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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, i ofereix 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 2018, 
s’han programat 16 accions formatives, distribuïdes de la següent manera: 9 accions formatives sobre 
temes laborals i de seguretat social, incloses les XXIII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, 
3 accions formatives sobre temes fiscals, 1 sobre el Nou Reglament de Protecció de Dades, 1 Curs sobre les 
Cooperatives, 1 Taller de Treball dedicat a la productivitat i la consecució de resultats, i hem col·laborat en la 
celebració de les IV Jornades d’Innovació i solucions per assessories i despatxos professionals, organitzades 
per Informàtica3. Això s’ha traduït en què s’hagin ofert un total de 52 hores lectives, amb una assistència de 
891 assistents.

A més el nostre Col·legi ha estat una de les entitats organitzadores de les VII Jornades de Mediació a Ta-
rragona, celebrades a la Universitat Rovira i Virgili, els dies 5, 6 i 7 de febrer de 2018, aportant com a ponent 
a la Magistrada del TSJ de Catalunya, Sra. Sara Pose Vidal, qui va impartir un taller de “Mediació, Relacions 
Laborals i Jurídiques Saludables”.

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, 
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confien en el col·lectiu dels Graduats Socials de les comarques de Ta-
rragona i que fan possible realitzar tot el conjunt d’activitats que a con-
tinuació es detallen:

El dia 15 de gener es va celebrar una Sessió Informativa sobre les NO-
VETATS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA, a càrrec del Sr. German Puerto 
Vedu, Cap de la Dependència d’Informàtica.

El dia 8 de febrer va tenir lloc la Jornada Informativa XIX FÒRUM 
D’ACTUALITAT LABORAL, organitzada per la Mútua Egarsat i im-
partida pel Sr. Antonio Benavides Vico, Membre del Cos Superior 
d’Inspectors de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat 
Ramon Llull i membre del Tribunal Laboral de Catalunya.

Durant els dies 8 i 9 de març, es van celebrar les XXIII JORNADES DE 
DEBAT DE DRET DEL TREBALL I DE SEGURETAT SOCIAL.

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 Presi-
dent de l’Audiència Provincial de Tarragona, Sr. Javier Hernández; el director general de Relacions Laborals 
i Qualitat en el Treball, Sr. Enric Vinaixa; i el subdelegat del Govern a Tarragona, Sr. Jordi Sierra.

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 Secretari Tècnic, el Sr. Rafael Fernández 
Escobar, Gerent del nostre Col·legi.

Amb un format de set ponències i una taula de debat, van participar 
com a ponents l’Excma. Sra. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, 
Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, qui va tractar el tema 
“Temps de Treball vs temps de descans”; l’Excm. Sr. Antonio V. Sempe-
re Navarro, Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, qui va 
desenvolupar la ponència ”Jurisprudència recent sobre contractació tem-
poral. La contractació per l’Administració Pública: TS i TJUE”; 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 “L’acomiadament en 
situacions vulnerables: incapacitat temporal – discapacitat”.

La Taula de Debat va estar a càrrec del Sr. Antonio Benavides Vico, 
Inspector de Treball i Seguretat Social, del Sr. Adrián Todolí Signes, 
Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València, i de l’I.lm. Sr. Carlos Hugo 
Preciado Domènech, Magistrat de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb el 
tema ”Nous models de relacions laborals en l’era de l’economia col·laborativa. Relació laboral o treball autònom?”.

La resta de ponències van ser a càrrec dels ponents, 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 “Responsabilitat penal i administrativa per incompliments tributaris”, 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 “Últimes sentències del Tribunal Suprem en matèria d’acomiadaments col·lectius i acomiada-
ments objectius”; Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, 
que va tractar el tema “Dona i treball: conseqüències de la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. La 
protecció enfront de l’acomiadament. Les prestacions de SS”, i per últim l’Excma. Sra. María Emilia Casas Ba-
amonde, Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Complutense de Madrid, 
qui va parlar sobre “TEDH i dret a la intimitat dels treballadors en les relacions de treball. Noves tecnologies i 
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El dia 2 de maig es va celebrar el Seminari sobre l’IMPOST SOBRE LA 
RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I NOVETATS FISCALS 2018, im-
partit pel Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d’Equip Regional d’Inspecció 
de l’Agència Tributària a Tarragona, i amb el patrocini de BANC SABA-
DELL i GRUPO LAE.

El dia 23 de maig, va tenir lloc el Seminari sobre l’IMPOST DE SOCIE-
TATS I NOVETATS FISCALS 2018, a càrrec del Sr. Roberto Luengo 
Martín, Cap d’Equip Regional d’Inspecció de l’Agència Tributària a Ta-
rragona, i amb el patrocini de BANC SANTANDER i INFORMÀTICA3.

El 5 de juny, Jornada sobre EL FUTUR DE LA SEGURETAT SOCIAL, 
organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, aquesta acció formativa 
va ser impartida pel Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i 
Seguretat Social.

El dia 19 de juny es va celebrar la Jornada sobre LES PRESTACIONS 
DE MORT, SUPERVIVÈNCIA I VIDUÏTAT, a càrrec de la Sra. Montse-
rrat Salort Armengol, Subdirectora de Jubilació, Mort i Supervivència 
de la Direcció Provincial de l’INSS a Tarragona, i amb el patrocini de 
FRATERNITAT-MUPRESPA.

El dia 2 d’octubre, primera jornada del Curs sobre COOPERATIVES, 
que va tenir com a ponents a la Sra. Mariona Mateu i Cases, Cap de 
la Secció d’Economia Social i Autoempresa, del Servei Territorial del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona, i al Sr. 
Miquel Segú, Tècnic Laboral i Expert en Cooperatives i Economia Social 
del Col·lectiu Ronda.

El dia 16 d’octubre, segona jornada del Curs sobre COOPERATIVES, 
amb la ponent Sra. Sabrina Ejarque, Tècnica Fiscalista i Especialista en 
Cooperatives i Entitats d’Economia Social del Col·lectiu Ronda.

El dia 14 de novembre es va celebrar al nostre Col·legi, la Jornada 
d’INNOVACIÓ I SOLUCIONS PER ASSESSORIES I DESPATXOS PRO-
FESSIONALS, organitzada per l’entitat col·laboradora Informàtica3 i 
Micrològic.

vigilància empresarial”. Aquesta ponència va donar pas al col·loqui final 
i a la cloenda de les Jornades, a càrrec del Conseller d’Educació, Ocu-
pació i Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Tarragoma, Sr. 
Francesc Roca.

Les entitats col·laboradores, en aquesta ocasió foren: LA DIPUTACIÓ 
DE TARRAGONA, i LEFEBVRE-EL DERECHO, i a l’apartat comercial 
vam comptar amb 7 entitats expositores.

El dia 21 de març es va celebrar la Jornada sobre LES DIETES I LA 
SEVA COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SO-
CIAL, amb el ponent Sr. Jorge Pérez Pérez, Sotsinspector Laboral de 
Treball i Seguretat Social, i organitzada i patrocinada per MC MUTUAL.

El dia 26 d’abril va tenir lloc la Jornada sobre REGLAMENT GENERAL 
DE PROTECCIÓ DE DADES, a càrrec del Sr. Iñigo Mozo, Director Àrea 
Legal & Consultoria Grupo LAE, i organitzada per GRUPO LAE.
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El 22 de novembre, Taller de Treball ORIENTAR-SE A LA PRODUCTI-
VITAT I LA CONSECUCIÓ DE RESULTATS, amb el conferenciant Sr. 
Gerard Isern Sabadí, Enginyer industrial, Coach i Director de SMI & LMI 
Spain-Tarragona.

El dia 26 de novembre, Jornada sobre MESURES DE SEGURETAT SO-
CIALS DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018. 
Jornada organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, que va ser imparti-
da pel Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i Seguretat Social.

El dia 10 de desembre, Jornada Informativa sobre ELS ASPECTES LA-
BORALS DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, 
que va tenir com a ponent a la Sra. Seila Sancho Sancho, Responsable 
d’assessorament tècnic en contractació pública i innovació.

El 13 de desembre, el Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat 
Especialista de l’Ordre Social del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya va ser el ponent de la Conferència sobre la TEORIA GENERAL 
DELS DRETS FONAMENTALS EN EL CONTRACTE DE TREBALL.
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Departament Formació i Biblioteca
Biblioteca

El fons de la Biblioteca, a 31 de desembre de 2018, es composa de 4.230 documents, dels quals 892 són 
revistes i 3.338 llibres.

En referència als temes, destaca el laboral amb un 48,22% del total de llibres; el segueix l’Econòmic i Comp-
table, amb un 21,15%; la Seguretat Social, amb un 9,73%; i el Fiscal, amb un 8,18%. La resta, un 12,72%, 
pertanyen a temes diversos.

Dintre de la pàgina web, en 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 27 novetats, tal i com es pot apreciar 
en la gràfica núm. 10.
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Des de la Gerència, i també com a responsable del Departament de Formació, durant l’exercici 2018, es 
va oferir un total de 314 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 a la revi-
sió mensual de la Junta de Govern. 


