUCIÓ COL·LEGIAL DES DE DESEMBRE 1989 FINS A DESEMBRE 2017
Col·legiats

31-12-1989

31-12-2017

120

199

79

4

22

18

113

196

83

Emèrits

6

76

70

Totals

243

493

250

Exercents lliures
Exercents al servei d’empresa
No exercents

Increment

EVOLUCIÓ COL·LEGIAL DES DE 31-12-2016 FINS 31-12-2017
Col·legiats

31-12-2016

31-12-2017

201

199

-2

20

22

2

197

196

-1

Emèrits

69

76

7

Totals

487

493

6

Exercents lliures
Exercents al servei d’empresa
No exercents
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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,
i de serveis per al col·legiat i utilitzant els enviaments de correu per via telemàtica, com a mitjà de
comunicació bàsic i essencial amb els col·legiats, a més a més d’eficient i ràpid. Aquest departament
s’encarrega de realitzar la major part d’enviament de correu per via telemàtica i és responsable de
la coordinació de la infraestructura informàtica.

Consultes Pàgina Web Gr fica a

Al 2017, s’han contabilitzat a la nostra web 13.816 visites, tal i com es reflecteix a la gràfica
núm. 5a. Dins la web, s’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 al col·legiat. 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 que 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 veu 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.
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Des de la primera pàgina web del Col·legi, aquesta ha passat per diverses fases de remodelació i renovació al llarg dels anys. Des dels seus inicis, l’any 1998, com una web bàsicament informativa sobre el
Col·legi i la seva creació, amb el temps es va anar convertint en una web primordialment de continguts
d’interès per al col·legiat. D’ençà de la seva última renovació exterior, a l’any 2012, evoluciona contínuament pel que fa als seus continguts i està consolidada com el principal vehicle de comunicació
i serveis per als col·legiats.
La nostra pàgina web té dues parts clarament diferenciades, la web d’accés públic, tant per als nostres
col·legiats com per a qualsevol 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’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 a realitzar. És un
apartat obert a tothom, sense cap tipus de restricció, on es relacionen tots els actes que es realitzen
al llarg de l’any 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, es 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, es 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 en el Registre General de Col·legiats, d’acord amb la seva modalitat de col·legiació. També en
aquest apartat, es pot consultar la informació sobre la Col·legiació com a Estudiant RRLL i Ocupació
URV, nova modalitat de col·legiació que va incorporar el nostre Col·legi, dins l’acord de col·laboració
amb la Universitat Rovira i Virgili, i 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 com a Diplomat en Relacions
Laborals i Ocupació.
Dins de l’apartat Publicacions del Col·legi, es poden consultar les publicacions que edita el Col·legi, Criteri, revista d’informació general del Col·legi, que encara s’edita en format paper, i 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 consultar així 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.
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A la pàgina principal, podem consultar 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 informatives i fotografies de qualsevol acte de la vida col·legial que hagi tingut lloc, Activitat
formativa, Signatura d’Acord o Acte d’interès col·legial. Tot aquestes ressenyes queden recollides a
l’apartat Notícies de la nostra web, i es pot consultar totes les activitats col·legials realitzades, relacionades pels diferents anys.

Visites Pàgina Web 2017 Gr fica
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Departament Pàgina Web
Àrea Col·legial Restringida
Els apartats d’accés restringit al públic, Col·legiats i Col·legiats Exercents, formen part de l’Àrea
Col·legial i són l’eix central de la pàgina web, perquè aglutinen tota l’oferta d’informació i de serveis
als Col·legiats, i on poden consultar les novetats, disposicions, normativa, temes d’interès i tot allò
que els hi pugui ser necessari.
Dins de Col·legiats, on poden accedir els Col·legiats de totes les modalitats, es troba tot tipus
d’informació entre la que destaquen principalment, els apartats de Normativa, on consultar tota la
normativa 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 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, 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 qualsevol altre tipus que necessitin, per interès i a l’abast dels
altres companys.
Durant l’exercici 2017 i dintre de la Borsa de Treball, es gestionaren 23 ofertes de treball, l’evolució
de la mateixa durant els últims quatre anys es reflecteix en la gràfica núm. 4.

Borsa de Treball Gr fica

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 s’ofereixen. Són imprescindibles les valoracions i
suggeriments dels Col·legiats, per aplicar la millora contínua.
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Un altre apartat molt important i d’interès per als Col·legiats, és el dedicat als Videos EPP Gràcies
a les millores realitzades al Col·legi i potenciant l’ús de les noves tecnologies, es van adequar les
instal·lacions audiovisuals per poder gravar en video les accions formatives de l’Escola de Pràctica
Professional i incorporar les 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 visualitzar el contingut de l’acció formativa, en cas de no haver pogut
assistir a la mateixa el dia que va tenir lloc a la Seu Col·legial, o tornar a veure l’acció formativa, i els
continguts tractats en la mateixa.
Dins la zona restringida de Col·legiats, es pot trobar l’apartat 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 de les seves dades. Aquest apartat és una
eina de coneixença i comunicació entre companys.
També a la zona de Col·legiats, trobem l’apartat de Memòries Comptables, on es pot consultar les
Memòries Comptables des de l’any 1999 fins l’actualitat, d’accés restringit només per als Col·legiats,
mentre que les Memòries anuals del Col·legi, corresponents a l’últim exercici i exercicis anteriors,
estan disponibles per a la seva consulta en l’apartat Publicacions del Col·legi, obert a tot el públic en
general.
La zona restringida de Col·legiats Exercents és la secció de la pàgina web dedicada a donar serveis
i informació exclusiva per als col·legiats exercents i exercents d’empresa. Aquí es recullen totes les
novetats, disposicions, normativa, temes d’interès, que puguin ser necessaris i d’utilitat.
Un dels principals apartats continua sent el dels Convenis Col·lectius. Aquí es recullen tots els nous
textos, revisions 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·legiats Exercents, es troben dos apartats de gran importància per al
col·legiat exercent, que són E-justicia.cat i LexNET. A l’apartat E-justicia.cat, es troba tota la informació
d’interès relacionada amb el Sistema E-justicia.cat, instrument que homogeneïtza les tasques de
l’Administració de justícia i permet 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 es troba la informació relacionada amb el Sistema LexNET, per a
la presentació d’escrits i documents, el trasllat de còpies i la realització de comunicacions i
notificacions per mitjans electrònics.
A Notícies d’interès, es relacionen les notes informatives i circulars vàries que ens fan arribar els
diferentes organismes, també notes informatives d’àmbit col·legial, notícies i informació sobre
temes diversos que puguin 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 de
recordar. També a Circulars de Tresoreria, es recullen totes les circulars informatives i informacions
d’interès que ens ha fet arribar la Tresoreria General de la Seguretat Social, des de l’any 1999 fins
l’actualitat.
A l’apartat Normativa Exercents es 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 productiu en funció de les competències apropiades per
l’exercici professional, i que es va complementant contínuament a mesura que es van publicant
noves qualificacions professionals.
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També dins de Col·legiats Exercents, es troba l’apartat Convenis de Col·laboració amb Organismes,
on es recullen i agrupen tots els acords i convenis de col·laboració amb els diferents Organismes i
Administracions, necessaris i d’interès per al col·legiat.
Dins de la zona restringida al col·legiat exercent, és de gran 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 2017, el departament de la Pàgina Web va oferir un total de 174 informacions,
sobre diversos 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).
Dins aquest departament també es gestiona l’edició dels Calendaris Laborals, tant en blanc, per
a ús de qualsevol persona que els necessiti, o bé amb l’anagrama professional del Col·legiat que
així ho sol·liciti, en la contraportada dels mateixos. En l’exercici 2017, s’han editat 1.935 calendaris,
segons es pots observar en la gràfica núm. 6.
Així mateix, aquest departament, elabora la informació estadística i documentació necessàries, per
la revisió mensual de la Gerència i Junta de Govern, així com també la confecció de les memòries
anuals i d’altres publicacions.

Calendaris Laborals Gr fica
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Departament Formació i Biblioteca
Escola de Pràctica Professional
El Departament de Formació i Biblioteca s’ocupa de tot el relacionat amb la biblioteca, oferint
la informació especialitzada de normativa, jurisprudència i publicacions diverses, tant en suport
paper com informàtic, i principalment de la formació, dintre del que és l’Escola de Pràctica
Professional, a través de la qual s’ofereixen totes les accions 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
2017, s’han programat 24 accions formatives, distribuïdes de la següent manera: 19 accions
formatives sobre temes laborals i de seguretat social, incloses les XXII Jornades de Dret del Treball
i de Seguretat Social, i un Curs de llarga durada de Procediment Laboral; 5 accions formatives
sobre temes fiscals, entre elles un Curs de llarga durada de Fiscalitat Avançada. Això s’ha traduït en
què s’hagin ofert un total de 97,5 hores lectives, amb una assistència de 1.164 assistents.
I un any més, pràcticament la totalitat de l’oferta formativa del Col·legi ha estat gratuïta, gràcies a la
col·laboració de les Entitats Col·laboradores relacionades al final d’aquesta Memòria que, any rera
any, confien en el col·lectiu dels Graduats Socials de les comarques de Tarragona i que fan possible
realitzar tot el conjunt d’activitats que a continuació es detallen:
El dia 17 de gener es va celebrar una Sessió Informativa sobre les NOVETATS DE L’AGÈNCIA
TRIBUTÀRIA, a càrrec de la Sra. Marisa Martínez Arenes, Tècnic de Gestió Tributària i del Sr.
German Puerto Vedu, Cap de la Dependència d’Informàtica.
El dia 27 de gener va tenir lloc la Jornada Informativa XVIII 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.

Durant els dies 9 i 10 de març, es van celebrar les XXII JORNADES + DEBAT DE DRET DEL TREBALL
I DE SEGURETAT SOCIAL.
La inauguració va anar a càrrec de l’Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve, Presidenta de
l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona; l’Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol,
Directora Tècnica de les Jornades i Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem; el President
de l’Audiència Provincial de Tarragona, Sr. Javier Hernández i el Degà de la Facultat de Ciències
Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, Dr. Antoni Pigrau.
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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, fins el maig de l’any 2017.

Amb un format de set ponències i una taula de debat, 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
“L’externalització de serveis laborals: límits, problemàtica i llacunes que presenta”; la Il·lma. Sra. Sara
Pose Vidal, Magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va
tractar el tema “La indemnització per extinció de la relació laboral, a la llum de la STJUE de 14/09/2016
(assumpte De Diego Porras)”; l’Excm. Sr. Jordi Agustí Julià, Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal
Suprem, qui va desenvolupar la ponència “Seguretat Social: subsidi d’IT per risc d’embaràs, maternitat,
paternitat. L’acomiadament en situació d’IT”. La Taula de Debat va estar a càrrec del Sr. Carlos Hugo
Preciado Domènech, Magistrat especialista de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, i del Dr. Miguel Àngel Purcalla Bonilla, Magistrat del Social número 1 de Terrassa,
amb el tema ”Protecció de dades i control de les noves tecnologies en la relació laboral”.
La resta de ponències van ser a càrrec dels ponents, Excma. Sra. Maria Luisa Segoviano
Astaburuaga, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, qui va tractar el tema “Contractes,
subcontractes i cessió il·legal de treballadors. Punts crítics”; el Dr. Salvador del Rey Guanter,
Catedràtic de Dret del Treball (ESADE Law School) i Soci i President de l’Institut Cuatrecasas, qui
va parlar sobre “Balanç jurisprudencial en matèria de modificacions substancials de les condicions
de treball”; la Sra. Caridad Gómez Mourelo Castedo, Cap de la Unitat Central de Coordinació en
matèria de delictes contra la Hisenda de l’Agència Tributària (AEAT) Madrid, que va tractar el tema
“Últims criteris a destacar en la tributació de socis i administradors”; i per últim l’Excma. Sra. María
Emilia Casas Baamonde, Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat
Complutense de Madrid, qui va parlar sobre “Problemes recents de la negociació col·lectiva. Anàlisi
de la doctrina jurisprudencial”. Aquesta ponència va donar pas al col·loqui final i a la cloenda de les
Jornades, a càrrec del Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Sr. Carles Mundó.

45

Memòria 2017 - Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona

Les entitats col·laboradores, en aquesta ocasió foren: LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, i LEFEBVREEL DERECHO, i a l’apartat comercial vam comptar amb 7 entitats expositores.
El dia 13 de març, s’inicià el Curs de llarga durada de FISCALITAT AVANÇADA, amb una durada de
30 hores. El Curs va ser impartit pel Sr. Gonzalo Navarro Alonso, Inspector d’Hisenda de l’Estat, i
Cap d’Equip Regional de Recaptació.
El dia 25 d’abril es va celebrar la Jornada
sobre PROCEDIMENT SANCIONADOR I
LLEI DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU, a
càrrec del Sr. Manuel López Sacristán, Lletrat
del centre d’assessoria i serveis jurídics de
Fraternitat-Muprespa, i del Sr. José Antonio
Ferrando Morellón, Cap de la Inspecció de
Treball i Seguretat Social i amb el patrocini de
FRATERNITAT-MUPRESPA.
El dia 9 de maig, tingué lloc la Jornada sobre
INCAPACITAT PERMANENT, a càrrec del Sr.
Carlos Escorihuela García, Advocat dels Serveis
Jurídics de MC MUTUAL, entitat patrocinadora
de la Jornada.
El dia 10 de maig es va celebrar el Seminari sobre
l’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES
FÍSIQUES I NOVETATS FISCALS 2017, impartit
pel Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector
Cap d’Equip Regional d’Inspecció de l’Agència
Tributària a Tarragona, i amb el patrocini de
BANC SABADELL i L’ASSOCIACIÓ PROVINCIAL
DE PARÀLISI CEREBRAL DE TARRAGONA – LA
MUNTANYETA.
El dia 24 de maig, tingué lloc el Seminari sobre
l’IMPOST DE SOCIETATS I NOVETATS FISCALS
2017, a càrrec del Sr. Roberto Luengo Martín,
Inspector Cap d’Equip Regional d’Inspecció
de l’Agència Tributària a Tarragona, i amb el
patrocini de BANC SANTANDER i GRUPO LAE.
El dia 21 de juny es va celebrar la Jornada
sobre ÀNALISI DE LES BONIFICACIONS DE
QUOTES A LA SEGURETAT SOCIAL, impartida
pel Sr. José Antonio Ferrando Morellón, Cap
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de
Tarragona, Professor de la Universitat Rovira i
Virgili, i Llicenciat en Dret. La Jornada va estar
patrocinada per EGARSAT.
El 28 de juny, Jornada sobre CONTRACTES
FORMATIUS I PRÀCTIQUES NO LABORALS.
EFECTES EN LES COTITZACIONS I LES
PRESTACIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL.
Programada conjuntament amb MC MUTUAL,
aquesta acció formativa va ser impartida pel Sr.
Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i
Seguretat Social.
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El dia 5 de juliol, Jornada sobre CONTRACTES FORMATIUS
I PRÀCTIQUES NO LABORALS. EFECTES EN LES
COTITZACIONS I LES PRESTACIONS DE LA SEGURETAT
SOCIAL. Amb el mateix ponent, Sr. Antonio Benavides
Vico, Inspector de Treball i Seguretat Social, aquesta
Jornada es va programar també a Tortosa conjuntament
amb MC MUTUAL.
El dia 25 d’octubre, Jornada ACTUACIÓ DAVANT UNA
CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL: GESTIÓ PRÀCTICA I
INVESTIGACIÓ, realitzada amb la participació de FREMAP,
i a càrrec de les ponents Sra. Nohemí López, Gestora
de Fremap, i de la Sra. Mª Jesús Fernández, Tècnic de
Prevenció de Fremap.
El dia 26 d’octubre es va iniciar el primer Curs de
Procediment Laboral, EL PROCÉS LABORAL ORDINARI
I MODALITATS PROCESSALS I LA SEVA INCIDÈNCIA
PRÀCTICA EN LA JURISDICCIÓ SOCIAL, tenint com
a ponent a l’Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart,
Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona.
L’Il·llm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat
Especialista de l’Ordre Social del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya va ser el ponent de dos del Cursos
de Procediment Laboral. El dia 2 de novembre, ASPECTES
PRÀCTICS EN MATÈRIA DE LA PROVA EN EL PROCÉS
LABORAL, i el dia 7 de novembre, LES ÚLTIMES NOVETATS
EN NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA EN L’EMPRESA.
El dia 10 de novembre, Jornada sobre LES CLAUS DE
LA REFORMA DEL TREBALL AUTÒNOM, a la llum de la
nova “Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom”, a
càrrec del ponent Sr. Pedro López de Recalde Campaña,
Director jurídic Territorial de Mutua Universal. Jornada
patrocinada per MUTUA UNIVERSAL, i que també es va
celebrar el dia 14 de novembre, al Centre Cívic L’Estació,
d’El Vendrell.
El dia 14 de novembre, al Saló d’Actes del Col·legi, es
va celebrar el Curs sobre ASPECTES PRÀCTICS EN
MATÈRIA D’INCAPACITAT TEMPORAL, INCAPACITAT
PERMANENT I LA SEVA TRAMITACIÓ JUDICIAL, amb
l‘Il·lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz, Magistrat del
Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona.
El dia 20 de novembre, l‘Il·lm. Sr. Francisco Javier
Delgado Sainz, Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de
Barcelona, també va impartir el Curs sobre ASPECTES
PRÀCTICS EN MATÈRIA DE RECÀRREC DE PRESTACIONS
I IMPUGNACIÓ D’ACTES ADMINISTRATIUS EN MATÈRIA
LABORAL I LA SEVA TRAMITACIÓ JUDICIAL.
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El dia 27 de novembre es va celebrar la Jornada sobre ACTUAL SISTEMA DE PENSIONS DE
JUBILACIÓ: ANÀLISI I ASPECTES PRÀCTICS, amb la Sra. Montserrat Salort, Sotsdirectora de
Jubilació, Mort i Supervivència de la Direcció Provincial de l’INSS a Tarragona, jornada que va estar
patrocinada per MÚTUA EGARSAT.
El dia 1 de desembre, Jornada sobre LES CLAUS DE LA REFORMA DEL TREBALL AUTÒNOM, a
la llum de la nova “Llei de Reformes Urgents del Treball Autònom”, a càrrec del ponent Sr. Pedro
López de Recalde Campaña, Director jurídic Territorial de Mutua Universal. Jornada patrocinada
per MUTUA UNIVERSAL, aquesta vegada celebrada a Tortosa.
El dia 11 de desembre, Jornada sobre EL TEMPS DE TREBALL I ELS SEUS EFECTES EN MATÈRIA
DE SEGURETAT SOCIAL, amb el ponent Sr. Jorge Pérez Pérez, Sotsinspector Laboral de Treball i
Seguretat Social, i organitzada i patrocinada per MC MUTUAL.

El dia 12 de desembre, JORNADA FISCAL, amb el ponent Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap
d’Equip Regional d’Inspecció de l’Agència Tributària a Tarragona, on es va tractar l’estimació objectiva
en l’IRPFi de l’IVA i les Obligacions fiscals i mercantils de les associacions sense ànim de lucre.
El dia 14 de desembre va finalitzar l’últim Curs de Procediment Laboral, ASPECTES PRÀCTICS
DE L’EXECUCIÓ LABORAL, que va tenir com a ponent a l’Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart,
Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona.

EPP Gr fica

Des de la Gerència, i també com a responsable del Departament de Formació, durant l’exercici
2017, es van oferir un total de 289 informacions, sobre diversos temes de caràcter general,
formació, actes socials i serveis varis, entre d’altres (quadre servei d’informació). A través d’aquest
departament també es coordina tot el relacionat amb el Sistema LexNet, i el Sistema E-justicia.cat.
Així mateix, aquest departament, elabora la informació estadística i documentació necessària, per
la revisió mensual de la Junta de Govern.
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Departament Formació i Biblioteca
Biblioteca
El fons de la Biblioteca, a 31 de desembre de 2017, es composa de 4.215 documents, dels quals
879 són revistes i 3.336 llibres.
En referència als temes, destaca el laboral amb un 48,55% del total de llibres; el segueix l’Econòmic
i Comptable, amb un 19,42%; la Seguretat Social, amb un 10,40%; i el Fiscal, amb un 8,45%. La
resta, un 13,18%, pertanyen a temes diversos.
Dintre de la pàgina web, a l’apartat restringit de la mateixa, els nostres col·legiats exercents tenen
accés de manera il·limitada, a la base de dades Tirant Asesores que pertany a l’editorial TIRANT LO
BLANCH, en les àrees de Laboral, Fiscal, Estrangeria, Comptabilitat i Auditoria, Mercantil, Propietat
Horitzontal i Arrendaments 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 han arribat un total de 24 novetats, tal i com es pot
apreciar a la gràfica núm. 10.

Novetats Biblioteca Gr fica 10
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Entitats Col·laboradores

Altres Col·laboradors
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