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Comencem un nou any ple de novetats i projectes. En relació a l’evolució dels nostres 

despatxos, tothom haurà fet balanç de les estratègies planificades i de quins han estat els 

seus resultats. Segurament algunes hauran estat profitoses i altres no tant. Però el que 

hauria de comptar és que siguem capaços de dibuixar un futur millor.

L’any que hem deixat enrere ha suposat una important consolidació de la nostra professió. 

La llei Orgànica 7/2015 de 21 de juliol ens concedeix oficialment, el mateix nivell que altres 

professions jurídiques, com les d’advocat i procurador. És a dir, la categoria de col·laborador 

de l’Administració de Justícia. La reforma també estableix la col·legiació obligatòria per 

actuar davant de jutjats i tribunals, i obre les portes a una futura incorporació al sistema 

de representació tècnica gratuïta. És evident que hem aconseguit que la nostra professió 

guanyi el respecte i consideració dels legisladors i dels ciutadans. 

També destacaria l’impuls que ha suposat la reorganització del Consell de Col·legis de 

Graduats Social de Catalunya, constituït històricament, pel Col·legi de Barcelona i el de 

Tarragona. Els nous membres s’han proposat aconseguir un funcionament dinàmic, que 

permeti aprofitar tots els avantatges que suposa la unió d’ambdós Col·legis per dur a terme 

tasques de mutu interès. L’excel·lent relació entre els col·legis i els seus professionals ha 

permès iniciar amb facilitat aquest camí. 

Cal recordar també que aviat tindran lloc les XXI Jornades de Dret del Treball i de la 

Seguretat Social. Tot i que any rere any són un èxit, cal que no oblidem donar-los-hi el valor 

que tenen. Les jornades són una oportunitat per estar al dia, escoltar ponents d’altíssim 

nivell, compartir experiències professionals i en definitiva, viure un esdeveniment del Dret 

Laboral que no té referència similar en altres províncies. No és moment de deixar passar 

oportunitats, les Jornades són una més: aprofitem-les.

Per acabar, val la pena parlar també de l’èxit del nostre Sopar Col·legial d’enguany, en 

el marc del qual es van lliurar medalles a dos companys que porten 50 anys col·legiats. 

Persones com ells, donen ànims i embranzida per continuar lluitant per a la nostra 

professió i corroboren que val la pena formar part d’aquest col·lectiu professional.

Esperem que el futur superi aquest any ple d’importants i valuoses novetats, i que siguem 

capaços d’aconseguir l’èxit que indubtablement, tots perseguim.



Un any més, el Col·legi Oficial de graduats Socials de Tarragona va celebrar 

una nova edició del seu Sopar Col·legial. L’acte va reunir 250 persones, entre 

graduats socials i els seus familiars, així com membres d’altres col·legis professio-

nals, agents socials i econòmics del nostre àmbit territorial, representants d’entitats 

col·laboradores i autoritats entre les quals hi havia el llavors delegat del Govern de 

la Generalitat a Tarragona, Joaquim Nin; Jordi Miró, director de Relacions Laborals 

i Ocupació de la Generalitat de Catalunya; la Magistrada de la Sala Social del Tribu-

nal Suprem, Rosa María Virolès; Alfonso González, degà de la Facultat de Ciències 

Jurídiques de la URV; i el president de l’Audiència Provincial de Tarragona, Javier 

Hernández, entre moltes altres autoritats i representants institucionals.

“El nostre treball, el nostre valor” va ser el lema d’enguany entorn al qual va girar 

el Sopar Col·legial dels Graduats Socials de Tarragona. 

TEMA DESTACAT

Els Graduats Socials de Tarragona 
premien l’experiència
Diverses autoritats van assistir a aquesta vetllada que va reunir 250 persones
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Relació de guardonats de la nit

Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la 

Categoria de Bronze, per la permanència ininterrompuda en 

el Col·legi durant 15 anys:

Sra. Laura Fabra Verge

Sr. Alberto Salanova Sanet

Sra. Montserrat Tomas Rafi

Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball, en la Categoria 

d’Or, per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi, 

durant 20 anys:

Excm. Sr. Jose Boveda Callarisa 

Excma. Sra. Isabel Domingo Casadó

Excm. Sr. Jose Carlos Perez gonzalez

Excm. Sr. Juan Manuel Sanchez Estorach

Excm. Sr. Manuel Tomas Olivares

Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la 

Categoria de Plata, per la seva permanència ininterrompuda 

en el Col·legi durant 25 anys:

Excm. Sr. Joan Ramon Brull Haro

Excm. Sr. Josep Maria León Martinez

Sr. Jose Enrique Roda Sanchez 

Distinció pels seus 30 anys de col·legiació ininterrompuda 

als col·legiats:

Excm. Sr. Joan Maria Estivill Balsells

Excma. Sra. Roser Sierra Batalla

Excm. Sr. Alberto Zaragoza Teixido

Distinció pels seus 35 anys de col·legiació ininterrompuda 

als col·legiats:

Excma. Sra. Montserrat Masdeu Ballart

Excm. Sr. José María Rafols Vilà 

TEMA DESTACAT
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Així es va arribar al moment més esperat de la vetllada, el del 

lliurament d’una nova categoria de distincions als col·legiats 

més longeus: la Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit 

Professional, en la Categoria d’Or, per la seva permanència 

ininterrompuda en el Col·legi, durant 50 anys.

Aquest important reconeixement va recaure en Valenti 

Carné Nin qui, va oferir unes paraules en nom de tots els 

guardonats de la nit. El veterà graduat social va afirmar sentir-

se “la persona més feliç en aquest sopar” pel reconeixement 

rebut, el qual va agrair en nom de tots els guardonats. Carné, 

ja jubilat i membre del Col·legi com a emèrit, va oferir un 

breu però emotiu repàs a la seva trajectòria professional. A 

més, també va recordar com, “l’any 1970 un grup de graduats 

socials que no ens sentíem prou ben representats a Barcelona, 

vam iniciar un procés per crear un Col·legi propi a Tarragona. 

Fruit d’això va arribar, el 1973, l’actual Col·legi dels Graduats 

Socials de Tarragona”. 

La nova Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, 

en la Categoria d’Or, també va recaure en Enrique Olivella 

Perpiña, qui malgrat no poder assistir a l’acte per qüestions 

de salut, va rebre un merescut homenatge i una càlida ovació. 

Dies més tard, la Presidenta del nostre Col·legi, Ana Maria 

Asama, acompanyada dels Vicepresidents, Joan Maria Estivill 

i Jaume Francesch Garces, i del Vocal de Junta, Jose Carlos 

Perez, es van desplaçar al domicili del col·legiat emèrit, per 

fer-li lliurament de la Medalla. En un ambient entranyable, 

el senyor Olivella, acompanyat de la seva família, va recollir 

aquesta merescuda distinció, tot agraint la deferència que 

havien tingut amb ell en portar-li a casa. 

Per primer cop, s’entreguen 
unes distincions molt especials

Placa Commemorativa, com a homenatge pels seus 40 

anys de col·legiació ininterrompuda als col·legiats:

Sr. Luis Casas Farran

Excm. Sr. Joan Serra Sabate

Placa Commemorativa com a homenatge pels seus 45 

anys de col·legiació ininterrompuda:

Sra. Concepcion Vallverdu Magriña
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“El nostre treball, el nostre valor”

Després del lliurament de les distincions al sopar, es va donar 

inici els parlaments institucionals. El primer d’ells va correspon-

dre a la Presidenta del Col·legi Oficial de Graduats Socials de 

Tarragona i alhora Presidenta del Consell de Col·legis de Gra-

duats Socials de Catalunya. La dirigent dels graduats socials va 

iniciar el seu parlament tot felicitant els guardonats per a, tot 

seguit, referir-se al lema del sopar. “El nostre valor, el nostre 

treball, creiem que és una frase molt adequada perquè si la 

professió de Graduat Social va escalant parcel·les de prestigi i 

competències és, precisament, perquè els professionals estem 

desenvolupant un treball de qualitat, un treball que és el nostre 

valor i per tant, el valor de la nostra professió”, va exposar.

«Si la professió de graduat Social 
va escalant parcel·les de 

prestigi i competències és, 
precisament, perquè els 

professionals estem desenvolupant 
un treball de qualitat»

Ana Maria Asama

En aquest sentit, va prosseguir tot recordant que “com sa-

breu, recentment es va aprovar la Llei Orgànica 7/2015 de 21 

de juliol, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985 d’1 de 

juliol del poder judicial. La nova Llei Orgànica és un pas enda-

vant per als graduats socials, ja que no tan sols ens equipara 

en importància a les professions jurídiques existents, sinó que 

amplia la nostra repercussió a la justícia gratuïta en defensa 

dels interessos dels ciutadans”.

D’altra banda, la presidenta col·legial va recordar que actual-

ment també ostenta la màxima representació del Consell de 

Col·legis de Catalunya. “És un honor i una responsabilitat, per-

què ens planteja un repte que no és cap altre que millorar la 

«Sou un col·lectiu amb valor [...]
Sempre apliqueu bé la llei i, per això, 
amb cada reforma laboral guanyeu 

més responsabilitat i competències»
Joaquim Nin

professió i interlocutar amb les autoritats i amb la societat, 

per tal de donar resposta als reptes que la professió i la socie-

tat, demanden avui dia”, va explicar.

Seguidament va arribar el parlament del Joaquim Nin, qui en 

aquell moment ocupava el càrrec de delegat del Govern de 

la Generalitat a Tarragona. Nin va adreçar-se als assistents a 

l’acte per mostrar-los “un merescut agraïment per fer la feina 

ben feta”. Nin també es va referir al lema de la vetllada per 

assegurar que “sou un col·lectiu amb valor, amb el cap per 

pensar, amb les mans per ajudar i amb els peus ben ancorats 

a terra. Sempre apliqueu bé la llei i, per això, amb cada refor-

ma laboral guanyeu més responsabilitat i competències”.

D’aquesta manera va posar el punt i final al seu parlament, 

amb el qual es va donar per finalitzada aquesta edició del So-

par del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona 
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El passat dia 29 de setembre, en la seu col·legial de Barcelona, van ser escollits els nous membres del Consell de Col·legis de 

Graduats Socials de Catalunya. Tots ells s’estrenen en els seus càrrecs amb l’objectiu d’impulsar activament, la participació 

del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, en actes institucionals i en tots aquells que serveixin per donar a 

conèixer la figura del graduat social, com el professional del dret laboral i de seguretat social per excel·lència.

D’esquerra a dreta: Julio Amador, Francisco Jose Garcia, Carlos Berruezo, Ana Maria Asama, Jaume Francesch, Joan Maria 

Estivill i Montserrat Cerqueda. 

El Consell de Col·legis de Graduats 
Socials de Catalunya es renova

Presidenta

Ana Maria Asama Esteve
Presidenta del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona

Vicepresident

Carlos Berruezo del Río
President del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

Secretari general

Joan Maria Estivill Balsells 
Vicepresident primer del Col·legi de Graduats Socials 

de Tarragona

Tresorera

Montserrat Cerqueda Serrando
Vicepresidenta segona i delegada a Lleida del Col·legi de 

Graduats Socials de Barcelona

Comptador

Jaume Francesch garces
Vicepresident segon del Col·legi de Graduats Socials de 

Tarragona

Conseller

Juan Mario Abello Castella
Comptador del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona

Conseller

Julio Amador Bori
Vocal del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

Conseller

Francisco Jose garcia Martin
Vocal del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
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La feina de corredor d’assegurances és molt més agraïda 
quan permet entrar en el disseny de la pòlissa tot tenint en 
compte les necessitats de l’assegurat. És obvi que aquest 
procediment només és possible quan la magnitud del risc a 
assegurar sobrepassa allò que és habitual en un risc particu-
lar d’ús diari i que es tracta més en sèrie.

Per dur a terme la tasca de proveir un col·lectiu d’un con-
tracte d’assegurança que garanteixi alguna de les importants 
necessitats asseguradores que precisa, es fa del tot necessa-
ri comptar amb la confiança de l’òrgan de govern col·lectiu, 
però alhora és també imprescindible col·laborar amb un pro-
veïdor assegurador de total solvència amb qui l’equip de la 
corredoria se senti còmode treballant; en altre cas, la cadena 
es trencarà per la baula dèbil: la corredoria que ofereix una 
confiança que no li és atorgada.

En l’escenari exposat, hi té cabuda una segona asseguradora, 
la missió de la qual és, entre altres, l’afaiçonament de la con-
ducta de l’altre, analitzant en alguns casos els seus dictàmens, 
arribant fins i tot a reclamar-li fins a l’extrem, si fos necessari, 
d’acudir a l’auxili jurisdiccional? La resposta és clara: sí.

Poques ciències hi ha exactes al món, i sense cap mena de 
dubte que el Dret, i en especial la seva branca de les recla-
macions professionals, no s’hi compta pas. Per això, fins i tot 
donant per segura l’honestedat de l’asseguradora diguem-

ne principal, sense la qual no s’esdevindria l’imprescindible 
certesa amb què la corredoria compta i que enunciàvem 
al segon paràgraf i, anant més lluny, comptant amb què els 
professionals membres del col·lectiu en cap cas duran les se-
ves pretensions més enllà de la demanda que honestament 
creuen coberta, no serà infreqüent que hi hagi una divergèn-
cia d’opinions entre qui creu que no s’ha de pagar i qui té per 
segur que ha de cobrar. És aquí on un tercer de confiança, 
expert en la matèria, jugarà el seu paper i podrà orientar, de 
manera totalment neutral, l’assegurat sobre l’adequació de 
la seva sol·licitud i sobre les possibilitats d’una ulterior recla-
mació. També serà aquest tervcer qui contribuirà a la profes-
sionalització del conflicte, col·laborant en què la reclamació 
rebuda no traspassi a l’esfera personal, si això fos possible. 

L’experiència demostra que amb certa freqüència, el profes-
sional assumeix de bona fe davant el seu client, una respon-

Article de Francesc Solà Sugrañes
Membre de la “Asociación Espanyola de Abogados especialistas en Responsabilidad 
Civil y Seguro” i Director Tècnic de Broker Graduado Social

Importància d’una pòlissa d’assegurança 
de defensa jurídica independent

«L’experiència demostra que amb 
certa freqüència, el professional 

assumeix de bona fe davant 
el seu client, una responsabilitat 

que no li correspon»
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ILTRE. COL·LEgI OFICIAL 
DE gRADUATS SOCIALS 
DE TARRAGONA

Un nou marc legal per a les relacions laborals

10 I 11 DE MARÇ DE 2016
Hotel Ciutat de Tarragona
TARRAgONA

INSCRIpCIó

Pot realitzar-se directament des del lloc web del Col·legi: 
www.graduats-socials-tarragona.org
www.graduados-sociales-tarragona.com

Completant el formulari d’inscripció i remetent-lo al Col·legi 
o contactant directament amb:

Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona
Estanislau Figueres, 17 
43002 Tarragona 
Tel.977224513/Fax977229525

A l’atenció de la Sra. Anabel Benito 
colegiaciones@graduados-sociales-tarragona.com

informa-te’n

sabilitat que no li correspon, alguns cops per por que la con-
fiança que el seu client va dipositar en ell, quedi esberlada; 
altres, com a estratègia comercial per tal d’evitar la pèrdua 
del client, o potser per oferir-li auxili davant d’una situació 
econòmica compromesa. La feina de la companyia de defen-
sa jurídica no s’acabarà amb l’anàlisi dels fets, doncs si és fac-
tible, es durà a terme la reclamació de manera extrajudicial o 
amistosa, però arribant a judici si fos necessari.

No acaba aquí la comesa de la companyia. Essent com és, 
en la majoria dels casos, una companyia de serveis en major 
mesura que d’indemnitzacions, pot oferir-nos defensa lletra-
da en casos en què no actuï la prevista per l’asseguradora 
de Responsabilitat Civil. La reclamació d’honoraris de clients 
que no atenguin les nostres factures, fet que per a nosaltres 
seria del tot desagradable, serà un altre dels serveis amb què 
podrem comptar. 

Una altra garantia que desperta curiositat és l’assistència 
jurídica telefònica, a la que sembla difícil accedir la primera 
vegada, però que un cop descoberta es converteix sovint, en 
la millor solució pels nostres petits dubtes en l’àmbit del dret.  

Com a conclusió, una pòlissa de defensa jurídica accessòria 
de la nostra pòlissa col·lectiva compensa amb escreix 
el  seu cost limitat amb les seves prestacions, i acudirà a 
ajudar-nos en el moment en què precisem una col·laboració 
per tal de comprendre una postura diferent a la nostra i, si és 
el cas, per a la defensa d’allò que trobem lícit i també ator-
garà al col·lectiu la tranquil·litat que els seus membres, són 
tractats amb la seriositat que es mereixen i per a la qual els 
membres rectors tants esforços esmercen 

«L’assistència jurídica telefònica, 
a la que sembla difícil accedir la 

primera vegada, un cop 
descoberta es converteix sovint, 
en la millor solució pels nostres 

petits dubtes en l’àmbit del dret»  

de Dret del Treball
i de la Seguretat Social
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El pasado día 2 de octubre de 2015, en 

la sede de la Fundación Justicia Social 

en Madrid, tuvo lugar la incorporación, 

como Patrono Nato, de nuestra Presi-

denta, Ana Maria Asamà, en calidad de 

Presidenta del Consell de Col·legis de 

Graduats Socials de Catalunya.

El objetivo principal de esta Fundación 

es la promoción, desarrollo, protección 

y fomento de toda clase de estudios e 

investigaciones y demás actuaciones de 

contenido académico, en materias de 

Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

El Conseller de Justícia de la generalitat de Catalunya, 

germà gordó, i la Presidenta del Consell de Col·legis de 

graduats Socials de Catalunya, Ana Maria Asama, van 

signar un acord de col·laboració en matèria de mediació. 

La signatura del conveni es va realitzar el passat 29 d’octubre 

i amb aquest, el nostre col·lectiu es comprometia a fomentar i 

difondre l’ús de la mediació en la resolució de conflictes.

A més del conseller i de la presidenta del Consell de Col·legis, 

en la signatura de l’acord també hi van participar Rosa M. 

Torre, directora del Centre de Mediació de Dret Privat de 

Catalunya; Jordi Cabré, director de Dret i Entitats Jurídiques 

del Departament de Justícia; Carlos Berruezo, president del 

Col·legi de Graduats Socials de Barcelona i Neus Paulet, Vocal 

de la Junta i presidenta de la Comissió de Mediació del Col·legi 

de Graduats de Barcelona. 

Se signa un conveni sobre mediació en la resolució 
de conflictes amb el Departament de Justícia

Se celebra una reunión de los patronos de la 
Fundación Justicia Social
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El Col·legi de Graduats Socials de Tarra-
gona i Creu Roja Tarragona van signar 
un conveni de col·laboració, el passat 14 
d’octubre. Aquest acord preveu que el 
Col·legi de graduats Socials de Tarra-
gona difongui periòdicament, les cam-
panyes solidaries d’aquesta institució 
humanitària, mentre que la Creu Roja 
posarà a disposició del nostre col·lectiu, 
places d’acció voluntària. La presidenta 
del nostre Col·legi, Ana Maria Asama, i 
el president provincial de Creu Roja Ta-
rragona, Ramon Grau, van signar el con-
veni de col·laboració que preveu a més, 
moltes altres accions.

El Col·legi de Graduats Socials de Tarra-
gona va renovar, el passat dia 12 de no-
vembre de 2015, l’acord de col·laboració 
que té amb Banc Santander. 

A l’acte de signatura de la renovació, hi 
van assistir Clotilde Martínez, directora 
de particulars de Catalunya, i la presi-
denta del Col·legi, Ana Maria Asama. 
L’acte va comptar també amb la presèn-
cia de Eugenio Ramírez, director de 
Zona de Tarragona.

Se signa un conveni de col·laboració amb Creu Roja

Es renova l’acord amb Banc Santander

S’estableix un conveni de col·laboració amb ACOAS
Al mes de gener de 2016, entra en vigor el conveni de 
col·laboració signat amb Acoas Correduría de Seguros Grupo 
Galilea extensiu amb l’agència de viatges +Viatges, la qual 
forma part d’aquest grup. 

La Presidenta del Col·legi, Anna Maria Asama, i el gerent del 
Grup Acoas, Jordi Miró, van signar aquest conveni el passat 
24 de novembre. A l’acte també hi van assistir Agustín Miró 
i Andrés-Jaime Jiménez, del Grup Acoas, i la Gerent del 
Col·legi, Amparo Pérez. 
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Formació sobre recàrrec de prestacions
i impugnació d’actes administratius

18 persones van assistir al curs sobre Aspectes Pràctics en 

matèria de recàrrec de prestacions i impugnació d’actes 

administratius en matèria laboral, i la seva tramitació judi-

cial. Aquest curs es va celebrar el dia 5 d’octubre a la seu 

col·legial, i va tenir com a ponent a Francisco Javier Delgado, 

Magistrat del Jutjat social núm. 29 de Barcelona. L’objectiu 

del curs era examinar i aprofundir en els aspectes més 

crítics i pràctics que es donen contínuament en els Jutjats 

del Social en matèries relatives a recàrrec de prestacions 

per infracció de normes de seguretat i higiene i impugnació 

d’actes administratius laborals.

Sessió sobre la reforma de la gestió de la 
incapacitat temporal

El divendres 4 de setembre es va celebrar al nostre Col·legi, 

la Jornada de Treball sobre la reforma de la gestió de la in-

capacitat temporal a través de la participació de les mútues. 

Ricard Verdaguer Martí, cap de Gestió Mèdica de ITCC de 

Egarsat, va ser l’encarregar d’oferir la ponència sobre aques-

ta qüestió, en el marc d’una Jornada que va comptar amb la 

participació de la nostra presidenta, Ana Maria Asama, així 

com de Carmen Cívic, delegada de Tarragona d’Egarsat. Hi 

van participar un total de 28 assistents.

Curs sobre Aspectes Pràctics en matèria 
d’Incapacitat i tramitació Judicial

El passat 21 de setembre es va celebrar en el nostre Col·legi, 

un Curs sobre Aspectes Pràctics en Matèria d’Incapacitat 

Temporal, Incapacitat Permanent i la seva Tramitació Ju-

dicial. 22 persones van participar en aquesta sessió que va 

tenir com a ponent a Francisco Javier Delgado, Magistrat del 

Jutjat social, núm. 29 de Barcelona. 

 El curs pretenia examinar i aprofundir en els aspectes més 

crítics i pràctics que es donen contínuament en els Jutjats 

del Social en matèria d’altes i baixes mèdiques, determinació 

de contingència en processos d’Incapacitat Temporal, així 

com en matèria d’Incapacitat Permanent, tenint en compte 

els criteris jurisprudencials.

ACTIVITAT COL·LEGIAL 17

Resum de les accions formatives que s’han realitzat en el 
marc de l’Escola de Pràctica Professional
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Sessió sobre novetats fiscals de la reforma 
de la Llei general Tributària 

Més d’un centenar de persones van omplir el Saló d’Actes del 

nostre Col·legi per escoltar les novetats més destacades que 

presenta la nova Reforma de la Llei General Tributària. La 

jornada va estar impartida per Roberto Luengo, cap d’equip 

Regional d’Inspecció de l’Agència Tributària a Tarragona, i es 

va celebrar el 27 d’octubre. 

Se celebra una jornada tècnica sobre riscos 
laborals i assessorament PRL

13 persones van participar en la Jornada Tècnica sobre 

Autoavaluació de riscos laborals i assessorament PRL que va 

tenir lloc el passat 23 d’octubre a la seu del nostre Col·legi. 

Francisco Javier Franco, gestor de Sinistralitat de Mútua Uni-

versal, va ser el ponent d’aquesta sessió dirigida a empreses 

de fins a 25 treballadors i a treballadors autònoms sense 

treballadors al seu càrrec. Mútua Universal va ser l’entitat 

organitzadora d’aquesta Jornada Informativa.

Sessió formativa sobre Aspectes Pràctics 
de l’Execució Laboral

Prop d’una vintena de persones van participar en el curs 

que es va celebrar a la seu del nostre Col·legi, el passat 8 

d’octubre. En aquesta ocasió, la sessió formativa estava ¡ 

relacionada amb els Aspectes Pràctics de l’Execució Laboral. 

Francisco Javier Sánchez, Magistrat del Jutjat social núm. 3 

de Tarragona, va ser el responsable d’oferir la ponència que 

tenia l’objectiu d’analitzar de manera pràctica i casuística, les 

més rellevants i importants classes d’execució, les funcions 

del Jutge, del Secretari, dels professionals, etc.

Curs sobre novetats en Negociació 
Col·lectiva a l’Empresa

Una quinzena de persones van participar en el curs impartit 

per Carlos Hugo Preciado, Magistrat Especialista de l’Ordre 

Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El 

curs, que va tenir lloc el dia  22 d’octubre a la seu del nostre 

Col·legi, va tractar sobre les ‘Últimes Novetats en Nego-

ciació Col·lectiva a l’Empresa’. El vicepresident segon del 

nostre Col·legi, Jaume Francesch, va realitzar la presentació 

d’aquesta acció formativa.
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Jornada sobre Novetats Legislatives en 
matèria de Seguretat Social 

El dia 3 de novembre es va celebrar, al nostre Col·legi, la 

Jornada sobre Novetats legislatives en matèria de Segure-

tat Social 2015. La sessió va anar a càrrec del ponent Óscar 

González, de la Direcció de Prestacions d’Asepeyo, mútua 

que va organitzar la jornada.

La presidenta del nostre Col·legi, Ana Maria Asama; Josep 

Manel Martínez, Director del centre assistencial Asepeyo 

Tarragona, i el Director d’Asepeyo en àrea Sud, Pere Ferré, 

van participar en aquesta sessió a la qual hi van assistir 28 

persones.

Es realitza un curs sobre gestió de les 
Prestacions de Seguretat Social

El dia 28 d’octubre es va celebrar al nostre Col·legi el Taller 

d’Actualització en Gestió de les Prestacions de Seguretat 

Social. 42 persones van participar en aquesta activitat 

formativa que va anar a càrrec de César Rigués, director de 

Millora de la Gestió de Fremap, i de Marcos Teixidor, gestor 

i formador Regional de Fremap Catalunya. La Presidenta 

del Col·legi, Ana Maria Asama, i el director de Fremap a 

Tarragona, Fernando García, van participar en la presentació 

d’aquest taller.

Activitat sobre Procés Laboral Ordinari i 
Modalitats Processals

Els dies 26 d’octubre i 2 de novembre va tenir lloc un Curs 

sobre el Procés Laboral Ordinari i Modalitats Processals i la 

seva incidència pràctica en la Jurisdicció Social. 29 persones 

van participar en aquestes sessions formatives, la primera 

de les quals va estar impartida per Diego Zafra, Magistrat 

del Jutjat social d’Algesires. D’altra banda, Francisco Javier 

Sánchez, Magistrat del Jutjat social núm. 3 de Tarragona, va 

ser el responsable de conduir la segona sessió. 

Sistema de Liquidació Directa a la 
Tresoreria general de la Seguretat Social

El 10 de novembre, es va celebrar una Jornada sobre la In-

corporació de l’Empresa al nou Sistema de Liquidació Directa 

a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Un total de 115 

assistents van participar en aquesta activitat conduïda per 

Silvia Conesa, sotsdirectora provincial de gestió recaptatòria 

de la TGSS, i Aleix Duràn, coordinador provincial SLD de la 

TGSS.La Jornada, celebrada en col·laboració amb la CEPTA, 

va ser presentada per Josep Antoni Belmonte, president de 

CEPTA, i Ana Maria Asama, Presidenta del nostre Col·legi. 

Activa Mútua, Asepeyo, Fremap, MC Mutual i Mútua Universal 

van col·laborar també en l’organització de la sessió.
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Es realitza una activitat formativa sobre el 
sistema LexNet 

Prop d’una quarantena de persones van participar en la 

jornada informativa impartida per Daniel Ramil, de l’empresa 

Procesia, i expert en el Sistema LexNET. Aquesta sessió, 

celebrada el 2 de desembre va tenir lloc al nostre Col·legi, i 

en ella hi va participar la presidenta del Col·legi, Ana Maria 

Asama. La jornada buscava tractar tots els continguts infor-

matius sobre aquest sistema que des del dia 1 de gener de 

2016, han d’utilitzar els operadors jurídics per a la transmis-

sió informàtica d’actes jurídics amb els jutjats. 

Se celebra un curs de formació per a 
Despatxos Professionals

Antonio Izquierdo va oferir un curs de ‘Direcció Estratègica 

i Operativa per a Despatxos Professionals. Visió per al 2016’, 

el qual va comptar amb la presència de 12 col·legiats. Aquest 

curs que es va impartir en dos dies, el 9 i el 23 de novem-

bre, va tenir lloc a la seu del Col·legi de Graduats Socials de 

Tarragona. Pel que fa als continguts, hi va haver una part 

teòrica i una part pràctica basada en el desenvolupament de 

casos d’èxit en el sector i la confecció d’un mapa estratègic 

personalitzat. 
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3r quadrimestre 2015

Moviments col·legials

Col·legiat Número Moviment Modalitat Població

15 de setembre de 2015

Alfonso Segura Silva 953 Canvi De No Excercent a Exercent Lliure Tarragona

Josefa Pujol Abelló 994 Canvi De No Excercent a Exercent Lliure Reus

Jose Antonio Diaz Tarraga 505 Baixa Exercent Lliure Reus

David Marmol Castillo 928 Baixa Exercent Lliure Reus

Fernando Antonio Gutierrez Marquez 903 Baixa Exercent Lliure Cañete (Cuenca)

20 d’octubre de 2015

Maria Teresa Sanchez Cruz 895 Canvi D’Exercent Lliure a No Exercent El Catllar

Josep Descarrega Alcover 207 Canvi D’Exercent Lliure a Emèrit Tarragona

Juan Mercade Poblet 82 Canvi D’Exercent Lliure a Emèrit Mataró

Marina Romeu Serra 991 Baixa Exercent Lliure Reus

17 de novembre de 2015

Farah Paula Megias Muñoz 996 Alta Exercent Lliure Tarragona

10 de desembre de 2015

Jose Maria Rovira Veciana 186 Canvi De No Exercent a Emèrit Tarragona

Angela Company Vengut 816 Baixa No Exercent Tarragona

Maria Del Carmen Requena Martinez 864 Baixa Exercent Lliure Valls
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El Racó del lector

Escrits

1. Diari de Tarragona 
Divendres, 4 de desembre 

2. Més tarragona 
Dilluns, 30 de novembre

Digitals

3. Tarragona21
Dissabte, 28 de novembre

http://diaridigital.tarragona21.com/
mes-de-250-assistents-al-sopar-
del-col·legi-de-graduats-socials/
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3
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graduado Social

Lo tuyo es ajustada reflexión, textos tendrás, reelaborados 
serán, acción y cavilación es tu razón, por justicia social, 
días brillarán.

Revolución industrial, dura acción, frontispicio 
de pasión días no pararán, tiempos 
inconclusos con personación, exigencias de 
toda condición llegarán.

Justa balanza que a todos impele, ríos de 
historia justicia demandan, mañana 
intemporal exige estar.

Tañer de campanas justicia social, graduado social, 
expresión saldada de 
acción reflexión, equilibrio a dos.

Joaquín Castillo Blanco
Diciembre 2011

Diversos mitjans van 

recollir la notícia sobre 

la celebració del nostre 

tradicional Sopar 

Col·legial.
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Escola de pràctica professional

Actes realitzats

“La reforma de la gestió de la incapacitat temporal 
mitjançant la participació de les mútues”
Data:  4 de setembre de 2015
Ponent: Sr. Ricard Verdaguer Martí. Cap de Gestió Mèdica 
d’ITCC d’Egarsat.

Cursos pràctics de PROCEDIMENT LABORAL
Setembre 2015 - Novembre 2015

CURS 5 
Aspectes pràctics en matèria d’incapacitat temporal, 
incapacitat permanent i la seva tramitació judicial
Data: 21 de setembre de 2015
Ponent: Il·lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz. Magistrat 
del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona

CURS 6
Aspectes pràctics en matèria de recàrrec de 
prestacions i impugnació d’actes administratius en 
matèria laboral, i la seva tramitació judicial
Data: 5 d’octubre de 2015
Ponent: Il·lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz. Magistrat 
del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona

CURS 3
Aspectes pràctics de l’execució laboral. 
Data:  8 d’ octubre de 2015
Ponent: Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart. Magistrat 
del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona

CURS 4
Les últimes novetats en negociació col·lectiva en 
l’empresa
Data: 22 d’ octubre de 2015
Ponent: Il·lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech . Magis-
trat Especialista de l’Ordre Social del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya

CURS 2
El procés laboral ordinari i modalitats processals i la 
seva incidència pràctica en la jurisdicció social
Dates: 26 d’octubre i 2 de novembre de 2015
Ponents:
Il·lm. Sr. Diego Zafra Mata. Magistrat del Jutjat del Social 
d’Algeciras.
Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart. Magistrat del Jutjat 
del Social núm. 3 de Tarragona

Autoavaluació de riscos laborals i assessorament 
PRL, dirigit a les empreses de fins a 25 treballadors 
i treballadors autònoms sense treballadors al seu 
càrrec
Data:  23 d’octubre de 2015
Ponent: Sr. Francisco Javier Franco Gay. Gestor de Sinistrali-
tat de Mútua Universal.
Entitat Col·laboradora: Mutua Universal

Novetats fiscals després de la reforma de la llei 
general tributària 
Data:  27 d’octubre de 2015
Ponent: Sr. Roberto Luengo Martín. Cap d’Equip Regional 
d’Inspecció de l’Agència Tributària a Tarragona.

Actualització en gestió de les prestacions de 
seguretat social
Data: 28 d’octubre de 2015
Ponents: 
Sr. César Riera Cabeza. Director de Millora en la gestió de 
FREMAP
Sr. Marcos Tejedor González. Formador Regional FREMAP 
Catalunya.
Entitat Col·laboradora: FREMAP

Novetats legislatives en matèria de Seguretat 
Social 2015
Data: 3 de novembre de 2015
Ponent: Sr. Oscar Gonzalez Cherta. Direcció de Prestacions 
d’Asepeyo
Entitat Col·laboradora: ASEPEYO

Curs de Direcció Estratègica i Operativa per a 
despatxos professionals. Visió pràctica per a 2016
Dates: 9 i 23 de novembre  de 2015
Ponent: Sr. Antonio Izquierdo. Soci d’Izquierdo Motter Con-
sulting. 

Incorporació de l’empresa al nou sistema de 
liquidació directa  (SLD) a la Tresoreria de la 
Seguretat Social
Data: 10 de novembre de 2015
Ponents: Sra. Silvia Conesa Sanz. Sotsdirectora provincial de 
gestió recaptatòria de la TSS
Sr. Aleix Duran Martí. Coordinador provincial del SLD de la TSS 
Entitat Col·laboradora:  CEPTA

Jornada Informativa sobre el Sistema Lexnet
Data: 2 de desembre de 2015
Ponent: Sr. Daniel Ramil Rodríguez. Expert en Lexnet. 

Previsions

Sessió Informativa sobre Novetats de l’Agència 
Tributària.
Data: 13 de gener de 2016
Ponent:  Sr. Tomàs Palacios García. Adjunt Cap Dependència 
de Gestió Tributària.

Sessió Informativa sobre les noves normes ISO 
9001/2015 e ISO 14001/2015 (organitzada i 
realitzada per IgC)
Data: 15 de gener de 2016
Ponent:  Sr. Ricard Rosas Outes. Adjunt Cap Dependència de 
Gestió Tributària.

XVII Fòrumd’Actualitat Laboral
Data: 22 de gener de 2016
Ponent:  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.

XXI Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social
Dates: 10 i 11 de març de 2016
Ponents:  A determinar.






