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Sra. Ana Maria Asama Esteve
Presidenta del Il·ltre. Col·legi Oficial de 

Graduats Socials de Tarragona

Hem acabat un any i, com sempre, acostumem a analitzar-nos i fer nous 
propòsits pel nou any, però aquesta vegada a part del nous propòsits vol-
dria recalcar la bona trajectòria del nostre Col·legi al llarg dels 40 anys 
de la seva fundació. Per a una professió jove com és la nostra, 40 anys és 
una llarga vida i han estat moltes les dificultats i experiències que hem 
viscut com a col·lectiu professional, però el resultat ha estat satisfactori 
i és per això que, des del present i amb l’experiència de la nostra trajec-
tòria, podem mirar al futur amb confiança en les nostres capacitats i amb 
il·lusió respecte les nostres possibilitats.
Els col·legis professionals estem a punt de conèixer les modificacions 
legislatives que definiran el nostre futur. Sense l’existència de col·legis 
professionals i sense la col·legiació obligatòria, la nostra professió no 
hauria aconseguit lluitar contra l’intrusisme, ni enfortir, ampliar i conso-
lidar les competències professionals dels Graduats Socials. Per tant, com 
a col·lectiu professional hem treballat en aquesta línia i confiem que la 
futura Llei de Serveis i Col·legis Professionals mantingui el que entenem 
com a qüestió innegociable i imprescindible per a nosaltres. 
També vàrem celebrar, com cada any, la nostra festa anual amb el ju-
rament del nous col·legiats i el nostre sopar col·legial, que és un acte 
entranyable per a la nostra entitat, a més d’un punt de trobada i de 
reconeixement entre els col·legiats. Per tant, voldria agrair a tots els 
que ens vàreu acompanyar en aquest dia, felicitar una vegada més a les 
noves generacions de Graduats Socials que s’han incorporat al Col·legi 
i recomanar-vos a tots que participeu d’aquests actes que anualment 
celebrem, ja que és un esdeveniment que ens serveix per fer balanç a la 
nostra trajectòria professional i a més, per retrobar-nos i gaudir d’una 
vetllada agradable.

Els meus millors desitjos a tothom en aquest nou any.
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El Colegio celebra la imposición de togas 
a los nuevos colegiados y la Cena anual

El Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Tarragona celebró el 
pasado 29 de noviembre una nueva edición de su Cena Colegial, acto 
que estuvo precedido por el acto de imposición de togas y juramentos 
de los nuevos colegiados ejercientes que pasan a integrarse en la entidad 
tarraconense de los graduados sociales.

La bienvenida a los nuevos miembros colegiales reunió a destacadas au-
toridades del ámbito judicial y de los graduados sociales, como la Excma. 
Sra. Rosa Maria Virolès, Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo; el 
Excmo. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrado del Juzgado Social 
número 3 de Tarragona; el Dr. Alfonso González Bondia, Decano de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universitat Rovira i Virgili; la Excma. 
Sra. Ana Maria Asamà Esteve, Presidenta del Ilustre Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Tarragona; y el Excmo. Sr. Francisco Javier 
San Martín Rodríguez, Presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de España, quién presidió el acto de 
imposición de togas y juramento de los nuevos colegiados ejercientes, 
que en esta ocasión permitió recibir a doce nuevos miembros integrantes 
del Colegio.

Una vez finalizado este acto oficial, todos los asistentes y otros muchos 
colegiados y colaboradores del Colegio tarraconense se dieron cita en 
el Tinglado número 1 del Muelle de Costa del Puerto de Tarragona 
para celebrar una nueva edición de la tradicional Cena Colegial. El 
acto reunió a más de 290 personas, entre graduados sociales y sus 
familiares, así como miembros de otros colegios profesionales, agentes 
sociales y económicos de nuestro ámbito territorial, representantes de 
entidades colaboradoras y autoridades entre las cuales cabe destacar 
al Hble. Sr. Germà Gordó, Conseller de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya; la Sra. Begoña Floria Eseberri, Teniente de Alcalde de 
Movilidad, Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Tarragona; el Excmo. 
Sr. Rafael Luna, Diputado del Parlamento de Catalunya; el Sr. Joaquim 

Nin, Delegado de la Generalitat al Camp de Tarragona; la Sra. Mari Luz 
Bataller, Directora General de la Inspección de Trabajo de Catalunya; 
el Sr. Joan Aregio, Director del Servei d’Ocupació de Catalunya; el Sr. 
Ramon Bonastre, Secretario de Ocupación y Relaciones Laborales de 
la Generalitat; y el Excmo. Sr. Vicenç Cardellach, presidente del Con-
sejo de Colegios de Graduados Sociales de Catalunya, entre muchas 
otras autoridades y representantes institucionales presentes en este 
destacado acto. Entre ellos cabe mencionar a los representantes de los 
colegios oficiales de graduados sociales de otras provincias, así como 
de otros colegios profesionales como los de administradores de fincas, 
psicólogos, ingenieros técnicos topográficos, aparejadores, médicos y 
agentes comerciales.

La Cena, que en esta ocasión coincidió con la celebración del 40 ani-
versario del Colegio de Graduados Sociales de Tarragona, tuvo como 
lema principal “Celebramos 40 años mirando al futuro con ilusión”. En 
cuanto al motivo principal de la velada, la concesión de reconocimientos 
y distinciones aprobadas en acuerdo plenario de la junta de gobierno del 
Colegio tarraconense en fecha 17 de septiembre, los reconocimientos 
dieron inicio con el homenaje a los colegiados y colegiadas merecedores 
de la Medalla al Mérito Profesional, en la Categoría de Bronce, por la 
permanencia ininterrumpida en el Colegio durante 15 años, al Sr. Pere 
Josep Roig Angles i a la Sra. Eva Uruen Pueyo –que recogieron su dis-
tinción personalmente-, así como a los Sres. Oscar Alias Ginel, Jose Luis 
Altes Juarez, Pedro Aran Tore, Josep Bove Bartra, Josep Casado Pages, 
David Alberto Contreras Creus, Fernando Gomez Mesa, Fermin Juncosa 
Marmol y Vicenç Pedrol Quilez, y a las Sras. Mª del Carmen Curull Gasol, 
Marta Diaz Amo, Maria Merce Garriga Riera, Montserrat Marín Moreno, 
Montserrat Miralles Curto y Aurora Ortoneda Rom.

Seguidamente tuvo lugar la entrega de la Medalla Corporativa al 
Mérito en el Trabajo, en la Categoría de Oro, por su permanencia 

El Conseller de Justícia de la Generalitat y el Presidente del Consejo General de Graduados 
Sociales de España, entre muchas otras autoridades, asistieron a un encuentro que reunió 
a cerca de 300 personas
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ininterrumpida en el Colegio durante 20 años, al Excmo. Sr. Andrés Loba-
co Alins, que recogió personalmente su distinción, así como a la Excma. 
Sra. Rosa Gavarro Contreras y al Excmo. Sr. Vicente Salguero Pardo.

En cuanto al tercer bloque de distinciones, la Medalla al Mérito Profesio-
nal, en la Categoría de Plata, por su permanencia ininterrumpida en el 
Colegio durante 25 años, este reconocimiento distinguió a la Excma. Sra. 
Ana Maria Asama Esteve, al Sr. José María Vallés José y a los Excmos. Sres. 
Josep Antoni Barriach Torres, Jordi Canela Salvat, Vicente Cardellach Mar-
za, Santiago Jodra Bové, Rafael Luna Vivas, Jordi Muñoz Estopa, quienes 
recogieron personalmente este reconocimiento. Además, también fueron 
distinguidos con esta medalla los Excmos. Sres. Juan Pedro Bonillo Bricha, 
Andreu Garcia Brunet, Manuel Lopez Mangrane y Angel Ruiz Cansado, la 
Excma. Sra. Eva Jubany Busquets, la Sra. Maria Francisca Delgado Duran 
y los Sres. Joaquim Garzon Belmonte, Manuel Revelles Aranega y Jose 
Vicente Vizcaya González.

De otra parte, la Junta de Gobierno colegial también concedió una 
Placa Conmemorativa, como homenaje por sus 40 años de colegiación 
ininterrumpida, a los Excmos. Sres. Joan Casanovas Sugranyes y Andreu 
Palomo Pelaez. 

Asimismo, recibió una Placa Conmemorativa como homenaje por sus 
45 años de colegiación ininterrumpida el Excmo. Sr. Manuel Montaña 
Teixidó.

También fue homenajeado el Sr. Rafael Uceda Pulido, en su caso con la 
Medalla de San José Artesano, en la Categoría de Plata, por haber sido 
miembro de la Junta de Gobierno y por su dedicación desinteresada a los 
graduados sociales de las comarcas de Tarragona.

De esta manera se llegó al momento más esperado de la velada, el de la 
entrega de la máxima distinción colegial. En esta ocasión, la Medalla de 
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San José Artesano, en la Categoría de Oro, recayó en la persona del Sr. 
Jose Bernardo Herrero Martin Delegado de la Inspección de Trabajo de la 
Generalitat. Recibió esta distinción en reconocimiento a la permanente 
defensa que ha hecho del trabajo de los colegiados y del Colegio, que 
culminó en su propuesta para que el Colegio recibiese la Placa President 
Macià de la Generalitat de Catalunya el 11 de diciembre de 2012.

La Ley de Colegios Profesionales, muy 
presente en los parlamentos
La Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve, Presidenta del Ilustre Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Tarragona, fue la encargada de entre-
gar esta importante distinción, la última de la noche y después de la cual 
dieron inicio los parlamentos. La Sra. Begoña Floria, Teniente de Alcalde 
del Ayuntamiento de Tarragona, fue la encargada de abrir los turnos de 
palabra, y lo hizo “felicitando al Colegio por estos 40 años de actividad 
continuada, en una profesión que es estructural de nuestra sociedad. 
el del graduado social es un trabajo difícil que, espero, pueda celebrar 
muchos más aniversarios destacados como éste”.

A continuación tomó la palabra el Sr. Jose Bernardo Herrero Martín quien, 
en representación de todos los homenajeados de la noche, agradeció 
“estas distinciones y, en mi caso particular, querría hacerla extensiva a 
todos los compañeros de la Delegación de la Inspección de Trabajo de la 

Generalitat”. Además, el Sr. Herrero quiso “felicitar al Colegio y animar 
a los colegiados a no caer en el desánimo en lo que respecta al empleo, 
ya que debéis apoyar y animar a los empresarios para que, empleo a 
empleo y entre todos, consigamos salir de esta situación”.

Seguidamente intervino la presidenta colegial, que inició su discurso ha-
ciendo alusión al lema de la Cena: “Para una profesión joven como es la 
nuestra, 40 años es una larga vida. Desde el presente y con la experiencia 
de nuestra trayectoria, podemos mirar al futuro con confianza en nuestras 
capacidades y con ilusión respecto a nuestras posibilidades. Es lo que 
hemos resumido en el lema de la Cena, ‘Celebramos 40 años mirando al 
futuro con ilusión’, porque sólo desde un punto de vista optimista podre-
mos superar los difíciles retos que ahora tenemos ante nosotros”, afirmó.

Entre estos retos se encuentra la Ley de Colegios Profesionales, a la que 
se refirió diciendo que “los colegios profesionales estamos a las puertas 
de conocer las modificaciones legislativas que definirán nuestro futu-
ro. Sin la existencia de los colegios profesionales y sin la colegiación 
obligatoria, nuestra profesión no habría conseguido luchar contra el 
intrusismo ni fortalecer, ampliar y consolidar las competencias profe-
sionales de los graduados sociales”.

De otra parte, la presidenta de los graduados sociales tarraconenses 
tuvo unas palabras de “felicitación a los compañeros y compañeras que 
hoy homenajeamos de manera merecida”, para cerrar su parlamento 
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reiterando “un mensaje de confianza en nuestra profesión, ya que 
tenemos formación, trayectoria, competencias y aptitudes. Con estas 
herramientas, y si mantenemos la ilusión y la gran dosis de trabajo 
que nos caracteriza, estoy convencida de que seremos capaces de salir 
adelante con las máximas garantías. Y en este camino, el Colegio de 
Graduados Sociales de Tarragona os acompañará siempre”.

Con estas palabras, la presidenta colegial cerró su discurso, que dio paso 
al del Excmo. Sr. Francisco Javier San Martín, Presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Duran-
te su intervención, afirmó que “nuestra profesión, con la crisis y los 
problemas que la rodean, pero también con la unidad que ha de regir 
la actividad de los colegios, ha de llevarnos a que el anteproyecto de 
Ley de Servicios Profesionales que prepara el Ministerio nos confirme 
como una profesión de colegiación necesaria. Esta ley verá la luz con la 
colegiación obligatoria, y hemos de celebrarlo”.

Finalmente, cerró el turno de parlamentos y también la Cena Colegial 
el Conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el Hble. Sr. 
Germà Gordó, quien también se refirió a la ley colegial destacando que 
“esta nueva Ley de Colegios Profesionales identificará cuáles serán 
las necesidades y las herramientas, la disposición jurídica, la relación 
con la administración y las funciones que pueden ser delegadas a los 
colegios profesionales. Estoy convencido de que será la ley que Cata-
lunya necesita para adaptarse al siglo XXI”. Asimismo, destacó que el 
desarrollo de esta ley se está llevando a cabo “desde la Generalitat y 
desde el Departamento de Justicia, pero codo a codo con el sector” y no 
de manera unilateral.

En este sentido, el Conseller de Justícia se refirió también al “anteproyecto 
de Ley de Servicios Profesionales que prepara el Ministerio, y que podría 
poner en riesgo la pervivencia de algunos colegios profesionales y también 
de algunos colegios territoriales. Espero que entre todos seamos capaces 
de hacer ver al Ministerio que en ningún caso esta ley puede poner en 
peligro algo tan básico como son los colegios territoriales, porque son 
los que mejor se identifican con el territorio y defienden sus intereses”.

Finalmente, el Hble. Sr. Gordó felicitó al Colegio de Graduados Sociales 
de Tarragona “por estos 40 años de actividad y porque todos ustedes, 
los graduados sociales, mejoran la administración de justicia, ayudan al 
desarrollo del Derecho y, con su trabajo diario, demuestran que está muy 
vivo”.

Con estas palabras puso el punto y final a su parlamento, con el que se 
dio por finalizada esta edición de la Cena Colegial que, como cada año, 
supone una despedida anticipada del año en curso, así como un deseo de 
prosperidad y paz para el futuro.
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El Colegio, presente en la entrega de los diplomas SEFED

El col·legiat Josep Tomàs Margalef presenta el seu primer llibre, 
‘Ruixims de sang i sal’

El pasado 27 de noviembre tuvo lugar la entrega de diplomas a los 
alumnos del programa SEFED, proyecto de formación ocupacional que 
lleva a cabo el Ayuntamiento de Tarragona con la colaboración del De-
partament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat, el Servei d’Ocupació 
de Catalunya y el Fondo Social Europeo. Esta iniciativa está dirigida a 
personas en situación de desempleo, y tiene como finalidad la formación 
en el ámbito de la administración y la gestión de empresas.

En el marco de colaboración que nuestro Colegio mantiene con el Ayun-
tamiento, nuestra Presidenta, Sra. Ana Asama, asistió a la entrega de 
diplomas a los alumnos que finalizaron el programa del primer semestre 
de 2013. Junto al Sr. Xavier Tarrés, Consejero Delegado de Trabajo y Ac-
tivación Económica del Ayuntamiento de Tarragona, nuestra presidenta 
fue la encargada de entregar los certificados a los alumnos del programa 
SEFED.

L’Excm. Sr. Josep Tomàs Margalef, membre del nostre Col·legi, ha presentat 
recentment el seu llibre ‘Ruixims de sang i sal’. En aquesta primera incursió 
en l’àmbit literari, l’autor ofereix deu relats breus vinculats a la mar i la lluita 
de l’home.

Segons explica el propi Sr. Margalef, “són deu històries reals succeïdes a 
l’Ametlla de Mar”, en un recull que inclou el pròleg a càrrec de la Sra. Carme 
Forcadell, Presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana. De fet, l’autor reco-
neix que la intenció inicial no era crear un llibre, sinó “realitzar uns relats breus 
sobre la lluita de l’home i la mar per acompanyar una exposició pictòrica”. 
Finalment, però, va decidir agrupar el conjunt de relats per donar-li un format 
de llibre.

Les històries de ‘Ruixims de sang i sal’ tenen com a element comú la mar i els 
pescadors, un sector que l’autor coneix bé ja que, segons explica, “he estat 
pescador fins als 25 anys i m’hi he sentit vinculat tota la vida, també com a 
secretari de la Confraria de pescadors”. De fet, el títol té a veure amb els pes-
cadors, ja que “fa 100 anys aquestes famílies s’enfrontaven a les inclemències 
del temps i a la duresa de la pesca, entregant molta suor i molta sang a través 
de la seva lluita, esforç i amb una situació molt precària. Ara hem de prendre 
nota de tot això i mantenir l’esperança per front a la vida i sortir de la crisi”.

‘Ruixims de sang i sal’ va ser presentat a Barcelona i a l’Ametlla de Mar i, 
amb el segell editorial de Pragma Edicions, ja es troba disponible a les llibres 
d’aquest darrer municipi.



El pasado 20 de diciembre, en un acto organizado por el Consejo General de 
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, celebrado en la sede del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tuvo lugar la imposición de la Cruz 
de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort a la Excma. Sra. Rosa 
Maria Virolès Piñol, Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo.

Dicha distinción, solicitada por nuestro Colegio en abril de 2011, le fue 
concedida en diciembre de ese mismo año, y premia los servicios prestados 
y la contribución al desarrollo y perfeccionamiento del Derecho y la Juris-
prudencia.

El acto de imposición de esta merecida Cruz de Honor contó con la pre-
sencia de una representación de la Junta de Gobierno de nuestro Colegio, 
encabezada por la Presidenta, Sra. Ana Maria Asama, quién fue la encargada 
de proceder a la lectura de la Laudatio de la Sra. Virolès. Durante la misma, 
nuestra presidenta ofreció un interesante y completo repaso a la trayectoria 
profesional y las cualidades y valores que encara la Excma. Sra. Virolès.

Rosa Maria Virolès recibe la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort 
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El Colegio establece nuevos convenios de colaboración

En el último trimestre de 2013, nuestro Colegio ha visto ampliada la 
nómina de empresas y entidades colaboradoras mediante la firma de 
diferentes acuerdos y convenios. En este sentido, se incorporan a la red 
de colaboradores las compañías Ateneu Informàtic, Sociedad de Preven-
ción FREMAP y Tirant lo Blanch, mientras que renueva su compromiso 
Banco Santander.

La primera de estas entidades, Ateneu Informàtic, es una consultoría 
especializada en asesoramiento, gestión y mantenimiento técnico-legal 
para la adaptación y actualización de empresas y profesionales a la 
LOPD – LSSICE. La firma de este convenio de colaboración tuvo lugar 
en nuestra sede colegial el pasado 8 de noviembre, y reunió a nuestra 
Presidenta, Sra. Ana Maria Asama y al Sr. Francesc M. Canalda, Director 
General del Ateneu Informàtic, quienes formalizaron el acuerdo.

De otra parte, el 26 de noviembre se procedió a firmar la renovación 
del convenio de colaboración entre el Colegio y Banco Santander. Este 
acuerdo sustituye al que hasta ahora tenía suscrito nuestro Colegio con 
Banesto, y fue formalizado por nuestra Presidenta, en compañía de los 

Directores de Zona de Banco Santander, Sr. Eugenio Ramírez Martínez y 
Sr. Sadurní Jordi Almacellas Vendrell.

Ya en el mes de diciembre llegaron las otras dos incorporaciones de 
entidades colaboradoras. Así, el día 3 tuvo lugar la firma del conve-
nio de colaboración con la Sociedad de Prevención de FREMAP, en 
un acto que reunió a nuestra Presidenta con el Sr. Marcos Quevedo 
Puyol, Gerente de la Dirección Regional de Cataluña de la Sociedad de 
Prevención de FREMAP, y con el Sr. Jesús de Higes de la Vega, Director 
de Oficina.

Finalmente, la ampliación de la red de colaboraciones que nuestro Cole-
gio mantiene con diferentes entidades y compañías se vio completado el 
pasado 17 de diciembre, cuando se procedió a la firma del convenio con 
la editorial Tirant lo Blanch. Por parte de nuestro Colegio asistieron al 
acto nuestra Presidenta, así como el Sr. Joan Maria Estivill, Vicepresiden-
te 1º, mientras que el Sr. David López Burguete, Responsable de Grandes 
Cuentas Catalunya del Grupo Editorial Tirant lo Blanch, corroboró el 
convenio por parte de la empresa editorial.
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Javier Villamayor Caamaño, Quart Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Tarragona i director de 
l’Àrea d’Activació Econòmica, Treball i Projectes estratègics

“Els graduats socials tenen un paper clau 
i més necessari que mai”

Criteri entrevista al Sr. Javier Villamayor Caamaño, Quart Tinent d’Alcalde 
de l’Ajuntament de Tarragona i director de l’Àrea d’Activació Econòmica, 
Treball i Projectes estratègics. Nascut a Tarragona, és llicenciat en Dret per 
la URV (2001), Màster en Economia, Gestió i Política Sanitaria per la Lon-
don School of Economics and Political Science (2011), Màster en Polítiques 
Públiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra i The Johns Hopkins 
University (2003), Postgrau en govern local per la Universitat de Barcelona 
(2007), Curs d’Introducció a la Macroeconomia de la Summer Session de 
The University of Chicago (2007). Ha estat Cap de l’Oficina de Planificació 
i Avaluació de Polítiques de l’Àrea de Presidència de la Diputació de Bar-
celona (2007-2011). També és Professor Associat a la URV, on imparteix 
assignatures d’anàlisi de polítiques públiques, avaluació i gestió pública.

Cada dia els ajuntaments assumeixen competències de promoció de 
l’ocupació i activitats econòmiques, quins objectius s’han de marcar les 
corporacions municipals en aquests àmbits?

Els ajuntaments, per ells mateixos, no poden generar llocs de treball però sí 
poden propiciar les condicions necessàries perquè se’n generin. Per exem-
ple, poden facilitar al màxim que les empreses puguin establir-se en el seu 
terme municipal, fent una promoció exterior activa que capti inversions i 
activitat econòmica; i si les empreses ja estan ubicades en el seu territori, 
poden facilitar que puguin consolidar-se i créixer. 

En el cas de Tarragona, des de la conselleria de promoció econòmica i 
ocupació vàrem presentar els objectius per aquest mandat que tenen a 
veure amb quatre grans pilars: 1) la posada en marxa del centre “Tarrago-
na Impulsa”, dedicat a la formació i l’ocupació; 2) la millora dels polígons 
industrials de la ciutat; 3) el suport a l’emprenedoria i la consolidació 
d’empreses i, 4) la projecció de Tarragona destinada a captar inversors.

En què es pot basar la política de foment de l’ocupació en un ajunta-
ment com el de Tarragona?

La nostra tasca és, per exemple, fer una diagnosi de les necessitats del mer-

cat de treball local, tasca que ja estem duent a terme, així com actuar en 
la intermediació entre oferta (empreses de la ciutat i el territori) i demanda 
(persones que cerquen feina). Deixi’m destacar que, segons les darreres 
dades sobre l’atur fetes públiques, s’ha notat un augment en la creació de 
llocs de treball i això ens indica que les coses estan millorant. Igualment, el 
darrer Anuari Socioeconòmic publicat pel Gabinet d’Estudis de Catalunya 
Caixa posa de manifest que la comarca del Tarragonès i la nostra ciutat són 
els indrets de Catalunya que millor resisteixen la crisi econòmica. 

Sota el seu parer, quins són els motors econòmics que han de permetre 
a Tarragona sortir de la crisi? I a nivell de la província i l’Estat?

Tarragona i el seu territori de referència destaquen clarament en el sector 
industrial i en el sector turístic. Dit això, un dels sectors de futur és el sector 
logístic i de transports de mercaderies, la presència del qual en el nostre 
territori ha anat “in crescendo” sempre de la mà del port (actualment el 
cinquè de l’Estat per volum de mercaderies). Un altre sector emergent és 
el vinculat a l’energia, concretament les energies renovables i l’eficiència 
energètica, especialment centrada en la rehabilitació d’habitatges, en el 
qual cal apostar per la formació dels professionals perquè sigui un àmbit 
d’especialització que contribueixi també a l’ocupació. No podem oblidar 
el sector serveis, en els seus dos vessants: d’una banda, l’atenció a les per-
sones, especialment la gent gran i els infants de 0 a 3 anys, un àmbit que 
tradicionalment ocupa moltes persones; i de l’altra el turisme, on la nostra 
ciutat té un gran potencial i que ha vist créixer d’una manera espectacular 
el nombre de visitants en els darrers 5 anys (fins els actuals 2,5 milions de 
visitants/any). En aquest augment del turisme a la nostra ciutat hi juga un 
paper fonamental la cultura, ja que som un gran pol d’atracció cultural 
pel nostre llegat històric i ara, també, amb la programació cultural que 
desenvolupem als nostres teatres.

Respecte al context exterior, crec que la innovació és el gran repte que 
avui té plantejat l’economia catalana, espanyola i europea. Esdevenir 
economies capaces de créixer sobre la base de la innovació és el gran repte 
de futur que tenim, i fer-ho respectant un model de societat que garanteix 
al mateix temps la dignitat, la igualtat i el benestar de qualsevol persona.

Quina és la radiografia actual de l’empresa tarragonina?

Una diagnosi del mercat de treball i les empreses locals com el que estem 
fent des del Servei Municipal d’Ocupació ens permet definir les particu-
laritats de cada sector i definir les estratègies que cal aplicar per generar 
els millors resultats. Així sabem que el sector turístic local és encara força 
conjuntural, és a dir, que quan finalitza la temporada turística la genera-
ció de feina s’acaba, per això hem de treballar per desestacionalitzar la 
temporada i allargar-la la resta de l’any. Encara dins del sector turístic, la 
promoció dels productes que ens són propis i que ens diferencien, com 
els vins, la gastronomia, els castells… amb iniciatives que contribueixin 
a projectar una imatge cap a l’exterior atractiva, ajudaran a captar més 
visitants durant tot l’any. 

En aquest sentit, el sector privat, els establiments de restauració i oci per 
exemple, hi tenen un paper destacat i són grans generadors de feina. No 
podem oblidar el sector industrial, un element cabdal de la nostra eco-
nomia i que ha resistit bé la crisi econòmica gràcies a la seva capacitat 
exportadora cap a Europa i algunes economies emergents. Això sí, per 
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consolidar-lo és imprescindible l’assoliment de les infraestructures que 
tenim pendents com la connexió del Port de Tarragona amb l’ample de 
via internacional o la consolidació de l’operador DP World. La bona con-
nexió del nostre port és fonamental per garantir la continuïtat de la gran 
indústria a casa nostra. Cal recordar que convivim amb el polígon químic 
més gran del sud d’Europa, i en aquest sentit el port és fonamental per al 
transport de mercaderies.

El context actual ha fet créixer l’emprenedoria a la ciutat?

Sí. Els serveis tècnics de l’Ajuntament han vist augmentar d’una manera 
molt significativa el nombre de consultes relatives als tràmits i requisits 
per la constitució d’una nova empresa. Per donar-hi resposta hem aug-
mentat els recursos destinats al foment de l’emprenedoria i al suport a 
l’emprenedor, amb un nou viver d’empreses a la Tabacalera i amb més 
formació específica en aquest àmbit. 

L’àrea que vostè dirigeix inclou els “Projectes estratègics”. Quins són 
aquests projectes?

Quan parlem de l’Àrea de “Projectes Estratègics” fem referència a dos 
projectes cabdals per la nostra ciutat: els Jocs Mediterranis Tarragona 
2017, i el projecte per transformar Tarragona en una ciutat intel·ligent 
que vagi incorporant gradualment la tecnologia en el seu funcionament 
diari. L’esdeveniment “Jocs Mediterranis 2017” comportarà importants 
inversions infraestructurals i organitzatives, que volem aprofitar per a que 
ens deixin un llegat de transformació de Tarragona cap a una ciutat més 
creativa i innovadora. 

En moments de dificultats econòmiques i de canvis, els “Jocs” ens obren 
una porta privilegiada cap a la mediterrània, una de les regions emergents 
del món, i que en els propers deu o quinze anys esdevindrà un mercat 
decisiu per a Europa. I una mediterrània que veurà com les ciutats agafen 
un protagonisme important com a motors econòmics i de canvi social. 
Tarragona ha d’aprofitar les oportunitats que tindrà lligades als Jocs 
Mediterranis del 2017. 

I és que aquestes idees de ciutat innovadora i intel·ligent, que a vegades 
provoquen escepticisme en algunes persones, són ineludibles per a cons-
truir el futur, per mobilitzar i catalitzar recursos en forma d’inversions, de 
talent, però també de marca i de posicionament de ciutat. Recentment 
hem tingut la bona noticia de veure com un diari tan global i influent com 

el Financial Times, dedicava un article a Tarragona, juntament amb la ciutat 
alemanya de Görlitz, i la françesa de Sète, com a tres ciutats europees per 
visitar. Doncs bé, res d’això és casualitat...

Darrerament hem vist com les dades macroeconòmiques semblen 
apuntar cap a la sortida de la crisi, però la microeconomia en segueix 
patint les conseqüències. Creu que tenim a prop el final de la crisi?

La sortida serà gradual, progressiva, però crec que en sortirem clarament 
reforçats. Com he dit anteriorment, i segons el meu parer, la sortida de la 
crisi passa necessàriament per una aposta per la innovació, per incorporar 
més creativitat i més valor afegit a la nostra capacitat productiva. 

Quina valoració li mereix la darrera Reforma Laboral? Considera que 
serà un revulsiu positiu en el camí cap a la sortida de la crisi?

Crec que la darrera reforma laboral impulsada pel govern de l’Estat ha 
estat un desastre, i que només contribuirà a precaritzar encara més les 
condicions de treball. El resultat de la reforma no ha estat fins ara el que 
el govern havia promès, sinó que ha generat l’efecte contrari: major des-
trucció de llocs de treball, major precarietat pels treballadors i treballadores 
i indirectament baixada generalitzada dels salaris. No podem oblidar que 
en el context de la darrera reforma laboral s’han destruït un milió de llocs 
de treball. 

Quin paper poden jugar els graduats socials en l’actual context?

Sense dubte tenen un paper clau i més necessari que mai. Aquesta és una 
idea que sempre he sentit a dir a casa, perquè el meu pare és diplomat 
en Relacions Laborals per la Universitat Rovira i Virgili. La intervenció 
dels graduats socials és cabdal per tal d’assolir acords satisfactoris entre 
els treballadors i les empreses, així com és fonamental el seu rol a l’hora 
de facilitar, en el marc de les relacions laborals, les condicions que facin 
possible un diàleg social fructífer.

Finalment, quin consell donaria als joves que es plantegen orientar el seu 
futur professional com a graduats socials?

Més que un consell el meu desig seria que segueixin treballant amb passió, 
que treballin sense descans per potenciar la seva professió, i que mai deixin 
de formar-se i d’actualitzar els seus coneixements.

Moltes gràcies.
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Dos col·legiats assoleixen el Grau de Relacions Laborals i Recursos Humans de la UFV

El Sr. Joan Rafel Piera Pallarès i el Sr. Albert Nadal Salvadó, ambdós col·legiats 
no exercents de la nostra entitat, han superat satisfactòriament el Grau de 
Relacions Laborals i Recursos Humans, impartit per la Universitat Francisco 
de Vitoria de Madrid.

Ambdós membres del nostre Col·legi són diplomats en Relacions Laborals i 
han realitzat el Curs d’Adaptació al Grau entre els mesos de gener i juliol de 

2013, que es desenvolupa a distància, al Campus Virtual de la UFV, i també 
inclou quatre caps de setmana de classes presencials, així com les proves 
finals d’avaluació, que ambdós col·legiats van superar satisfactòriament.

Durant el curs, han aprofundit en matèries com el Dret Mercantil, el Treball 
humà i direcció de persones, la psicologia del treball i de les organitzacions, 
a més de realitzar un treball final.

UDIMA felicita el 40è aniversari del Col·legi amb una interessant oferta formativa

Els graduats socials membres del nostre Col·legi tenen al seu abast 
aconseguir algun dels premis amb què UDIMA (Universitat a Distància 
de Madrid) vol felicitar el 40è aniversari d’activitat col·legial a  Tarra-
gona. En aquest sentit, l’entitat col·laboradora ha organitzat un sorteig, 
el qual tindrà lloc el proper 23 de gener i que servirà per designar els 
guanyadors de quatre premis. Aquests consistiran en descomptes del 
45% per a quatre ofertes formatives impulsades per UDIMA.

El sorteig, que tindrà lloc a la nostra seu col·legial, estarà presidit per 
la Sra. Ana Maria Asama, presidenta de l’Il·lustre Col·legi Oficial de 
Graduats Socials de Tarragona, i pel Sr. Enrique Cañizares, Director 
del CEF de Barcelona i Gerent Adjunt de l’UDIMA. Durant el mateix, 

quedaran definits els col·legiats guanyadors del sorteig, que podran 
gaudir del premi personalment o bé designar els beneficiaris del 
mateix.

Els premis sortejats són un 45% de descompte en els honoraris per la 
realització d’un Grau a distància de la UDIMA; un 45% de descompte 
en els honoraris per la realització d’un dels 29 Màsters del CEF o bé 
de l’UDIMA, ja sigui de manera presencial o a distància; un 45% de 
descompte en els honoraris per la realització presencial o a distància 
del Curs Superior de Seguretat Social i Dret Laboral o del Curs de Tri-
butació Pràctica, ambdós del CEF; i, finalment, un 45% de descompte 
en el NORMACEF.

XIX JORNADAS
DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL

6 y 7 de marzo de 2014  · Hotel Ciutat de tarragona

IL·LUSTRE COL·LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA
Estanislau Figueres, 17 · 43002 Tarragona 
Tel. 977 22 45 13 · Fax 977 22 95 25
colegio@graduados-sociales-tarragona.com
www.graduats-socials-tarragona.org
www.graduados-sociales-tarragona.com
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Al colgar el teléfono me quedé pensativa recordando las preguntas que 
ella me había hecho. 
Tata Jacinta había vivido siempre en casa. Cuidó de mi madre y también 
de mí a pesar de que cuando yo nací ya se había casado.  
La verdad es que no sabía que pensar. Sus palabras tintineaban en mi 
cabeza. No quise darle más importancia y me puse a limpiar el pescado 
que habría de servirnos de cena. Nos sentamos a la mesa en silencio, con 
las noticias de la tele de fondo. No hablábamos. Yo me sentía ausente.
— ¿Me pasas el pan? —dijo Juan sin mirarme.
— ¿Qué? Perdona no te oí.
— Que si me puedes acercar el pan— me repitió con un poco de sorna.
Se lo pasé, con desgana.
— Esta noche estás rara, ¿te ocurre algo?
—No nada, son las noticias que solo hacen que hablar de violencia domes-
tica y de divorcios. Y esta vez son personas muy mayores las involucradas.
—Pues come y no escuches esas cosas, que eso no va con nosotros, ya que 
ni somos viejos, ni vamos a pegarnos ni a divorciarnos.
La verdad es que después de colgar el teléfono hasta se me había quitado 
el apetito, no hacía más que pensar en lo que me había dicho Tata Jacinta.
Aquella noche me desperté en varias ocasiones con pesadillas recordando 
sus preguntas.
Al despertar, lo tenía decidido, iría a verla.
—Juan, me voy a ver a la Tata Jacinta. Su llamada de ayer me ha dejado 
preocupada.
— ¿Le ocurre algo? ¿Qué te dijo?
— La encontré rara. Me preguntó que había que hacer para divorciarse.
— ¿Divorciarse? —Contestó mi marido mientras soltaba una gran carcaja-
da — ¡No fastidies! Eso es imposible. Ves demasiadas películas, seguro que 
no te enteraste bien. Pero ve a verla si con ello te quedas más tranquila. 
¿Quieres que te acompañe?
—No, prefiero ir sola, si realmente fue eso lo que me preguntó se sentirá 
mejor a solas conmigo. Si como tú dices fue mi cabeza que me jugó una 
mala pasada vendré esta tarde. Te llamo desde allí.
Metí en una bolsa de viaje cuatro cosas, por si el asunto se complicaba. 
Bajé al garaje, cogí el coche y emprendí camino hacia Zaragoza.
Al llegar, busqué aparcamiento en la Plaza del Pilar, que me cae cerca 
para llegar a donde Tata Jacinta.
Antes de ir a visitarla, como siempre que voy a Zaragoza, me pasé a 
hacerle una visita a La Pilarica, permanecí en la Basílica unos minutos, ni 
siquiera sabía que decirle a la Virgen. Salí y me dirigí apesadumbrada a 
ver si salía de mis dudas.
La encontré con un libro en las manos. Su cara era angelical. Siempre me 
había fascinado. Ella, era una de esas personas que al contemplarlas te 
emocionas.

— ¿Cómo estás? Le pregunté mientras la abrazaba.
— ¡Has venido! Me contestó mientras sus ojos se tornaban brillantes 
manteniendo una lágrima para no dejarla caer.
—Me dejaste preocupada anoche. ¿Qué es eso de que quieres divorciarte? 
No hablarás en serio.
—Si, hija, lo he pensado mucho. Yo ya le he dado todo que podía darle, 
y ahora ha llegado el momento que me preocupe de mi. Quiero vivir mi 
vida, sin él. Y viajar y disfrutar.
—Pero…, — no me dejo seguir. Continuó hablándome con aquella vocecita 
dulce que me llegaba al alma.
—Veras hija, como te iba contando, últimamente Luís ya no es el mismo, 
ya no me lleva a bailar, ni al concierto. Las cenas de los viernes termina-
ron hace tiempo. Solo tiene ojos para sus enfermeras, ya sabes que desde 
siempre le han gustado mucho. ¿Te acuerdas de aquella que hace unos 
años casi hace que nos divorciemos? Pues ha vuelto y a ella si la lleva de 
paseo y, ¿sabes? hace unos días entré a la biblioteca a buscar un libro y 
allí estaban los dos y ella le cogía de la mano. Yo pude verlo.
—Pero Tata,… ¿Estás segura de que quieres divorciarte? Puedes hacer todo 
eso sin tener que divorciarte. — Le contesté intentando convencerla.
— ¡Quiero divorciarme! — Me contestó con rotundidad. — Y si tú no me 
ayudas, buscaré quien lo haga. Luís, es solo unos meses más joven que yo, 
y él siempre se divierte con esas mujeres. Yo también quiero divertirme 
pero no puedo hacerlo mientras sea su mujer.
—Está bien— contesté resignada. La conocía lo suficiente como para 
saber que no habría forma de disuadirla de su decisión. —hablaré con mi 
abogado. Él te lo solucionará todo. Intentaré que a la mayor brevedad 
obtengas el divorcio.
Su rostro se iluminó, se llenó de alegría. Mientras me abrazaba me decía 
que ya empezaba a sentirse más ligera, más libre y que sabía que yo la 
comprendía.
Pasé la mañana con ella, comimos juntas y ya no volvió a hablar del tema 
del divorcio.
Después de comer, me dijo que estaba un poco cansada y quería acos-
tarse un rato. Aproveché para decirle que yo debía marchar ya y que 
me encargaría de todo lo de su divorcio. Nos dimos un abrazo y nos 
despedimos, ella quedó alegre y feliz con sus sueños de “libertad”.
Tras cerrar la puerta, fui a ver a Luís, lo encontré tumbado en aquella ca-
ma donde llevaba postrado durante meses. — ¿Cómo está?— Le pregunté 
a la enfermera que lo acompañaba.
—Igual, — me respondió bajito— aunque dicen los doctores que no puede 
vivir mucho tiempo. De hecho es ya un vegetal y, además… noventa y 
ocho años son muchos años.

Bárbara Fernández Esteban

El rincón del lector

JACINTA

ESPERANÇA 
  

 Expectemus, humiles, consolationemeius. 

 Judit, 8, 20

I
Lo jonc més humil, quan ve la riuada, 
diu als altres joncs: «Deixem-la passar; 
ajupim-nos tots; quan serà passada, 

nostre capciró tornarem a alçar.»

II
Ara ve l’hivern que els arbres despulla; 

l’olivera diu: «Deixem-lo venir; 
darrere ve el març carregat de fulla 

i els troncs despullats tornarà a vestir.»

III
Jesús diu: «L’hivern és aquesta vida; 

a qui la perdrà, jo l’hi tornaré; 
quan baixe del cel la Pasqua florida, 

a qui mòria ab mi ressuscitaré.» 

Jacint VERDAGUER, Obres completes, 
Ed. Selecta, 5a ed., Barcelona, 1974
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Recortes de prensa

La Cena anual del Colegio de Graduados Sociales de Tarragona, junto 
con el acto previo de imposición de togas a los nuevos colegiados, 
fueron noticia en algunos de los medios de comunicación de la zona. 

Otra de las informaciones que se publicó sobre el Colegio, fue en 
referencia a la entrega de diplomas del programa SEFED, que tuvo 
lugar a finales de noviembre.

Web del Ayuntamiento de Tarragona, 27 de noviembre de 2013

Més Tarragona, 3 de diciembre de 2013

La Ciutat, 3 de diciembre de 2013
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Les Imatges

Jornada divulgativa MC Mutual sobre 
modalitats de contractació
Un centenar de persones van assistir a la jornada sobre 
les diferents modalitats de contractació que va tenir el 
passat 24 d’octubre a la seu del Col·legi de Graduats 
Socials de Tarragona. Antonio Jiménez Piquero, ins-
pector de Treball i Seguretat Social, va ser l’encarregat 
d’oferir una revisió de les últimes novetats legislatives 
que fan referència a les modalitats de contractació i a 
la protecció dels treballadors a temps parcial.

Seminari Mutua Universal sobre Plans 
de Prevenció 
Conèixer els punts que ha de tenir un Pla de Prevenció 
i identificar-ne els aspectes que determinen si aquest 
s’ajusta a les necessitats de l’empresa, aquests són els 
dos objectius del seminari sobre Plans de Prevenció 
realitzat el passat mes de novembre. Francisco 
Javier Franco Gay, Enginyer Tècnic Industrial, va ser 
l’encarregat d’impartir aquest seminari al qual hi van 
assistir 11 persones. 

Jornada sobre la Reforma Laboral
El Departament d’Empresa i Ocupació va organitzar aquesta 
jornada de debat en què es pretenia aprofundir en la Reforma 
Laboral. La jornada va tenir lloc el dia 30 d’octubre i en el marc 
d’aquesta es van celebrar dues ponències. D’una banda, Rosa 
Rodríguez, responsable d’ensenyaments de Relacions Laborals 
i Ciències del Treball de la Universitat Rovira i Virgili, va oferir 
una ponència titulada “La reforma laboral en la inaplicació de 
convenis i ultra activitat”. D’altra banda, Àngels Pujols, Secre-
tària General del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, 
va oferir la conferència “Criteris de l’Autoritat Laboral en 
l’aplicació de la Reforma Laboral: ultra activitat i inaplicació”.

L’acomiadament objectiu individual 
i col·lectiu per crisi de l’empresa
Prop d’un centenar de persones van assistir al curs so-
bre acomiadament objectiu que es va celebrar a la seu 
del Col·legi a Tarragona. Carlos Hugo Preciado, Magis-
trat Especialista de l’Ordre Social del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, va ser el ponent d’aquest 
curs que tenia la finalitat d’examinar i aprofundir en 
l’acomiadament objectiu individual i col·lectiu quan es 
tracta de causes econòmiques. Aquest curs va comptar 
amb la col·laboració de Plus Forma2.
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Curs sobre l’IVA de caixa
L’Inspector Cap de l’Agència Tributària a Tarragona, 
Roberto Luengo, va ser l’encarregat d’impartir aquest 
curs al qual hi van assistir 84 persones. Al llarg de la 
sessió, celebrada el dia 2 de desembre, es va analit-
zar l’IVA de caixa i totes les novetats introduïdes 
en l’Impost sobre el Valor Afegit pel Reial Decret 
828/2013, de 25 d’octubre, pel qual es modifica el 
Reglament d’aquest Impost (BOE 257 de 26/10/2013). 

Sessió informativa sobre l’aplicació Tesol
L’aplicació Tesol té algunes novetats i, alhora, s’han 
detectat algunes incidències en el seu ús. Javier Roca 
Ramírez, Coordinador de CAISS de la Direcció Provin-
cial de Tarragona, va parlar sobre aquests temes, en 
la jornada celebrada a mitjans del mes de novembre 
al Saló d’Actes del Col·legi. 44 persones van assistir a 
aquesta sessió informativa.

Curs per aprofundir en el coneixement 
de l’IVA  
Entre els mesos de novembre i de gener, la seu del 
Col·legi va acollir un curs de llarga durada sobre l’IVA. 
Aquest curs, que es va dividir en quatre mòduls, va ser 
impartit per Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de 
l’Agència Tributària a Tarragona. El curs anava dirigit, 
principalment, a graduats socials col·legiats exercents, 
tot i que també era oberta als no exercents. Hi van 
participar més d’una cinquantena de persones.

Novetats en la negociació col·lectiva a 
l’empresa
Prop d’una quarantena d’assistents van participar en 
el curs pràctic sobre les novetats en la negociació 
col·lectiva a l’empresa, el qual es va celebrar el passat 
21 de novembre. L’objectiu d’aquest curs era fer un 
exhaustiu estudi pràctic de la complexa situació de 
la regulació de la negociació col·lectiva en l’empresa. 
Va impartir el curs Carlos Hugo Preciado, Magistrat 
Especialista de l’Ordre Social del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya.   Aquest acte va estar patrocinat 
per Adecco.
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Jornades Fòrum FREMAP
El Saló d’Actes del Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona va acollir el passat dia 3 de desembre les 
Jornades Fòrum FREMAP. La voluntat d’aquesta activi-
tat era aprofundir en les peculiaritats de la normativa 
que afecta a treballadors estrangers a Espanya i als 
treballadors espanyols expatriats, per millorar la co-
rrecta gestió de les prestacions sanitàries. Jordi Roca i 
Maria Dolores de la Cruz, van ser els ponents d’aquesta 
jornada a la qual hi van assistir 23 persones.

La tecnologia com a millora en els resultats 
del despatx
L’ús de les tecnologies aporta valor afegit a les 
empreses i per tant, les posicionen competitivament 
per afrontar reptes de futur. Ignasi Vidal, responsable 
de Desenvolupament de Negoci en SAGE Despatxos 
Professionals i Professor Associat en EADA Business 
School, va ser el responsable d’oferir aquesta xerrada 
a la qual hi van assistir 14 persones.

Jornada Activa Mútua sobre emprenedoria
Una cinquantena de persones van assistir  a l’activitat 
formativa organitzada per Activa Mútua, sobre les 
principals nove¬tats introduïdes en l’àmbit laboral per 
la Llei 14/2013, de recolzament als emprenedors i la 
seva internacionalització. La jornada es va celebrar el 
dia 4 de desembre i va comptar, com a ponent, amb 
Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i Segure-
tat Social de la Província de Barcelona.

“Liderant en plena tempesta”
Més d’una quinzena de persones van assistir a aquesta 
conferència basada en les tècniques del coaching. 
L’objectiu de la xerrada era oferir les claus per al 
lideratge eficient, la comunicació productiva i la 
gestió eficaç del dia a dia. L’encarregada d’impartir 
la conferència va ser Gemma G. Gasulla, coach i 
consultora, llicenciada en Administració i Direcció 
d’Empreses (Màster en Finances) i Fundadora de 
In&Out Consulting.
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Obra Autor Edita
LA GUÍA DEL DESPACHO INTELIGENTE 
PERSPECTIVAS DEL SECTOR 2013-2014

Sr. Jordi Amado Sage Lògic Control PRÉSTAMO

PATRONS I PILOTS DE LA MARINA 
MERCANT DE TARRAGONA

Sr. Josep Maria Sanet i Jové Silva Editorial CONSULTA

RUIXIMS DE SANG I DE SAL Josep Tomàs Margalef 
Benaiges

Pragma Edicions CONSULTA

ELS REPTES DEL SISTEMA DE PENSIONS  Varios La Caixa CONSULTA

EL DESPALANQUEJAMENT 
DELS PAÏSOS PERIFÈRICS Varios La Caixa CONSULTA

EL SISTEMA TRIBUTARI A DEBAT Varios La Caixa CONSULTA

Consulta
Préstamo

ÚLTIMAS INCORPORACIONES AL FONDO DE LA BIBLIOTECA

Movimientos colegiales

COL·LEGIAT NÚM. MOVIMENT  MODALITAT POBLACIÓ

15 d’octubre de 2013

María del Mar Ciudad Martín 981 Alta  No Exercent  Reus

Joan Borrell Cros 451 Canvi de No Exercent a Exercent Lliure Reus

Antoni Francesc Jove Martinez 254 Canvi d’Exercent Lliure a No Exercent Reus

Jesus Vizcaya Gonzalez 129 Canvi d’Exercent Lliure a No Exercent Tarragona

Yolanda German García 956 Baixa Exercent Lliure Tarragona

19 de novembre de 2013    

Gloria Mas Comas 433 Baixa Exercent Lliure Batea

Francisco Ricoma De Castellarnau 718 Baixa No Exercent  Tarragona

17 de desembre de 2013    

Mateu Vilar Capella 931 Canvi d’Exercent Lliure a No Exercent Tarragona

Cèlia Prats Roca 941 Canvi d’Exercent Lliure a No Exercent L’espluga De Francolí

Recentment, ha traspassat el Sr. Anacleto Crespo Pérez, col·legiat no 
exercent, amb el número 788 des del mes de gener de 2002.
Amb una gran inquietud per la formació contínua, el Sr. Crespo 
era una persona assídua als actes formatius organitzats pel nostre 

Col·legi, i una persona molt estimada dintre del nostre col·lectiu.
Tots els membres de la Junta de Govern i el personal de la Secretaria 
lamenten profundament aquesta pèrdua i transmeten a la familia el 
seu més sentit condol.

Mor el nostre company, el Sr. Anacleto Crespo Pérez  
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ACTES REALITZATS
Modalitats de contractació. Bonificacions. Últimes modificacions de la 
protecció de treballadors a temps parcial. RD-Llei 11/2013, de 2 d’agost
Data: 24 d’octubre de 2013
Ponent: Sr. Antonio Jiménez Piquero, Inspector de Treball i Seguretat 
Social. Cap de l’Àrea Territorial de l’ITC a les Terres de l’Ebre

Jornada sobre la Reforma Laboral
Data: 30 d’octubre de 2013
Ponent: Sr. Ramon Bonastre i Bertran, Secretari d’Ocupació i Relacions 
Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació

Jornada Tècnica - Mutua Universal. Pla de Prevenció RRLL. El gran desconegut
Data: 5 de novembre de 2013
Ponent: Sr. D. Francisco Javier Franco Gay, Enginyer Tècnic Industrial. 
Tècnic superior en Seguretat i  Higiene i Ergonomia-Psicosociologia. 
Departament de Gestió de la Sinistralitat de Mutua Universal

Acomiadament objectiu i col·lectiu per crisi empresa
Data: 7 de novembre de 2013
Ponent: Il·lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domenech, Magistrat del Social 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

Curs de Llarga durada.  Mòduls IVA. (Novembre 2013 – Gener 2014)
• Mòdul 1. IVA Immobiliari. (11 i 18 de novembre de 2013)
• Mòdul 2. Règim de deduccions i devolucions. (25 de novembre i 9 de 
desembre de 2013)
• Mòdul 3. Règims especials de l’IVA. (16 de desembre i 13 de gener de 2014)
• Mòdul 4. Anàlisis principals modificacions legislatives. Últims exercicis. 
(20 de gener de 2014)
Ponent:  Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de l’Agència Tributària 
a Tarragona

Jornada Informativa sobre TESOL
Data: 14 de novembre de 2013
Ponent: Sr. Javier Roca Ramírez, Coordinador de CAISS de l’ INSS

Novetats de la negociació col·lectiva a l’empresa
Data: 21 de novembre de 2013
Ponent: Il·lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domenech, Magistrat del Social 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

Curs Sobre l’IVA de Caixa i altres modificacions introduïdes en l’impost 
sobre el valor afegit pel RD 828/2013, de 25 d’octubre
Data: 2 de desembre de 2013
Ponent: Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de l’Agència Tributària 
a Tarragona

Jornades Fòrum FREMAP. Estrangers i expatriats. Asistència sanitària i 
Gestió administrativa i de prestacions a l’estranger
Data: 3 de desembre de 2013
Ponents: Sr. Jordi Roca, Diplomat en Relacions Laborals per la UB. 
Dirigeix l’àrea Global Mobility Solutions dintre de Gesdocument que 
ofereix serveis de Consultoría en procesos d’Expatriació i  d’Impatriació.
Sra. Mª Dolores de la Cruz, Responsable FREMAP d’Asistència a 
l’estranjer – Sub. Gral. de Gestió

Jornades Activa Mútua. Llei 14/2013 de recolzament als emprenedors i 
la seva internacionalització
Data: 4 de desembre de 2013
Ponent: Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i Seguretat 
Social de la Província de Barcelona

Conferència: “La tecnologia com a millora en els resultats del despatx”
Data: 12 de desembre de 2013
Ponent: Sr. Ignasi Vidal Diez, Responsable Desenvolupament de Negoci 
en SAGE Despatxos Professionals i Professor Associat en EADA Busi-
ness School. Compromès amb el procés de transformació de despatxos 
professionals, assessors, advocats. Blogger, conferenciant, investigador

Conferència: “Liderant en plena tempesta”
Data: 18 de desembre de 2013
Ponent: Sra. Gemma G. Gasulla, Coach i Consultora. Llicenciada en 
Administració i Direcció d’Empreses (Màster en Finances) Fundadora 
de In&Out Consulting

PREVISIONS
Sessió Informativa sobre les Novetats de l’Agència Tributària
Data: 16 de gener de 2014
Ponents: Representants de l’Agència Tributària

XV Fòrum d’Actualitat Laboral. Mútua Egarsat
Data: 24 de gener de 2014
Ponent: Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i Seguretat 
Social de la Província de Barcelona

Curs sobre els aspectes pràctics en matèria d’incapacitat temporal, 
incapacitat permanent i la seva tramitació judicial.  (6 hores)
Dates:  27 de gener i 10 de febrer de 2014
Ponent: Il·lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz, Magistrat del Jutjat 
Social núm. 29 de Barcelona

Curs sobre els aspectes pràctics en matèria de recàrrec de prestacions 
i impugnació dels actes administratius en matèria laboral, i la seva 
tramitació judicial. (6 hores)
Dates: 17 i 24 de febrer de 2014
Ponent: Il·lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz, Magistrat del Jutjat 
Social núm. 29 de Barcelona

Curs sobre el procés laboral ordinari i modalitats processals i la seva 
incidència pràctica a la jurisdicció social.  (6 hores)
Dates: 25 de febrer i 4 de març de 2014
Ponent: Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat 
Social núm. 3 de Tarragona

XIX Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social
Dates: 6 i 7 de març de 2014
Ponents: A determinar

Curs sobre els aspectes pràctics en matèria d’acumulació d’accions, actes 
preparatoris i prova en el procés laboral. (3 hores)
Data: 11 de març de 2014
Ponent: Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat 
Social núm. 3 de Tarragona

Curs sobre els aspectes pràctics de l’execució laboral. (3 hores)
Data: 25 de març de 2014
Ponent: Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat 
Social núm. 3 de Tarragona
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ESCOLA DE PRÀCTICA PROFESSIONAL



Granollers | Igualada | Mataró | Sabadell | Sant Cugat del Vallès | Terrassa | Vic | Girona | Lleida | Tarragona | Palma de Mallorca

Tuset, 5-11 - 08006 Barcelona - T. 93 414 36 00

Avinguda Roma, 14 - 43005 Tarragona - T. 977 25 28 55

www.mgc.es | mgc@mgc.es

assistència sanitària | indemnització salut | vida i accidents

Estic tranquil amb una assegurança de salut de qualitat.

No volia sorpreses.

Escullo el metge que vull dins d’un ampli quadre mèdic, si viatjant
em passa res tinc assistència en viatge gratuïta, i, si algun dia ho necessito,
tinc  l’hospitalització coberta en qualsevol centre del món.

Tot ben cobert i a un bon preu.

la nostra raó
de ser ets tu




