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ACORDS AMB ENTITATS COL·LABORADORES
6 de juliol - El Col·legi de Graduats Socials de
Tarragona signa un acord de col·laboració amb la
Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA)

El passat dia 6 de juliol, el nostre

Col·legi va signar un acord de
col·laboració amb la Universidad a
Distancia de Madrid (UDIMA) i
amb el recolzament de la
Asociación Nacional de Centros de
Enseñanza a Distancia (ANCED),
pel qual el nostre col·lectiu podrà
adaptar la Diplomatura de
Relacions Laborals (o antics plans
d'estudis de Graduat Social) al nou
títol de Grau de Ciències del
Treball i Recursos Humans segons
el Pla de Bolonya. A més a més, el
col·legiat que ho desitgi podrà
cursar altres titulacions que la
Universitat posa a la seva
disposició.

Moment de la
signatura de l'acord
de col·laboració, per
part del nostre
President, Sr.
Francesc Blasco
Martorell, el Conseller
Delegat d'UDIMA, Sr.
Roque de las Heras
Miguel i el President
d'ANCED, Sr. Jorge
Azcárate Morera.

A la signatura de l’acord van assistir
per part del nostre Col·legi, el
President, Sr. Francesc Blasco
Martorell, acompanyat de la Gerent,
Sra. Amparo Pérez Grau; per part
d’UDIMA, va assistir el seu Conseller
Delegat, Sr. Roque de las Heras
Miguel, acompanyat del Secretari
General, Sr. Eugenio Lanzadera
Arencibia; i per part d’ANCED, va
assistir el seu President, Sr. Jorge
Azcárate Morera, acompanyat de la
Secretària General, Sra. Mª Lucía
Acuña Paredes.

ACORDS AMB ENTITATS COL·LABORADORES
Acord Col·laboració amb ANCED
El nostre Col·legi ha signat un acord de col·laboració amb ANCED, mitjançant el qual es
posa a disposició dels nostres col·legiats, una plataforma de teleformació personalitzada,
on s'allotjaran els Cursos a impartir en la modalidat on-line.
El cost d'aquests cursos serà de 7,50€/hora, i es podran bonificar, en la seva totalitat, a
través de la Fundació Tripartita, gestió que realitzarà ANCED per a l'empresa del
treballador que rebi aquesta formació.
Per a major informació es poden consultar, a la pàgina web del nostre Col·legi, dins
l'apartat Agenda, les demos d'aquests Cursos a través de l'enllaç mitjançant el banner
d'ANCED.

Accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys
ANCED posa a disposició dels empleats, familiars i persones afins als Graduats Socials de
les comarques de Tarragona, les proves d'accés a la Universidad a Distancia de Madrid
(UDIMA), universitat privada oficialment reconeguda per la Llei de la Comunitat de Madrid
1/2006, de 14 de juny (BOCM de 28 de juny i BOE de 9 d'agost) com a Universitat a
distància, gràcies al conveni signat entre UDIMA, ANCED i el centre CCC.
Aquestes proves, amb unes condicions econòmiques realment avantatjoses, es convocaran
el segon cap de setmana del mes de setembre de 2010. La resta de la informació es pot
consultar en la pàgina web del nostre Col·legi. a l'apartat de l'Agenda.

ACORDS AMB ORGANISMES
7 de juliol - El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona ha signat l'adhesió al Conveni de
col·laboració subscrit entre l'INSS i el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España
El passat dia 7 de juliol i en la Direcció Provincial de l'INSS en Tarragona, el nostre Col·legi
va signar l'adhesió al Conveni de col·laboració subscrit entre l'INSS i el Consejo General de
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, per posar en marxa la plataforma
TESOL de transmissió electrònica de sol·licituds, que s'integra al registre electrònic per a la
sol·licitud telemàtica de prestacions socials. Es preveu que podrà ser efectiu el mes
d'octubre.

ACORDS AMB ENTITATS COL·LABORADORES
18 de febrer - El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona
ha renovat l'acord de col·laboració amb Sage Logic Control

El dijous 18 de febrer, va

tenir lloc al nostre Col·legi
la renovació de l'acord de
col·laboració que venim
mantenint amb Sage Logic
Control, S.L., dintre del
magnífic marc de
col·laboració que existeix
entre ambdues institucions
des de fa anys.

Els assistents a la signatura
de l'acord, per part de Sage
Logic Control han estat el
Sr. Ignasi Vidal Diez, Cap
de Zona de Catalunya i el
Sr. Sebastià Bofarull
Veciana, del Departament
Comercial de Tarragona.

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

Moment de la signatura de la renovació de l'acord de col·laboració, per part del nostre
President, Sr. Francesc Blasco i el Sr. Ignasi Vidal, Cap de Zona de Catalunya de Sage
Logic Control.

ACORDS AMB ENTITATS COL·LABORADORES
3 de febrer - El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona ha
subscrit un acord de col·laboració amb Diga 33

El dimecres 3 de febrer, el
nostre Col·legi va
subscriure un acord de
col·laboració amb Diga 33,
empresa especialitzada en
Serveis de Prevenció de
Riscos Laborals.

Els assistents a la
formalització de l'acord, per
part de Diga 33 van ser el
Sr. Francisco Lari Carrillo,
Delegat i la Sra. Ana M.
Gispert Voltas, Comercial.
Per part del Col·legi van
assistir el President, Sr.
Francesc Blasco Martorell i
la Gerent, Sra. Amparo
Pérez Grau.

Junta General Ordinària 2010
30 de març 2010 - Junta General Ordinària

El dimarts 30 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.
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2 de desembre - Sessió Informativa
sobre el Projecte CRET@

El dijous 2 de desembre va tenir lloc al

nostre Col·legi la Sessió Informativa
sobre el projecte Cret@, que va tenir
com a ponents al Sr. Pablo Martín-Sanz
García, Director Provincial de la
Tresoreria General de la Seguretat Social
a Tarragona, al Sr. Albert Castanera
Mateo, Subdirector Provincial de Gestió
Recaptatòria de la Direcció Provincial de
la TGSS a Tarragona, i al Sr. Aleix Durán
Martí, Coordinador Provincial de la Unitat
Atenció Tècnica del Sistema RED de la
Direcció Provincial de la TGSS a
Tarragona.

18 de novembre – Sessió
Informativa sobre l'aplicació TESOL

El dijous 18 de novembre va tenir

lloc al nostre Col·legi la Sessió
Informativa sobre l'aplicació
TESOL, que va tenir com a ponents
al Sr. Narciso Martín Sanz, Director
Provincial de l'INSS de Tarragona, i
al Sr. Javier Roca Ramírez, Cap de
Secció d'IT - Pagament Delegat.

10 de novembre – Seminari sobre
Modificació del Codi Penal

El dimecres 10 de novembre va tenir

lloc al nostre Col·legi el Seminari
sobre Modificació del Codi Penal, que
va tenir com a ponent al Sr. Ángel
Villafranca Sánchez, Fiscal
Coordinador de la Fiscalia Provincial
de Tarragona. En aquest Seminari es
va tractar la modificació del Codi
Penal, d'acord amb la Ley Orgánica
5/2010, publicada al BOE 152 de
23/06/2010, per la que es modifica la
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
novembre, del Codi Penal.
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13 d’octubre - Seminari-Conferència
sobre la nova Reforma Laboral

El dimecres 13 d’octubre es va

celebrar a la Sala d'Actes de la Ciutat
de Repòs i de Vacances de Tarragona,
el Seminari-Conferència sobre la nova
Reforma Laboral.

El Seminari va ser
impartit pel Dr.
Manuel Luque
Parra, Catedràtic
de Dret del Treball
i Conseller de
l'Àrea Laboral de
Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira.

Degut al gran interès pel tema, i a
la gran assistència de col·legiats,
aquest Seminari s’ha tornat a
celebrar a la Ciutat de Repòs i de
Vacances, en lloc de al Saló d'Actes
del nostre Col·legi, tal com ja es va
celebrar el primer Seminari sobre la
nova reforma laboral, celebrat el
pasat 21 de juliol, i del qual el
Seminari celebrat el passat
dimecres és complementari.
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7 d’octubre – Jornada Informativa sobre
la Llei 32/2010

El dijous 7 d’octubre va tenir lloc al nostre
Col·legi la Jornada Informativa sobre la
Llei 32/2010, que va tenir com a ponents
al Sr. Pedro López de Recalde Campaña,
Director Territorial de Prestacions de
Mútua Universal a Catalunya i Balears i al
Sr. Francisco Javier Franco Gay, del
Departament de Gestió de la Sinistralitat
de Mútua Universal. També va assistir el
Sr. Ferran García Lolo, Director Provincial
a Tarragona de Mútua Universal.

28 de setembre – Seminari sobre
Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.)

El dimarts 28 de setembre va tenir lloc
al nostre Col·legi el Semari sobre
Impost sobre el Valor Afegit (I.V.A.),
que va tenir com a ponent al Sr.
Roberto Luengo Martín, Inspector Cap
de l'Agència Tributària a Tarragona.
També van assistir el Sr. Francisco Lari
Carrillo, Delegat de Diga 33 i el Sr.
Jordi Álvaro García, Director Territorial
de Conversia, les entitats
col·laboradores amb aquest Seminari.
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21 de juliol - Seminari-Conferència
sobre la nova Reforma Laboral

El dimecres 21 de juliol es va

celebrar a la Sala d'Actes de la
Ciutat de Repòs i de Vacances de
Tarragona, el Seminari-Conferència
sobre la nova Reforma Laboral.

El Seminari va ser
impartit pel Dr.
Manuel Luque
Parra, Catedràtic
de Dret del Treball
i Conseller de
l'Àrea Laboral de
Cuatrecasas,
Gonçalves Pereira.

Degut al gran interès pel tema, i a
la massiva assistència de
col·legiats, aquest Seminari es va
haver de celebrar a la Ciutat de
Repòs i de Vacances, en lloc de al
Saló d'Actes del nostre Col·legi.
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24 de maig –Seminari sobre l’Impost
de Societats

El dilluns 24 de maig va tenir lloc al

nostre Col·legi el Semari sobre l'Impost
de Societats, que va tenir com a ponent
al Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector
Cap de l'Agència Tributària a
Tarragona.

3 de maig - Seminari sobre Impost
Renda Persones Físiques (I.R.P.F.)

El dilluns 3 de maig va tenir lloc al

nostre Col·legi el Semari sobre l'Impost
de la Renda de les Persones Físiques
(I.R.P.F.), que va tenir com a ponent al
Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector
Cap de l'Agència Tributària a Tarragona.
També van assistir el Sr. Ignasi Vidal, de
Sage, i la Sra. Isabel Marzal, de
Prevenrisk, les entitats col·laboradores
amb aquest Seminari.

28 d'abril - Jornada Informativa:
La Gestió de l’Absentisme a
l’Empresa

El dimecres dia 28 d'abril va tenir

lloc al nostre Col·legi la Jornada
Informativa sobre la Gestió de
l’Absentisme a l’Empresa, que va
tenir com a ponent al Sr. Carles
González, Cap Territorial d’Egarsat
a la zona de Tarragona.
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21 d'abril - Jornada Informativa sobre el
R.D. 404/2010

El dimecres dia 21 d'abril va tenir lloc al

nostre Col·legi la Jornada Informativa
sobre el R.D. 404/2010, que va tenir com
a ponent al Sr. Magí Caselles Andreu,
Director Territorial d'Activa Mutua.

13 d’abril - Curs Pràctic de DRET
PROCESSAL LABORAL

El dimarts 13 d'abril, va tenir lloc al nostre
Col·legi l'inici de la segona part del Curs
Pràctic de DRET PROCESSAL LABORAL, i
que té com a ponent l'Il·lm. Sr. Francisco
Javier Delgado Sainz, Magistrat-Jutge del
Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona.
Aquest curs finalitzarà el proper 15 de
juny.

17 de març - Curs on-line subvencionat:
Administratiu/va de Personal (40h)

El dimecres 17 de març, va tenir lloc al nostre
Col·legi l'inici del Curs on-line Administratiu/va de
Personal,
curs
subvencionat
realitzat
en
col·laboració amb Egaraformació, a través del
Consorci per a la Formació Contínua de
Catalunya. A la primera classe presencial,
obligatòria per a poder optar al certificat del curs,
van assistir el Sr. Miguel López Álvarez,
Responsable del Departament Administratiu
d'EgaraFormació, i el tutor del Curs, Sr. Joan
Carles Mas Mitjà.
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4 i 5 de març - XV Jornades de Dret del
Treball i de Seguretat Social

Les XV Jornades de Dret del Treball i de

Seguretat Social, que organitza el
Col·legi de Graduats Socials de Tarragona
van quedar inaugurades el passat dia 4
de març amb la presència de l'alcalde de
la ciutat.

Durant els dies 4 i 5 de març s'ha estat
debatent sobre els temes d'actualitat
laboral en la jurisdicció social, comptant
amb la presència de diferents experts,
com ara sis magistrats del Tribunal
Suprem i quatre de Tribunals Superiors
de Justícia autonòmics.

8 de febrer - Seminari Recurs de
Suplicació

El dimarts 8 de febrer va tenir lloc al

nostre Col·legi la primera de les dues
jornades del Seminari de Recurs de
Suplicació, i que té com a ponent
l'Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol,
Magistrada de la Sala Quarta del
Tribunal Suprem. En aquest Seminari es
realitzarà un ampli repàs de tot el
procediment sobre el Recurs de
Suplicació. El proper dia 15 de febrer
tindrà lloc la segona jornada d'aquest
Seminari.

21 de gener - Curs sobre Novetats de
l'Agència Tributària

El dia 21 de gener va tenir lloc al nostre

Col·legi el Curs sobre Novetats de l'Agència
Tributària, amb gran assistència dels
col·legiats. Els ponents que van informar de
les principals novetats en matèria tributària
van ser la Sra. Olga Reverte Calull, Cap
Secció Àrea Gestora Dependència
Informàtica Tarragona i el Sr. Guillermo
Guerrero Guerrero, Delegat de l'Agència
Tributària a Reus.
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18 de gener - Curs Pràctic de DRET
PROCESSAL LABORAL

El dilluns 18 de gener, va tenir lloc al

nostre Col·legi l’inici del Curs Pràctic de
DRET PROCESSAL LABORAL, curs amb
una durada de 60 hores, fins el dia 15 de
juny

