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El Col·legi de Graduats Socials de
Tarragona ofereix formació contínua
al servei del col·legiat

gada que reconeix la qualitat
de les Jornades. Gràcies a
aquest conveni, les Jornades
formen part del Pla de Formació de Jutges i magistrats d’arreu de l’Estat.
Durant les Jornades, els
professionals exposen diferents temes d’actualitat jurídico-laborals al llarg de les seves ponències, i després
d’aquestes sempre té lloc un
col·loqui en el qual hi prenen
part els assistents.

També proporciona assessorament al ciutadà a més de
potenciar la seva relació amb diferents entitats i institucions
REDACCIÓ

L’Escola ofereix un ampli ventall de cursos,
seminaris, conferències i sessions de treball durant tot l’any.
L’Il·lustre Col·legi de Graduats
Socials de Tarragona, que
aplega més de 500 col·legiats
experts en temes relatius a la
Seguretat Social, el Dret Laboral i la Fiscalitat, manté en l’actual context socioeconòmic el
seu paper actiu i compromès
a la nostra província, oferint
com sempre el seu esforç i coneixements als diferents actors públics i privats de la ciutat i de la província. Així, com
sempre i més que mai, el
Col·legi manté i aspira a potenciar encara més la seva
excel·lent relació amb les dife-

rents entitats i institucions de
la ciutat, amb les quals ha
col·laborat i ha contribuït a potenciar el prestigi de Tarragona.
En aquest sentit, Francesc
Blasco Martorell, president del
Col·legi, destaca el paper que
aquest té en la defensa dels interessos dels col·legiats i, a la
vegada, com a entitat de dret
públic, la garantia que suposa
per al ciutadà que necessita
els serveis d’un col·legiat.
Com a entitat, el Col·legi esdevé una vertebració social de
participació que en el terreny
pràctic es tradueix en una
aportació del col·lectiu de Graduats Socials a la solució de
les diferents problemàtiques
que es plantegin, ja siguin en
l’ordre de les Relacions Laborals, de la Seguretat Social, de
les obligacions fiscals o, sim-

plement, en l’aportació d’idees
i suggeriments a projectes de
caràcter social o ciutadà.
Durant la seva àmplia trajectòria, l’Il·lustre Col·legi de
Graduats Socials de Tarragona
ha lluitat per complir l’objectiu
fonamental d’oferir els seus
serveis als col·legiats de la
manera més immediata, ràpida, còmoda i amb la millor
qualitat possible. A la vegada,
com a entitat de dret públic i
en la mesura de les seves possibilitats, procura millorar i ampliar anualment la seva oferta
formativa i informativa.
Així, durant el 2008 i a través de l’Escola de Pràctica
Professional, va realitzar 9 accions formatives, que es van
traduir en 117 hores lectives
de classe, amb una assistència de 730 persones.
Enguany ja s’ha celebrat un

CEDIDA

Francesc Blasco, president del Col·legi.
seminari sobre Novetats Fiscals, així com la XIV edició de
les Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, que
van tenir lloc el passat mes de
març i van suposar un gran
èxit de participació, reunint
200 persones que van extreure molt variats aprenentatges
dels ponents congregats, que
van demostrar un extraordinari nivell de coneixements.

Aquest any les Jornades,
que ja compten amb una llarga
tradició i prestigi a nivell nacional, van ser organitzades de
manera conjunta per segon
any consecutiu pel Col·legi i el
Consejo General del Poder Judicial. Es va tractar d’un conveni de col·laboració en matèria de formació que honra els
graduats socials de les Comarques de Tarragona a la ve-

Junta General Ordinària
D’altra banda, el passat 31 de
març va tenir lloc la Junta General Ordinària, en què es va
aprovar per unanimitat tots els
punts de l’ordre del dia, així
com la Memòria Anual 2008,
el Balanç d’Ingressos i Despeses de l’exercici 2008, i el
pressupost per a enguany.
Com a últim punt d’aquesta
Junta General, es va procedir
a les eleccions per a la renvoació parcial de la Junta de Govern, de la qual en van resultar
reelegits quatre vocals exercents (Joan Maria Estivill Balsells, Anna Maria Asamà Esteve, Jaume Francesch Garcés i
Marta Martorell Serra), així
com una vocal no exercent
(Paloma Martín Moya).

