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Por eso, cumpliendo condiciones*, te ayudamos mes a mes con tus gastos,
bonificándote en:

Nóminas y Seguros sociales.

Impuestos estatales: IVA, IRPF, Sociedades...

Suministros, seguridad privada y seguros de protección.

* Bonificación de recibos para Pymes y Autónomos con residencia fiscal en España que contraten la Cuenta 1I2I3 Pymes y cumplan sus condiciones: 1) Ingresar al menos 9.000€ en la Cuenta 1I2I3 Pymes o en cuenta de crédito con 
misma titularidad en los últimos 3 meses; 2) Realizar los pagos de nóminas mensuales a los empleados y pagos de Seguros Sociales; 3) Realizar un mínimo de 6 movimientos en los últimos 3 meses con tarjetas Santander asociadas a 
la Cuenta 1I2I3 Pymes o en cuenta de crédito con misma titularidad; 4) Comisión de mantenimiento de 9€/mes (si no se cumplen condiciones durante 3 liquidaciones: 18€/mes).
El importe sobre el que se calcula la bonificación se limita a un máximo de 3.000€ mensuales por cada uno de los siguientes grupos: remesas de nóminas y Seguros sociales; impuestos estatales relacionados con la actividad 
profesional; suministros (agua, gas, electricidad y telecomunicaciones de emisores españoles) y empresas de seguridad privada españolas; seguros de protección de prima periódica mediados o distribuidos por Grupo Santander. 
Más información en www.bancosantander.es

www.bancosantander.es  -  900 123 900

Y además accedes al Mundo 1I2I3 Pymes con el que obtendrás:
Condiciones ventajosas en productos de financiación.
TPV 1I2I3 Pymes en condiciones preferentes.
Gestor especialista en comercio exterior y mucho más.

Nóminas y Seguros sociales.

Queremos que la historia de tu negocio
sea una larga historia.

Este número es indicativo
del riesgo del producto,
siendo 1/6 indicativo de

menor riesgo y 6/6
de mayor riesgo.

1/6 Banco Santander está
adscrito al Fondo de Garantía
de Depósitos de Entidades de

Crédito. Para depósitos en dinero,
el importe máximo garantizado

es de 100.000 euros por depositante
en cada entidad de crédito.
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Núm 80 3r Quadrimestre de 2017

Ana Maria Asama Esteve
Presidenta de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de 
Graduats Socials de Tarragona

Hem acabat el 2017 i com és costum, volem aprofitar per fer balanç del que hem passat i per 

encoratjar-nos de cara a aquest nou any, en què la pròpia evolució de la nostra professió, ens farà 

afrontar grans reptes a nivell laboral. Des del Col·legi, tenim l’obligació de seguir treballant en aquesta 

línia, encara que sóc conscient que molts dels nostres reptes són difícils d’aconseguir. Malgrat això, 

puc assegurar-vos que els membres de la Junta de Govern treballem amb tota la nostra dedicació, 

motivació i il·lusió, per defensar i assolir millors competències per als Graduats Socials.  

En aquest any que ara ha acabat, hem viscut moments difícils com a ciutadans, i el Col·legi no pot estar 

al marge d’aquesta realitat social viscuda. Sóc conscient que en el si de la institució que represento 

hi conviuen diferents sensibilitats i diferents idees polítiques i com a presidenta, em dec al respecte 

de totes elles. És per això que desitjo un país que miri al futur amb il·lusió i amb esperança, un país 

en el que els conflictes es resolguin negociant. Considero que les persones necessitem aquest marc 

per ser felices i a més, els professionals el necessitem per desenvolupar la nostra activitat i per fer 

que el nostres despatxos funcionin i que els nostres clients, les empreses, tinguin confiança i generin 

treball i riquesa. 

Pel que fa a activitats pròpies del nostre Col·legi, a finals de novembre vàrem celebrar la nostra festa 

anual, el Sopar Col·legial. Aquest és el nostre acte institucional més rellevant i s’ha convertit en un 

punt de trobada i de reconeixement entre els col·legiats. “El Col·legi ens dóna força”, aquest és el 

lema que vàrem triar per expressar l’essència d’aquest sopar, una frase que té molt més sentit en 

moments en què els temps són difícils, ja que és quan més necessitem estar recolzats. El Col·legi ha 

de ser doncs, un punt de trobada dels professionals, un lloc de debat i també un focus de formació. 

Tot això és el que ens fa forts. 

Continuant amb la informació sobre l’activitat col·legial i ja per acabar, voldria recordar-vos que el 

propers dies 8 i 9 de març tindran lloc les XXIII Jornades de Dret de Treball i Seguretat Social. Estem 

treballant perquè el format i les ponències s’adaptin a les vostre necessitats, siguin d’actualitat i 

de gran utilitat per a tots els assistents. Aquestes jornades, que tenen un prestigi en el conjunt del 

territori nacional i són un referent per als professionals del Dret Laboral, ens donen l’oportunitat 

d’escoltar ponents d’altíssim nivell i de compartir experiències professionals. I tot això és molt 

necessari per afrontar les tasques d’assessorament d’empreses i treballadors, tant en matèria laboral 

i de Seguretat Social com en matèria fiscal. Us animo a participar-hi i a aprofitar l’enriquiment laboral 

que us aportarà aquesta activitat formativa. Així mateix, us convido a llegir aquest nou número de la 

revista Criteri que teniu a les vostres mans i en el que hi trobareu informació diversa sobre la nostra 

professió i sobre l’activitat duta a terme des del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona. 
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Més de 200 persones es van donar cita un any més, en el tradicional Sopar 

Col·legial organitzat pel Col·legi de Graduats Socials de Tarragona. L’acte, que va 

tenir lloc el passat 24 de novembre, va aconseguir aplegar com és habitual, un 

bon nombre de graduats socials, autoritats, agents socials i econòmics, mem-

bres d’altres col·legis professionals i representants d’entitats col·laboradores.  

En aquesta edició, el lema escollit va ser ‘El Col·legi ens dóna força’, una idea 

sobre la que va girar aquest sopar que s’ha convertit en un important punt de 

trobada per al sector i que des de fa anys, es celebra amb un doble objectiu. 

D’una banda, el de felicitar les festes de Nadal a tots els assistents i de l’altra, el 

de lliurar entre els membres del Col·legi, diferents distincions per reconèixer-los 

la tasca desenvolupada i la seva trajectòria en aquesta institució. 

Els graduats socials celebren el seu 
sopar anual amb l’assistència de més 
de 200 persones 
Durant l’esdeveniment, es van lliurar diverses distincions entre els col·legiats  

Sota el lema ‘El Col·legi ens dóna força’, es va reivindicar la importància de la tasca que 

realitza la institució per als seus membres  
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Entre els reconeixements que es realitzen en el marc d’aquest 

sopar, també és habitual que es faci entrega d’una Medalla als 

Serveis Distingits, en la categoria d’Or, a alguna persona que 

mantingui una bona vinculació amb el Col·legi de Graduats 

Socials de Tarragona. En la darrera edició del Sopar Col·legial, 

aquesta distinció va recaure en el Magistrat del Jutjat del 

Social núm. 3 de Tarragona, Francisco Javier Sánchez Icart. 

El magistrat va rebre aquest reconeixement per la seva 

participació activa en els actes institucionals i les activitats 

formatives organitzades pel Col·legi. En aquest sentit, Sánchez 

Icart va mostrar-se: “honrat, orgullós i emocionat en rebre 

la màxima distinció col·legial” ja que, segons va afirmar, 

“aquesta medalla té una importància singular”, atès que 

“mantinc des de fa més de 30 anys una vinculació amb 

la professió dels graduats socials, que han anat guanyant 

prestigi i importància amb el pas dels anys i que, avui, són 

els professionals del Dret més propers a l’usuari final, que 

són els ciutadans”. 

A més, en la seva intervenció, Sánchez Icart va defensar la figura 

dels col·legis professionals, ja que “un cop finalitzats els estudis 

a la Universitat, els col·legis professionals són l’espai idoni 

per continuar renovant i ampliant la formació professional 

que, en el cas dels graduats socials, és essencial perquè han 

d’estar al dia de les darreres novetats legislatives”.

«Els col·legis professionals 
són l’espai idoni per continuar 

renovant i ampliant la formació 
professional»

Francisco Javier Sánchez Icart
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Amparo Pérez Grau: Medalla de Sant Josep Artesà, al Mèrit 

Professional, en la Categoria de Plata, en reconeixement 

a la seva labor com a Gerent del Col·legi Oficial de Graduats 

Socials de Tarragona durant els darrers 28 anys. 

Montserrat Bernat Magriña, Monica Catena Martinez, Sara 

del Camino Alonso, Andreu Matons Calafi, Antonio Olle 

Arrola, Fernando Manuel Vizcaino Caballero: Medalla  de  

Sant  Josep Artesà, al Mèrit Professional, en la Categoria 

de Bronze, per la seva permanència ininterrompuda en el 

Col·legi durant 15 anys.  

Judith Casals Alberich, Alfonso de Arespacochaga Martínez, 

Santiago Jodra Bové: Medalla Corporativa al Mèrit en 

el Treball, en la Categoria d’Or, per la seva permanència 

ininterrompuda en el Col·legi, com a col·legiat exercent, 

durant 20 anys. 

Pere Lluis Bergada Roig, Alfonso de Arespacochaga Martínez, 

Nuria Sabate Punyed, Javier Torres Royo: 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.  

Mª Concepcion Barbara Fernandez Esteban: Distinció per la 

seva permanència ininterrompuda en el Col·legi durant 30 

anys. 

Manuel Lopez Rodriguez: Distinció per la seva permanència 

ininterrompuda en el Col·legi durant 35 anys. 

La resta de distingits en aquesta nova edició del Sopar Col·legial van ser:  
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«El Col·legi ha de ser 
el punt de recolzament en 

el que hi trobem suport cada 
un dels col·legiats»

Anna Maria Asamà

Paloma Martin Moya, Marta Martorell Serra (recollida per 

Pere Josep Roig Anglès), Josefa Méndez Higuero: Medalla de 

Sant Josep Artesà, al Mèrit Professional, en la Categoria 

de Plata, per haver estat membres de la Junta de Govern, per 

la seva dedicació desinteressada en el col·lectiu dels Graduats 

Socials de les Comarques de Tarragona. 

Un cop lliurades totes les distincions, Anna Maria Asamà, 

presidenta del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, va 

tancar l’acte. Durant el seu discurs, la presidenta va destacar 

la importància de la tasca que desenvolupa la institució de 

cara als seus col·legiats. En aquest sentit, va destacar que “són 

temps difícils, i és quan més necessitem estar colze a colze 

amb els nostres. El Col·legi no pot ser només una estructura 

administrativa que resolgui processos formals. El Col·legi ha 

de ser el punt de recolzament en el que hi trobem suport 

cada un dels col·legiats. Ha de ser un punt de trobada i un 

lloc de debat. Ha de ser també un focus de formació”. 

A més de reivindicar el paper del Col·legi com a instrument 

de debat i formació, Asamà va aprofitar per destacar la 

importància de què els Graduats Socials disposin, no només 

de la complicitat del Col·legi, sinó també dels professionals 

i companys que treballen als despatxos. En aquest sentit va 

afegir: “El pitjor és tenir la sensació de que caminem sols 

i això, mai no pot passar-li a un graduat social. Qui pot 

donar més suport a un graduat social que un altre graduat 

social? És en aquest punt on està el Col·legi com a nexe 

d’unió. Estem junts i hem d’estar units. Aquí es troba la 

nostra força. L’altra part l’aportem cada un de nosaltres 

amb la nostra professionalitat i el treball dels nostres 

equips humans, aquests col·laboradors amb els que dia a 

dia, compartim treball”. 

Amb aquest parlament, es va posar el punt i final a aquesta 

nova edició del sopar anual del Col·legi de Graduats Socials, 

en la que també hi van participar el president del Consell Co-

marcal del Tarragonès, Daniel Cid; la Magistrada de la Sala IV 

del Social del Tribunal Suprem, Rosa M. Virolés; i el Secretari 

General de la Presidència, Joaquim Nin, entre d’altres.  
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Todos hemos escuchado alguna vez esa frase que dice: “mi 

médico me ha dado un parte de reposo de tres días”. ¿Qué 

valor tiene ese documento denominado “P10” o cualquier 

otro similar en el que el médico recomienda reposo a un tra-

bajador por presentar alguna afección de salud?

Estos famosos justificantes o recomendaciones de reposo no 

son más que una fuente de confusión y, a veces, conflicto 

entre empresa y trabajador. En algunas ocasiones la empresa 

no retribuye esos días al trabajador o los retribuye sin estar 

obligada legalmente, lo que genera reclamaciones innecesa-

rias. Por otro lado, se genera al paciente la errónea convic-

ción de que ese documento tiene el mismo valor que una 

baja médica.

La respuesta que pudieran tener esos documentos ha sido 

estudiada recientemente por una sentencia de la Sala de lo 

Social de la Audiencia Nacional (sentencia número 88/2017 

de 19 de junio).

Únicamente se trata de determinar si el “P10”o documento 

similar tienen algún amparo legal. Podemos adelantar que, en 

principio, no lo tienen.

La regulación sobre gestión y control de los procesos de in-

capacidad temporal en los primeros 365 días de duración se 

encuentra recogida en la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, 

norma que desarrolla el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio. 

En dicha regulación no hay una sola mención a los denomina-

dos “partes de reposo” o documentos similares, únicamente 

se regula la forma y efectos de los partes de baja y alta. Por 

otra parte, el artículo 169.1. de la Ley General de la Seguridad 

Social (Real Decreto Legislativo 8/2015) define la situación 

de incapacidad temporal con dos requisitos fundamentales: 

que el trabajador necesite asistencia sanitaria y se encuentre 

impedido para su trabajo habitual. De esta definición debería-

mos extraer que, siempre que un trabajador se encuentre im-

posibilitado temporalmente para realizar su trabajo, se habrá 

de expedir una baja médica, no un “parte de reposo”, pues si 

Artículo de Carlos Serradilla Enciso
Director Territorial Jurídico de Mutua Universal

¿Se han de considerar los partes de 
reposo como partes de baja?
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“Hay que tener en cuenta 
que ese «justificante de 

enfermedad» y el certificado 
de baja médica no gozan de la 

misma naturaleza jurídica”

el trabajador necesita reposar como consecuencia de sufrir 

alguna afección de salud, ello significa, por definición, que no 

puede desempeñar su trabajo por estar impedido para ello.

Es verdad que algunos Convenios Colectivos regulan lo que 

se denomina “permisos y licencias retribuidos” y, entre ellos, 

a veces se incluye la posibilidad de ausentarse del trabajo por 

un número determinado de días, normalmente tres, cuando 

el trabajador aporte justificante de enfermedad expedido por 

el Sistema Sanitario Público. Pero el trabajador que opta en 

este caso por un “parte de reposo” en lugar de una baja mé-

dica no se encuentra en situación de incapacidad temporal 

(baja médica) sino disfrutando de un permiso retribuido.

Hay que tener en cuenta que ese “justificante de enferme-

dad” y el certificado de baja médica no gozan de la misma 

naturaleza jurídica y, por tanto, sus consecuencias también 

van a ser diferentes. Con el “P10” o con cualquier otro informe 

médico similar, el trabajador va a “justificar” su ausencia al 

trabajo sin perder el derecho a la percepción del salario co-

rrespondiente a esos días (siempre y cuando así se encuentre 

recogido por el Convenio Colectivo, ya que de otra manera 

no tendría derecho a cobrar cantidad alguna). Sin embargo, 

la situación de incapacidad temporal viene definida en la nor-

mativa que la regula como uno de los supuestos legales de 

suspensión del contrato de trabajo, lo que lleva como con-

secuencia la exoneración de las obligaciones de trabajar y 

de remunerar ese trabajo (el trabajador no percibirá salario 

pero sí la prestación económica por incapacidad temporal, 

que es sustitutiva de aquel).También es verdad que, en caso 

de enfermedad común, un trabajador que se encontrara de 

baja médica no cobraría prestación de incapacidad temporal 

durante los tres primeros días (artículo 173.1 de la LGSS) pero 

hoy en día la mayoría de los Convenios recogen la posibilidad 

que la empresa complemente económicamente ese período.  

En conclusión, si en el Convenio Colectivo no se reconoce al 

“parte de reposo” o documento similar expedido por el Servi-

cio Público de Salud como uno de los documentos que justifi-

que una licencia o permiso retribuido, todas las ausencias del 

trabajador que no vengan respaldadas por un parte de baja 

propiamente dicho, únicamente servirán para justificar dicha 

ausencia al trabajo y así evitar ser sancionado por la empre-

sa, pero no justificarán su retribución salarial por esos días. 

Al no contar los “partes de reposo” con un amparo legal, a no 

ser que se prevea su eficacia en Convenio Colectivo, nunca 

podrán desplegar los efectos jurídicos y económicos de una 

baja médica propiamente dicha. 

IL·LTRE. COL·LEGI OFICIAL 
DE GRADUATS SOCIALS 
DE TARRAGONA
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Este pasado 25 de Octubre de 2017 se ha publicado en el BOE la tan esperada Ley 

6/2017, de 24 de octubre de 2017, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

El preámbulo de la Ley expone el destacado protagonismo que tiene el trabajo au-

tónomo en España al servicio de la generación de riqueza y de actividad productiva 

y posee un importante peso específico en el mercado de trabajo. 

Que los autónomos son fundamentales para el tejido empresarial de nuestro país 

no es un secreto y las elevadas cuotas a la Seguridad Social y la fiscalidad asociada 

tampoco lo son.

El perfil del autónomo obliga, en materia de Seguridad Social, ser conscientes de 

sus singularidades: por ejemplo, sus ingresos no son fijos, son inciertos y variables 

en el tiempo, como lo es su actividad. Por tanto, sus obligaciones con la Seguridad 

Social han de adecuarse a sus circunstancias, facilitando la cotización o reducir sus 

cargas administrativas. Por otra parte, en el ámbito fiscal, la Administración Tribu-

taria debería facilitar la liquidez de los autónomos y no imponer cargas formales, 

que además la dificulten.

Ferran Pellisé Guinjoan
Director de prestaciones Activa Mutua

Trabajadores autónomos: 
equiparación a efectos de las 
contingencias derivadas de accidentes 
de trabajo in itinere
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Dentro de la adecuación de la singularidad el trabajador au-

tónomo hay que mencionar el Título VIII, específicamente su 

artículo 14, que nos habla de la equiparación a efectos de las 

contingencias derivadas de accidente de trabajo in itinere.

El accidente in itinere es aquel que sufre un trabajador mien-

tras se desplaza de su domicilio a su puesto de trabajo o del 

puesto de trabajo a su domicilio. Siendo sus factores:

• Elemento teleológico: Que la finalidad del viaje sea la 

prestación laboral.

• Elemento topográfico: Que el trayecto sea el apropiado y 

habitual que debe recorrer el trabajador.

• Elemento cronológico: Que tenga lugar en un período 

temporal concreto y razonable.

• Elemento mecánico: Que sea un medio mecánico 

adecuado y utilizado racionalmente por el trabajador.

En el caso de los trabajadores autónomos, se entendía como 

accidente de trabajo el ocurrido como consecuencia directa e 

inmediata del trabajo que realiza por su cuenta. Hasta ahora, 

si un profesional por cuenta propia tenía un accidente de co-

che de su negocio a su casa, este no era reconocido como tal.

Desde el día 26 de octubre de 2017 el artículo 14 de la Ley 

6/2017 se revierte dicha injusticia y se reconoce la cober-

tura ante accidente de trabajo al ir o volver del lugar de la 

prestación de la actividad económica o profesional, cuando 

no coincida con el domicilio.

El texto del artículo 14 señala: “… También se entenderá como 

accidente de trabajo el sufrido al ir o volver del lugar de la 

prestación de la actividad económica o profesional. A estos 

efectos se entenderá como lugar de la prestación el es-

tablecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza 

habitualmente su actividad siempre que no coincida con 

su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina 

declarado como afecto a la actividad económica a efectos 

fiscales”. Siendo lo más importante, haber registrado como 

domicilio la oficina, nave o establecimiento donde se trabaje 

(modelos 036 y 037). 

Derivado de todo lo expuesto, los autónomos que por su ac-

tividad no tengan un local, nave u oficina afecto a la acti-

vidad económica que no sea su domicilio siguen sin tener 

cobertura como accidente de trabajo los in itinere, a pesar de 

la equiparación de la que nos habla dicho precepto. 

Deberemos seguir con atención la evolución jurisprudencial 

de la interpretación de este artículo, dado que el propio con-

cepto del accidente in itinere, es una evolución de las inter-

pretaciones realizadas por nuestros propios tribunales.
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Banc Santander i Mutua General de Catalunya continuaran 

col•laborant amb el Col•legi de Graduats Socials de Tarragona 

aquest 2018. A finals d’any, es varen signar els convenis pels 

quals aquesta renovació és efectiva. 

D’una banda, el passat 20 de novembre, la presidenta del 

Col•legi de Graduats Socials de Tarragona, Anna Maria Asa-

ma; la Directora Particulars Territorial Catalunya de Banc San-

tander, Clotilde Martínez, i el Director de Zona de Tarragona 

de Banc Santander, Eugenio Ramírez, van rubricar l’acord pel 

qual es renova la col•laboració entre el nostre Col•legi i aques-

ta entitat bancària. 

D’altra banda, Guillermo Padrisa, Sotsdirector General de 

Mútua General de Catalunya, i la nostra presidenta, van reu-

nir-se per renovar l’acord de col•laboració existent entre amb-

dues entitats el passat 13 de desembre. 

El Col·legi renova les seves col·laboracions per al 
2018

Properament, se celebraran a Tarragona les jornades ‘Media-

ció és salut’ que tenen l’objectiu de ser un espai de reflexió 

sobre la mediació en diferents àmbits, entre ells, el de la justí-

cia, el món laboral i l’educatiu, la pedagogia i la psicologia o el 

treball social. Per fer-ho, els participants en aquestes jornades 

parlaran d’aspectes relacionats amb la metodologia i la pràc-

tica de la mediació, tot plegat amb el desig de cooperar en els 

processos de formació en cultura de la pau i mediació. 

Aquestes jornades, que enguany arriben a la seva setena edi-

ció, estan obertes a professionals i estudiants de mediació, 

membres d’institucions i entitats i també a la ciutadania en 

general que estigui interessada en conèixer i difondre aques-

ta cultura de la pau, que promou l’actitud dialogant en tots 

els àmbits de la societat i en la ciutadania, per a la gestió de 

discrepàncies i conflictes.  

El nostre Col·legi col·laborarà amb l’aportació com a ponent 

de Sara Pose Vidal, Magistrada del TSJ de Catalunya,  que 

impartirà un taller dedicat a la “Mediació, Relacions Laborals 

i Jurídiques Saludables”. Altres tallers estaran dedicats a ‘Pa-

cificar ambients hostils per millorar el benestar persona’ o ‘La 

mediació com a camí per al benestar emocional’ .

ORGANITZA:

COL·LABORA:

www.tarragona.cat
www.tarragona.cat

VII JORNADES DE MEDIACIÓ A TARRAGONA

MEDIACIÓ 
ÉS SALUT

 6, 7 i 8 de novembre de 2017
Lloc: UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
Campus Catalunya - Aula Magna

Av. Catalunya, 35 - Tarragona

Institut Municipal d’Educació

COMISSIÓ ORGANITZADORA: 
- Anna M. Asamà Esteve, presidenta del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona, i Mediadora.
- Enri Aznar Borrull, referent de la Unitat Tècnica d’Immigració i Ciutadania i del Servei Municipal de 

Mediació i Acció Comunitària.
- Mª José Bertomeu Bertomeu, advocada i mediadora. Representant de l’ICAT i sotspresidenta de 

l’Associació de Professionals de la Mediació.
- Jèssica Casas Casajuana, pedagoga, professora de la URV-FCEP i vocal de Tarragona del Col·legi 

de Pedagogs de Catalunya (COPEC).
- Susagna Galcerà Oliver, treballadora social i mediadora, membre del Servei d’Informació de 

Mediació del Col·legi de Treballadors Socials de Catalunya.
- Susana Gutiérrez Martínez (vocal de la Secció ARC del COPC), Raquel Cortés López (coordinadora 

del Grup de Treball de Mediació de Tarragona de la Secció ARC), Anna Martín Satué, psicòlogues i 
mediadores.

- Rosa Hausmann, llicenciada en Dret.
- Luis Jabier Maguregi Salas, advocat, mediador i professor de secundària.
- Joan Martínez Manent, pedagog, mediador, professor de la URV-FCEP i tècnic municipal en Serveis 

Educatius de l’IMET - Ajuntament de Tarragona.
- Lila Messibah Khemissi, mediadora a l’àmbit comunitari, al Servei Municipal de Mediació i Acció 

Comunitària, Institut Municipal del Servei Social de Tarragona. Ana Villalobos mediadora, projecte 
Escales Actives, Institut Municipal del Servei Social de Tarragona.

- Gabriel Ndjoli Mediko, educador social, mediador i president del CEESC al Camp de Tarragona. 
Ylenia Casanova Calatayud, educadora social, mediadora del CEESC a Tarragona.

- Elsa Pedrola. Mediadora, facilitadora de grups i directora del centre de mediació de Baix Camp.
- Yerba Segura Suárez. Treballadora social i mediadora.
- Josep Singla i Sangrà, advocat i mediador i secretari de l’Associació de Professionals de la Mediació.

El Col·legi participa en l’organització de les jornades 
‘Mediació és salut’
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És advocat de formació i porta 
anys dedicat a la política. Des de 
fa mig any, Daniel Cid compagina 
el seu càrrec com a alcalde 
de Vespella de Gaià, amb la 
presidència del Consell Comarcal 
del Tarragonès. Recentment i com 
a representant d’aquesta institució 
supramunicipal, ha participat 
en alguna de les activitats 
organitzades des del Col•legi de 
Graduats Socials de Tarragona. 
Cid ens ha explicat les accions que 
es duen a terme des del Consell 
Comarcal, un ens que sovint, 
necessita presentacions.    

L’alcalde d’un micropoble de 425 
habitants presideix una institució 
que dóna servei als més de 250.000 
habitants de la comarca del Tarra-
gonès. És possible compaginar dos 
papers tan diferents?

No només és possible sinó també, posi-
tiu. El Consell Comarcal és una institució 
que dóna servei a les persones, a través 
de diversos ajuts i programes, i als po-
bles, sobretot els més petits, oferint-los 
la possibilitat de mancomunar esforços 
per disposar dels serveis necessaris. Per 
tant, és possible compaginar aquests 
dos papers perquè al cap i a la fi, el meu 
objectiu com a alcalde i com a presi-
dent del Consell és el mateix: atendre 

les necessitats de les persones, vetllar 
pel seu benestar i oferir-los tot allò que 
sigui possible i els resulti beneficiós. 

D’altra banda, crec que aquesta com-
patibilitat és positiva perquè, com a 
alcalde d’un poble petit, conec molt bé 
els serveis i les necessitats que té un 
municipi per tirar endavant. I com deia, 
una de les tasques que desenvolupa 
el Consell Comarcal és precisament la 
desenvolupar aquests serveis.

A grans trets, quines són aquestes 
necessitats que tenen els pobles? 

Quan parlem de pobles petits, n’hi ha 
moltes. Evidentment, ciutats o muni-
cipis grans com Tarragona o Vila-seca 

“2.200 persones es van formar a través 
dels programes de foment de l’ocupació 
del Consell, entre 2011 i 2017”

Daniel Cid, 
President del Consell Comarcal del Tarragonès
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i Salou, tenen més autonomia per 
gestionar serveis propis però els pobles 
petits han d’unir-se per poder oferir els 
mateixos serveis. 

L’exemple clàssic és el de la recollida de 
la brossa, ja que tots en fem ús. Però 
a més d’aquest, hi ha altres serveis 
que poden ser més eficaços quan es 
gestionen supramunicipalment. Aquí 
podríem parlar dels equips socials, de 
les accions de promoció econòmica 
o de les accions formatives. El que és 
important és visualitzar que a través 
del Consell Comarcal, els ajuntaments 
poden disposar d’un equip gran, d’uns 
prop de 100 tècnics, per donar resposta 
a les seves necessitats. I evidentment, 
seria impensable que els ajuntaments 
petits poguessin disposar d’equips pro-
pis tan grans.  

Des del Consell Comarcal del Tarra-
gonès també s’ofereixen nombrosos 
ajuts a nivell social.

Així és. El consell té diversos departa-
ments en què es gestionen temes de 
diferents àrees. Hi ha l’àrea de Medi 
Ambient, la de Cultura, Ensenyament, 
Serveis Socials, entre d’altres. Els ajuts 
que oferim a través d’aquestes àrees 
són diversos però entre aquests desta-
quen per exemple, les beques menjador 
per als alumnes de les escoles, les pres-
tacions econòmiques per dependència 
o els ajuts al pagament del lloguer. La 
llista és extensa i afecta a temes ben 
diferents. El Consell Comarcal està al 
costat de les persones de la comarca 
i per això creiem que és important 
oferir-los ajuts, sobretot en l’àmbit 
social, i tenint en compte la situació 
econòmica viscuda.   

Però a més d’aquestes línies d’ajuts, 
des del Consell Comarcal del Ta-
rragonès també fan intervencions 
relacionades amb l’ocupació i la 
formació.

Exacte. Tenim diverses línies d’acció pel 
que fa a inserció laboral i emprenedo-
ria. Actualment, el departament de jo-
ventut disposa de la figura de l’impulsor 
per a l’ocupació dels joves i de tècnics 
mancomunats, que atenen els joves i 
els acompanyen en el procés d’inserció 
laboral. 

També disposem, des de 2013, d’un pro-
jecte de col•laboració amb la Diputació 
de Tarragona adreçat a la contractació 

de persones en situació d’atur, i d’altres 
programes gestionats des del Consell 
amb la mateixa finalitat. Un total de 
2.200 persones es van formar a través 
d’algun d’aquests programes de foment 
de l’ocupació del Consell, entre 2011 i 
2017.

Finalment, en qüestions 
d’Emprenedoria, hem convocat dife-
rents programes cofinançats amb el 
Serveis d’Ocupació de Catalunya, el 
departament d’Empresa i Coneixement 
i el Fons Social Europeu, que estan 
adreçats a fomentar l’autoocupació i la 
creació d’empreses.  

L’activitat del Consell Comarcal del 
Tarragonès és àmplia doncs. Quin 
balanç fa dels seus primers mesos 
com a president d’aquest ens su-
pramunicipal?

Han estat uns mesos molt efectius i 
intensos a nivell de desenvolupament 
real de feina. De 2015 a 2017, he ocupat 
el càrrec de vicepresident del Consell, 
tal i com vàrem fixar a través d’un pacte 
de governabilitat, segons el qual ens 
repartíem la presidència d’aquest ens 
entre CiU i PSC. Això, sumat al fet que 
anteriorment ja havia estat conseller 
d’aquesta institució, fa que tingués bon 
coneixement de com és el seu dia a dia 
i de quines són les qüestions i accions 
en què s’està treballant o cal treballar. 

Com a llicenciat en Dret, quina opinió 
li mereix la tasca desenvolupada pels 
graduats socials pel que fa a Dret del 
Treball i Seguretat Social?

Crec que és importantíssima sobretot 
en un context socioeconòmic com 
l’actual, en què la crisi econòmica ha 
posicionat les qüestions laborals en un 
primer pla. A ningú se li escapa que 
l’època que hem viscut ha estat molt 
complicada en aquest sentit, ja sigui per 
l’elevat nombre d’acomiadaments que 
hi ha hagut, Expedients de Regulació 
d’Ocupació, condicions de treball que 

s’han vist perjudicades, etc. Per tant, els 
graduats socials, com a professionals de 
l’àmbit laboral, heu hagut d’estar atents 
a totes aquestes qüestions i vetllar per 
un correcte compliment de les normes 
en un moment complicat.

Què li sembla la tasca que fa el 
Col·legi de Graduats Socials de Ta-
rragona? 

Crec que l’existència d’un Col•legi 
professional com el vostre és positiva 
perquè és un suport per als professio-
nals que en formen part. A més, oferiu 
activitats formatives que són bones 
per al reciclatge formatiu dels graduats 
i per tant, també ho són per a tots 
aquells que han de fer ús dels vostres 
serveis.

“El meu objectiu 
com a alcalde i com 
a president del Consell 
és el mateix: atendre 
les necessitats de 
les persones”

“La tasca dels 
graduats socials és 
importantíssima en 
un context en què la 
crisi econòmica, ha 
posicionat les 
qüestions laborals 
en un primer pla”
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Resum de les accions formatives que s’han realitzat en el 
marc de l’Escola de Pràctica Professional

Curs sobre Aspectes Pràctics en Matèria 
de la Prova en el Procés Laboral 

Carlos Hugo Preciado, Magistrat Especialista de l’Ordre 

Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va ser 

el ponent d’aquesta sessió que buscava millorar i propiciar 

a pràctica exercent dels Graduats Socials en els Jutjats del 

Social.

El curs sobre Aspectes Pràctics en Matèria de la Prova en el 

Procés Laboral es va realitzar el dia 2 de novembre a la nos-

tra seu col•legial. Qüestions com les regles generals sobre 

el procediment probatori o els diferents mitjans de prova, 

es van tractar en aquesta sessió a la qual van assistir-hi 24 

persones.   

Jornada sobre ‘Actuació davant una 
contingència professional: gestió pràctica i 
investigació’

Una vintena de persones van participar en el seminari cele-

brat el 25 d’octubre a la nostra seu col•legial. Sota el títol ‘Ac-

tuació davant una contingència professional: gestió pràctica i 

investigació’, la sessió estava destinada a facilitar l’actuació a 

realitzar  davant d’un accident de treball o malaltia professio-

nal, així com la seva investigació. 

Nohemí López, gestora de Fremap, i M. Jesús Fernández, tèc-

nic de Prevenció Fremap, van ser les ponents d’aquest acte 

presentat per la presidenta del Col•legi, Anna Maria Asama, i 

pel Director de Fremap a Tarragona, Fernando García.

El passat 26 d’octubre va tenir lloc al nostre Col•legi el 

primer Curs de Procediment Laboral. Prop d’una trentena 

d’assistents van prendre part en aquesta sessió titulada ‘El 

Procés Laboral Ordinari i Modalitats Processals i la seva 

incidència pràctica en la Jurisdicció Social’. Francisco Javier 

Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarra-

gona, va ser el ponent d’aquest curs que va estar presentat 

pel vicesecretari del Col•legi, Jorge Muria. 

L’objectiu d’aquesta activitat formativa era el de millorar i 

consolidar els necessaris coneixements, principis i regles 

pràctiques, que s’utilitzen des de les últimes reformes subs-

tantives i processals.

Curs sobre el Procés Laboral Ordinari i Modalitats Processals i la seva incidència pràctica 
en la Jurisdicció Social
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Jornada sobre les Claus de la Reforma del 
Treball Autònom 

La seu del Col•legi de Graduats Socials de Tarragona, el 

Centre Cívic l’Estació del Vendrell i el Centre Cívic Ferreries 

de Tortosa, van ser els espais que van acollir una jornada or-

ganitzada per Mutua Universal. Les diferents sessions duien 

el nom de Les Claus de la Reforma del Treball Autònom, a 

la llum de la nova “Llei de Reformes Urgents del Treball Au-

tònom” i van estar impartides per Pedro López de Recalde, 

director jurídic territorial de Mutua Universal. 

L’objectiu del curs era el d’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 (i la seva incidència després de la reforma per la 

Llei 35/2014), així com en matèria d’Incapacitat Permanent, 

tenint en compte els criteris jurisprudencials.

A Tarragona, aquesta activitat formativa va aplegar un total 

de 84 assistents, mentre que al Vendrell i Tortosa hi varen 

participar 36 i 34 assistents, respectivament.  

Curs sobre Aspectes Pràctics en Matèria 
d’Incapacitat Temporal,Incapacitat 
Permanent i la seva Tramitació judicial 

Francisco Javier Delgado, Magistrat del Jutjat del Social 

núm. 29 de Barcelona, va ser l’encarregat d’impartir un curs 

sobre ‘Aspectes Pràctics en Matèria d’Incapacitat Temporal, 

Incapacitat Permanent i la seva tramitació judicial’. Una 

tretzena de persones van prendre part en aquesta activitat 

formativa que va tenir lloc el dia 14 de novembre, a la seu del 

Col•legi de Graduats Socials de Tarragona. 

Curs sobre les últimes novetats en 
Negociació Col·lectiva en l’Empresa

Fer un exhaustiu estudi pràctic de la complexa situació de la 

regulació de la negociació col•lectiva en l’empresa, on es troba 

la clau i la importància del dia a dia després de les reiterades 

reformes laborals, així com la seva interpretació pels nostres 

Tribunals. Aquest era l’objectiu de la sessió formativa celebra-

da el passat 7 de novembre al nostre Col•legi, sota el títol ‘Les 

últimes novetat en Negociació Col•lectiva en l’Empresa’.

La sessió, a la qual hi varen assistir una dotzena de persones, 

va anar a càrrec de Carlos Hugo Preciado, Magistrat Espe-

cialista de l’Ordre Social del Tribunal Superior de Justícia de 

Catalunya.
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Jornada sobre el temps de treball  i els seus 
efectes en matèria de Seguretat Social

Analitzar la normativa vigent que regula la jornada de treball 

i els seus efectes en les cotitzacions de la Seguretat Social, 

aquest va ser l’objectiu de la jornada organitzada i patrocinada 

per MC MUTUAL. Jorge Pérez, Sotsinspector Laboral de Treball 

i Seguretat Social, va ser el ponent d’aquesta sessió en què es 

varen repassar els aspectes més destacats del treball a temps 

complet i a temps parcial, la jornada laboral flexible i les hores 

extraordinàries, la regulació dels contractes a temps parcial, el 

control de l’horari i el registre de la jornada laboral, així com la 

jurisprudència més recent relacionada amb aquesta matèria.

La jornada, que va tenir lloc el dia 11 de desembre, va ser presen-

tada per la presidenta del Col•legi, Anna Maria Asama, i Carles 

Cabau, director d’MC MUTUAL a Tarragona. Van assistir-hi 32 

persones. 

Jornada sobre Actual Sistema de Pensions 
de Jubilació: anàlisi i aspectes pràctics

Prop d’una vuitantena de persones van participar en l’acció 

formativa celebrada al nostre col•legi el passat 27 de nov-

embre. La sessió, organitzada per Egarsat, va tractar sobre 

‘l’actual Sistema de Pensions de Jubilació: anàlisi i aspectes 

pràctics’. Aquesta Jornada Informativa, va tenir com a ponent 

a Montserrat Salort, sotsdirectora de Jubilació, Mort i Supervi-

vència de la Direcció Provincial de l’INSS a Tarragona, i va ser 

presentada per la Presidenta del Col•legi, Ana Maria Asama i 

per Carmen Cívico, delegada a Tarragona d’Egarsat. En aques-

ta sessió, s’hi varen tractar qüestions com la regulació de la 

pensió de jubilació en les seves diferents modalitats (ordinària, 

anticipada i parcial), i la problemàtica que planteja actualment. 

Així mateix, es va examinar la relació entre treball i jubilació i el 

factor de sostenibilitat i l’índex de revaloració de les pensions.

Una quinzena de persones van assistir al curs celebrat el 

dia 20 de novembre a la nostra seu col•legial. El Curs sobre 

Aspectes Pràctics en Matèria de Recàrrec de Prestacions i 

Impugnació d’Actes Administratius en Matèria Laboral i la seva 

Tramitació judicial, va tenir com a ponent a Francisco Javier 

Delgado, Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona. 

Aquesta activitat tenia l’objectiu d’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, en especial els de 

caràcter sancionador, i qüestions relatives a la seva tramitació 

administrativa i processal.

Curs sobre Aspectes Pràctics en Matèria de Recàrrec de Prestacions i Impugnació 
d’Actes Administratius en Matèria Laboral i la seva Tramitació judicial
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Curs sobre Aspectes Pràctics de l’Execució 
Laboral

El 14 de desembre es va celebrar al nostre Col•legi l’últim dels 

Cursos de Procediment Laboral, Aspectes Pràctics de l’Execució 

Laboral. Prop d’una vintena de persones van assistir a aquesta 

sessió que va tenir com a ponent a Francisco Javier Sánchez 

Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona.

L’objectiu de la sessió va ser analitzar de manera pràctica i 

casuística, les més rellevants i importants classes d’execució, 

les funcions del Jutge, del Secretari, dels professionals, amb 

especial atenció a l’execució de sentències d’acomiadament, 

execució provisional i execució dinerària.

Jornada Fiscal 

Un total de 84 persones van prendre part en la jornada fiscal 

celebrada el dia 12 de desembre a la nostra seu col•legial. La 

sessió va tenir com a ponent a Roberto Luengo, cap d’unitat de 

la Dependència Regional d’Inspecció de Catalunya. El Compta-

dor del Col•legi, Sr. Juan Mario Abello Castella, va realitzar la 

presentació d’aquesta jornada que va tractar l’estimació objecti-

va en l’IRPF i de l’IVA  i les Obligacions fiscals i mercantils de les 

associacions sense ànim de lucre.
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Tras denuncia de malos tratos por parte 

del causante que no quedaron acredi-

tados, el matrimonio entre la actora y el 

causante finalizó mediante separación 

el 22 de mayo de 2012. En el convenio 

regulador, los cónyuges renunciaron a 

la pensión compensatoria pactando en 

favor de la esposa una compensación 

económica consistente en el abono de 

la suma de 40.000 euros pagadera en 

el momento en que se firmase la escri-

tura de compraventa del inmueble que 

fue vivienda familiar. Con posterioridad, 

firman un documento en el que el espo-

so reconoce tener pendiente de satisfa-

cer 6.000 euros de los 40.000 expre-

sados en el convenio regulador.

El 7 de julio de 2014 fallece el marido 

solicitando la esposa la pensión de viu-

dedad, que el Instituto Nacional de 

Seguridad Social (INSS) la deniega al 

no cumplirse los requisitos legalmente 

exigidos:

- Haberse producido la separación an-

tes del 1 de enero de 2008;

- Estar percibiendo pensión compensa-

toria, y;

- Ser víctima de violencia de género (en 

este caso, los malos tratos no fueron 

acreditados).

La mujer presenta demanda en solici-

tud de prestaciones y se reconoce su 

derecho a percibir la pensión de viu-

dedad al equiparar ambos órganos ju-

diciales la compensación patrimonial 

pactada y la pensión compensatoria: 

Por ello, el INSS plantea recurso de ca-

sación para la unificación de doctrina 

ante el Tribunal Supremo.

La cuestión controvertida consiste en 

determinar si puede tenerse por cum-

plido el requisito de ser acreedora de 

una pensión compensatoria, necesario 

para que las personas separadas o di-

vorciadas accedan a la pensión de viu-

dedad, mediante el pago de una cuan-

tía abonada en la modalidad de pago 

único.

La doctrina del TS mantiene que la de-

terminación de qué debe entenderse 

por pensión compensatoria debe ha-

cerse con arreglo a un criterio finalista, 

independientemente de la denomina-

ción que le hubieran otorgado las par-

tes. La finalidad exigir que se sea bene-

ficiario de pensión compensatoria para 

el reconocimiento del derecho a una 

pensión de viudedad en los supuestos 

de crisis matrimoniales es la dependen-

cia económica del causante mantenida 

en el momento del fallecimiento y, esta 

dependencia se produce cuando el so-

licitante de la pensión acredita que era 

acreedor de una pensión a cargo de 

aquél, sea cual sea su denominación, o 

su naturaleza jurídica.

Respecto de la validez como pensión 

compensatoria de un pago único, la 

sala sostiene que el pago de la pensión 

compensatoria mediante el abono de 

una cantidad a tanto alzado pactada en 

el convenio regulador, no posibilita el 

acceso a la pensión de viudedad, ya que 

tenga la consideración de pensión com-

pensatoria debe tratarse de un abono 

periódico que se extinga con la muerte 

del causante y no de una prestación de 

pago único. 

Por ello, la sentencia del 15 de noviem-

bre de 2017 (EDJ 250534) concluye que, 

cuando la obligación de pago adquirida 

por el causante no se presenta como 

una prestación duradera y sucesiva, de 

ejecución continuada y periódica, sino 

como una prestación única a satisfacer 

de una sola vez y en un tiempo prede-

terminado con cuyo cumplimiento ago-

ta su contenido, su consideración no es 

la de pensión compensatoria.

En consecuencia se estima el recurso 

de casación para la unificación de doc-

trina revocando los anteriores pronun-

ciamientos judiciales y absolviendo al 

INSS de los pedimentos deducidos en 

su contra.

NOTA: Este contenido pertenece a ADN Social de Lefebvre-El Derecho. www.analisisdenovedades.com

El TS unifica doctrina en materia 
de pensión de viudedad en personas 
separadas o divorciadas

Madrid | 04.01.18 

No se cumple el requisito de ser acreedora de una pensión compensatoria, necesario para 

que las personas separadas o divorciadas accedan a la pensión de viudedad, si existe una 

aportación patrimonial de pago único pactada en el convenio regulador.





La Seguridad Social experimenta la 
mayor subida de afiliados desde 2005

NOTÍCIES 23

Durante el año 2017, la afiliación a la seguridad social cre-

ció en todas las comunidades autónomas y en concreto, los 

mayores incrementos se dieron en las comunidades de Ma-

drid, con un 4,02% más; en Cataluña, con un 3,47% más; en 

Andalucía, con un incremento del 3,44% y en la Comunidad 

Valenciana, con un 3,83 % más de afiliados.

En concreto, el año se cerró con más de 18,4 millones de coti-

zantes, de los que 8.554.022 eran mujeres y 9.906.179 hombres. 

Así pues, el aumento de afiliados durante 2017 fue de 611.146 

personas, cifra que le sitúa en la mayor subida desde 2005.

Según los datos publicados por el Ministerio de Empleo y Se-

guridad Social, si comparamos este dato con el del cierre de 

2016, cuando las altas alcanzaron los 17.600.801, en 2017 la 

afiliación a la Seguridad Social creció un 3,53%. 

Des del mismo Ministerio se destaca que en 2017, los más de 

611.000 nuevos afiliados supusieron que cada día del año se 

crearon 1.674 empleos. Asimismo, el sistema cerró en diciem-

bre con la incorporación de 6,32 afiliados por cada nuevo 

pensionista.

Por regímenes, en 2017 el régimen general sumó 599.575 

trabajadores, el 4,11% más respecto al año anterior, mientras 

que el especial de autónomos avanzó en 10.468 personas 

más, lo que se traduce en un aumento del 0,33 %. La afilia-

ción al régimen del mar aumentó un 2,32% al contar con 

1.396 nuevos cotizantes. Por otra parte, en el del carbón 

hubo 293 trabajadores menos y también descendió la afilia-

ción en el régimen especial agrario (en 12.073 personas) y en 

el del hogar (7.656 afiliados menos).

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social destaca también 

que el número de afiliados aumentó en más de 51.000 perso-

nas sólo en el mes de diciembre. Estos cotizantes se corres-

pondían principalmente, con los servicios de atención en el 

comercio, reparación de vehículos de motor y motocicletas, 

seguido de actividades sanitarias y servicios sociales.

Sólo en el mes de diciembre el 
número de afiliados aumentó en 

más de 51.000 personas

El régimen general sumó un 4,11% más de cotizantes respecto al año anterior y el de 

autónomos registró un aumento del 0,33%
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3r quadrimestre 2017

Moviments col·legials

Col·legiat Número Moviment Modalitat Població

19 de setembre de 2017

Adrià Agramunt Llamas 1025 Alta No Exercent Reus

Claudia Martínez Sánchez 10012 Alta Estudiant RRLL i Ocupació URV Riudoms

Ramon Pamies Adzeries 96 Canvi De No Exercent a Emèrit Reus

Francisco Morcillo Caballero 858 Canvi De No Exercent a Exercent Lliure Tortosa

Alejandro Jesús Pérez Vernet 999 Baixa No Exercent Reus

Jordi Ferré Rey 1002 Baixa No Exercent Reus

Adrià Agramunt Llamas 10003 Baixa Estudiant RRLL i Ocupació URV Reus

Patricia Seco Moral 986 Baixa No Exercent La Pineda

17 d’octubre de 2017

Laura Vallverdú Miró 1026 Alta Exercent Lliure Tarragona

Maria Rosa Cistere Besora 199 Baixa No Exercent Tarragona

Joan Obiol Valldeperez 876
Baixa per 
defunció

No Exercent Tortosa

21 de novembre de 2017

Luis Lobaco Alins 1027 Alta Exercent Lliure Tarragona

Jaume Martin Barcelo 1028 Alta No Exercent Tarragona

Farah Paula Megias Muñoz 996 Canvi Exercent Lliure a Exercent d'Empresa Tarragona

Lidia Palleja Pedrola 1012 Baixa No Exercent Vila-Seca

19 de desembre de 2017

Laura Huguet Masdeu 1029 Alta Exercent Lliue Montblanc

Patricia Lopez Ruiz 1030 Alta No Exercent Tarragona

Juan García Pérez 124 Canvi De No Exercent a Emèrit Alcover

Patricia Lopez Ruiz 10000 Baixa Estudiant RRLL i Ocupació URV Tarragona
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Com és habitual, diversos mitjans de comunicació es van fer ressò de la celebració del nostre Sopar Col·legial. La informació 

sobre aquest acte tradicional del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, que va tenir lloc el passat 24 de novembre, va ser 

recollida en es edicions digitals i en paper de diferents capçaleres.   
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Previsions

Jornada Informativa. XIX Fòrum d’Actualitat 
Laboral
Data: 8 de febrer de 2018 de 9.30h a 12.00h
Ponent: Sr. Antonio Benavides Vico

Analitzarem les darreres novetats legislatives produïdes 
durant el 2017 i les previstes per al 2018:

• Fixació del salari mínim interprofessional per al 2018

• Actualització del topall màxim i de les bases màximes       
de cotització al sistema de la Seguretat Social

• Revalorització de les pensions del sistema de la        
Seguretat Social 2018

• Obligacions legals del registre de la jornada després          
de la sentència del Tribunal Suprem

• Principals aspectes de la Llei de Reformes Urgents            
del Treball Autònom

• La nova jubilació activa dels autònoms; últims criteris 
administratius i judicials sobre pensions

• Altres novetats

23 Jornades de Dret del Treball i de Seguretat 
Social
Data: 8 i 9 de març de 2018
Ponents: a determinar

IL·LTRE. COL·LEGI OFICIAL 
DE GRADUATS SOCIALS 
DE TARRAGONA






