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Jurament Nous Col·legiats 2008
28 de novembre 2008 - Jurament/Promesa Nous Col·legiats

El passat 28 de novembre, el

nostre Col·legi va celebrar la
seva festa anual. En la Seu
Col·legial, vam celebrar l'Acte de
Solemne Jurament dels Nous
Col·legiats Exercents i Imposició
de Togues, que fou presidit per
l'Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan,
President
de
l'Audiència
Provincial
de
Tarragona,
juntament amb el President del
Col·legi, Il·lm. Sr. Francesc
Blasco Martorell i la Magistrada
de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo, Excma. Sra. Rosa
Maria Virolès Piñol.

Audiència del Rei al Pleno del Consejo
26 de gener 2009 - El rei Juan Carlos rep al nostre President

El President del Col·legi,
Il·lm. Sr. Francesc Blasco
Martorell va ser rebut per
Sa Majestat el Rei Juan
Carlos en una recepció al
Palau de la Zarzuela, el
passat 26 de gener.

El
Rei
va
rebre
en
Audiència
al
Ple
del
Consejo
General
de
Colegios
Oficiales
de
Graduados
Sociales
d'Espanya, entre els quals
es trobava el president del
Col·legi de Tarragona, qui
va aprofitar per compartir
amb el Monarca l'actual
situació
dels
Graduats
Socials
a
les
nostres
comarques.

Durant la trobada, S.M. i el Ple del Consejo van intercanviar
posicions respecte la situació professional dels Graduats
Socials, un col·lectiu que actualment pren un paper
especialment rellevant en la societat actual i les relacions
laborals degut a la delicada situació econòmica que s'està
travessant.

Suport a la Candidatura Tarragona 2017
27 de febrer 2009
El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona s'adhereix a la Candidatura Tarragona 2017

El nostre Col·legi s'ha sumat a la llista d'entitats que ja han mostrat el seu suport a la
candidatura de la ciutat de Tarragona als Jocs Mediterranis, després de signar el passat
divendres 27 de febrer un conveni d'adhessió a Tarragona 2017.

Representants
del
Col·legi
Oficial
de
Graduats
Socials
de
Tarragona
van
visitar
l'Oficina
de
la
Candidatura,
per
a
conèixer
de
prop
l'evolució del projecte
que aspira a convertir a
Tarragona en la ciutat
organitzadora dels XVIII
Jocs
Mediterranis
i
reiterar el suport del
nostre
Col·legi
a
la
Candidatura.

Com a mostra del recolzament del nostre Col·legi a Tarragona 2017, el
president Francesc Blasco va signar l'adhessió al Consell d'Entitats de la
Candidatura.

Junta General Ordinària i Eleccions 2009
31 de març 2009 - Junta General Ordinària i Eleccions

El dimarts 31 de
març, va tenir lloc
al nostre Col·legi
la reunió de la
Junta
General
Ordinària anual.
En el transcurs de
la mateixa es van
aprovar tots els
punts de l'Ordre
del Dia.

Durant la tarda, els
col·legiats que van
venir al Col·legi,
van poder emetre el
seu vot, en les
eleccions per a la
renovació parcial de
la Junta de Govern.

Finalitzades les votacions, es va
procedir a l'escrutini, i a la
proclamació
dels
quatre
candidats, que van obtenir més
vots, d'entre els cinc candidats
que es van presentar a les
eleccions.
Els membres de Junta que van
sortir elegits són: Sr. Joan
Maria Estivill Balsells, Sra. Anna
Maria Asamà Esteve, Sr. Jaume
Francesch Garcés i Sra. Marta
Martorell Serra, que van ser
proclamats, juntament amb la
Vocal No Exercent, Sra. Paloma
Martín Moya, que va ser elegida
sense necessitat d'efectuar-se
votació,
en
ser
la
única
candidata no exercent.

ESCOLA PRÀCTICA PROFESSIONAL 2009
4 de febrer 2009- Seminari Novetats
Fiscals 2009

El dimecres 4 de febrer, va tenir lloc al
nostre Col·legi el Seminari sobre
Novetats Fiscals 2009, per tractar totes
les novetats fiscals que afecten a
l’exercici 2009.

27 de març 2009 - Les Jornades de Dret del
Treball i de la Seguretat Social reuneixen més de
200 professionals

Les XIV Jornades de Dret del Treball i de

Seguretat Social, que es van inaugurar ahir
dijous, han reunit aquesta edició a 200
professionals de l'àmbit jurídic i empresarial, per
a debatre els temes d'actualitat més propera,
cóm son l'acomiadament i els accidents laborals.

Durant el dia d'avui es continuarà debatent sobre
l'absència en el treball, amb la presència de
diversos magistrats.
5 de maig 2009- Seminari I.R.P.F.

El dimarts 5 de maig, va tenir lloc al
nostre Col·legi el Seminari sobre
l'Impost de la Renda de les Persones
Físiques, amb gran assistència de
col·legiats.

6 de maig 2009 - Sessió Informativa
ERES

El dia 6 de maig, va tenir lloc al nostre

Col·legi
la
Sessió
informativa
i
divulgativa de l'actuació del SPEEINEM, en el tràmit i gestió dels
expedients de regulació d'ocupació.

ESCOLA PRÀCTICA PROFESSIONAL 2009
26 de maig 2009 - Seminari Impost
Societats

El dimarts 26 de maig, va tenir lloc al

nostre Col·legi el Seminari sobre Impost
de Societats, en el que es van tractar les
novetats corresponents a aquest Impost.

30 de setembre 2009- Curs CIRCE

El dimecres 30 de setembre, va tenir lloc

al nostre Col·legi el Curs per a la
Constitució
d’empreses
a
través
d’internet. CIRCE (Centro de Información
y Red de Creación de Empresas).

ACORDS AMB ENTITATS COL·LABORADORES

El passat dia 16 de

juny, al nostre Col·legi
lloc
la
va
tenir
signatura de l'acord de
col·laboració
que
ja
teniem subscrit amb
l'editorial
Tirant
lo
Blanch.
Moment de la signatura
de
l'acord
de
col·laboració, per part
del nostre President,
Sr. Francesc Blasco i la
Sra.
Mónica
Pérez,
Delegada
de
Grans
Comptes de l'editorial
Tirant lo Blanch.

16 de juny 2009 - El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona
signa l'acord amb l'editorial Tirant lo Blanch

ACORDS AMB ENTITATS COL·LABORADORES
1 de juliol 2009 - El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona
ha signat un acord de col·laboració amb Banesto

El dia 1 de juliol, ha tingut

lloc al nostre Col·legi la
signatura d'un acord de
col·laboració amb Banesto.

Per part del Col·legi, han assistit a la signatura de l'acord de
col·laboració, el President Sr. Francesc Blasco Martorell, el
Tresorer Sr. Jaume Francesch Garcés i la Gerent, Sra. Amparo
Pérez Grau.

Els assistents a la signatura
de l'acord, per part de
Banesto són el Sr. Sadurní
Almacellas Vendrell,
director de Zona Catalunya
Sud, Sra. Sonia Zamora
Aladueña, Responsable
d'Autònoms de Banesto a
Madrid, Sr. Luciano Viguin
López, Director de Zona
Expansió Catalunya
Occidental i Sra. Susana
Iniesta Carmona, Directora
de l'oficina Banesto Joan
XXIII a Tarragona.

Moment de la signatura de
l'acord de col·laboració,
per part del nostre
President, Sr. Francesc
Blasco, el Sr. Sadurní
Almacellas Vendrell,
director de Zona
Catalunya Sud i el Sr.
Luciano Viguin López,
Director de Zona Expansió
Catalunya Occidental.

ACORDS DE COL·LABORACIÓ
7 de juliol 2009 - Signatura acord de col·laboració entre el
Departament de Treball i el Col·legi

El dia 7 de juliol, es va

signar el Conveni de
col·laboració entre el
Departament de Treball
i el nostre Col·legi, en
matèria de tramitació
telemàtica dels
expedients de
conciliació
administrativa prèvia a
la via judicial en
representació de
tercers.

Posteriorment, va tenir lloc en el Saló d'Actes del Col·legi d'Advocats i Farmacèutics de
Tarragona, una Reunió Informativa sobre la Nova aplicació de Conciliacions. En aquesta
Reunió, el Departament de Treball va realitzar l'acte de presentació de la nova aplicació, a
tots els professionals interessats en la utilització del nou portal de conciliacions.

ACORDS AMB ENTITATS COL·LABORADORES
6 de novembre 2009 - El Col·legi de Graduats Socials de
Tarragona va signar un acord de col·laboració amb Banc
Sabadell

El dia 6 de novembre, ha tingut lloc al nostre Col·legi la
signatura d'un acord de col·laboració amb Banc Sabadell.

Moment de la signatura
de l'acord de
col·laboració, per part
del nostre President,
Sr. Francesc Blasco i el
Sr. Cesar Antoni Suárez
Iborra, Director de
Zona de Tarragona.

Els assistents a la signatura
de l'acord, per part de Banc
Sabadell són el Sr. Cesar
Antoni Suárez Iborra,
Director de Zona de
Tarragona, el Sr. BenetJosep Heredia Navas,
Director Oficina principal
Tarragona, i el Sr. Jaume
Mestres Salvador, Gerent
d'Institucions i Col·lectius.
Per part del Col·legi, han
assistit a la signatura de
l'acord de col·laboració, el
President Sr. Francesc
Blasco Martorell, la
Vicepresidenta 2a. Sra. Anna
Maria Asamà Esteve i la
Gerent, Sra. Amparo Pérez
Grau.

SOPAR COL·LEGIAL 2009
27 de novembre - Sopar Col·legial dels Graduats Socials de les comarques de Tarragona s

El

divendres 27 de
novembre,
el
nostre
Col·legi va celebrar la
seva festa anual. Al
Tinglado 1 del Moll de
Costa
del
Port
de
Tarragona, vam celebrar
el Sopar Col·legial dels
Graduats Socials de les
comarques
de
Tarragona.
En
el
transcurs del Sopar, es
van
concedir
les
distincions i medalles
que corresponen a l'any
2009.

Aquest any, en el nostre
Sopar Col·legial, van retre
homenatge i se li va concedir
la
Medalla
als
Mèrits
Distingits, en la seva categoria
d'or, a l'Il·lm. Sr. Antonio
Carril
Pan,
Magistrat
de
l'Audiència
Provincial
de
Tarragona i President de
l'Audiència Provincial durant
els últims deu anys.

ACORDS AMB ENTITATS COL·LABORADORES
16 de desembre 2009 - El Col·legi de Graduats Socials de
Tarragona va signar un acord de col·laboració amb Conversia
Els assistents a la signatura
de l'acord, per part de
Conversia van ser el Sr.
Jordi Álvaro García, Director
Territorial, el Sr. Javier
Collado Rodríguez, Director
de Zona i la Sra. Salva
Ricomà Giné, Directora de
Zona.
Per part del Col·legi, van
assistir a la signatura de
l'acord de col·laboració, el
President Sr. Francesc
Blasco Martorell i la Gerent,
Sra. Amparo Pérez Grau.

El dia 16 de desembre, va tenir lloc al nostre Col·legi la
signatura d'un acord de col·laboració amb Conversia,
empresa especialitzad en serveis de Consultoria, Auditoria,
Formació i Outsourcing en l’àmbit de la Llei Orgànica de
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).

Moment de la signatura
de l'acord de
col·laboració, per part
del nostre President,
Sr. Francesc Blasco i el
Sr. Jordi Álvaro García,
Director Territorial.

