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Utilitzant les mateixes paraules que al passat exercici, per considerar-les en la seva totalitat actuals i
vigents, us presento la Memòria 2003 i, un any més, em sento satisfet de totes les activitats que el nostre
Col·legi ha dut a terme durant l’exercici, encaminades, principalment, a oferir serveis als col·legiats de
la forma més immediata, ràpida, còmoda, barata i amb la millor qualitat possible.

Cada any, dintre de la línia marcada, procurem millorar i ampliar, si és possible, l’atenció al col·legiat
a través de l’oferta formativa i informativa, dintre de les nostres possibilitats i cenyint-nos estrictament als
pressupostos. Sense descurar la nostra funció com a entitat de dret públic, així com l’intrusisme i l’ètica
professional. I crec que, poc a poc, ho anem aconseguint amb l’ajuda i col·laboració de tots.

La nostra professió és dinàmica i viva, donada l’especialitat de la mateixa que ens obliga a estar en
constant reciclatge per poder donar un òptim servei als nostres clients. Per això, el Col·legi tracta de posar
a les nostres mans l’oferta necessària per estar al dia.

Però tot això no seria possible sense el vostre recolzament i assistència als actes programats i des d’aquestes
línies us ho agraeixo. El Col·legi és de tots i entre tots l’hem de portar cap endavant, per això us convido
a què continueu participant activament, enriquint la vida col·legial amb la vostra presència, suggeriments
i crítiques constructives.

També, des d’aquestes línies, vull agrair a totes les entitats col·laboradores, que figuren al final d’aquesta
Memòria, la confiança que dipositen en els Graduats Socials de les comarques de Tarragona i que, any
darrera any, confien en el nostre col·lectiu i aposten per l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de
Tarragona. La seva col·laboració fa possible la realització de moltes de les activitats col·legials, principalment
les diverses accions formatives.

Crec que estem en el camí que hem de seguir per continuar
avançant i millorar com a professionals, dintre del marc
col·legial. Sent tots una pinya, segur que ho aconseguirem.

Francesc Blasco Martorell
President

PRESENTACIÓ
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Seguint en la línia dels últims anys, el desenvolupament de l’activitat de la Secretaria del Col·legi en el
present exercici s’ha centrat en oferir serveis als col·legiats. Serveis que suposen una constant actualització
de la formació professional a través de l’Escola de Pràctica Professional, organitzant totes aquelles accions
formatives o informatives necessàries d’acord amb les novetats normatives que en cada exercici es van produint.
Serveis que permeten al col·legiat tenir una informació puntual de tots aquells temes relacionats amb la seva
professió (normativa laboral, fiscal, financera, jurisprudència, notícies d’interès, premsa, ...),
i que aquest any 2003 s’ha canalitzat, fonamentalment, a través de la nostra pàgina web.

Sense deixar de banda tota aquella activitat de la Secretaria del Col·legi encaminada a vetllar pels interessos
del col·lectiu i que consisteix en la lluita contra l’intrusisme professional o en vetllar pel compliment de
l’ètica professional, dintre del marc del nostre Codi Deontològic, entre d’altres.

Aquest any, s’ha ofert, durant els tres últims mesos (d’octubre a desembre), el servei de presentar i recollir
els expedients d’estrangeria per a evitar als Col·legiats afectats les llargues cues i la pèrdua de temps davant
la Subdelegació de Govern. Per a això, vam establir un acord de col·laboració entre ambdues institucions que
va entrar en vigor el 20 d’octubre i, degut al canvi de normativa d’estrangeria, va quedar en suspens a partir
del 22 de desembre de 2003.
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Aquest departament és el que s’ocupa de la part
oficial, pròpiament dita, referent a les col·legiacions,
que un col·legi professional ha de contemplar com a
tal entitat de dret públic, dintre del marc legal establert,
i, resumidament, podem dir que principalment
canalitza:

- Tots els aspectes relatius al col·legiat i la seva
col·legiació, segons els estatuts i la normativa vigent,
efectuant un rigorós control del Registre General de
Col·legiats amb les diferents modalitats de col·legiació,
així com les modificacions i variacions en les mateixes,
segons les necessitats dels col·legiats i col·legiades,
amb una atenció directa i personalitzada.

- La informació i atenció personal, telefònica i/o per
correu electrònic al futur col·legiat i públic en general.
Aquest any s’ha atès a un total de 149 persones que,
malgrat aquest moviment i servei ofert, no s’han traduït
en col·legiacions efectives. En els últims anys s’ha
observat un estancament en les col·legiacions que en
el present exercici 2003 s’ha traduït en un descens
en un col·legiat, és a dir, que en el còmput total de
modificacions col·legials les baixes han superat a les
altes, quedant un Cens Col·legial de 506 col·legiats,
segons s’observa en el detall del moviment col·legial
i en la gràfica núm 1.

Durant tot l’exercici 2003, s’han produït un total de
7.783 trucades telefòniques, de les quals 6.123 trucades
han estat a través de la doble línia d’atenció al públic,
i 1.660 trucades fetes a través de la línia ADSL, de
connexió a internet, Servei Català de Col·locació i
fax, i s’ha atès de l’exterior un total de 4.800 trucades,
aproximadament.

- En el registre, control i administració de la
correspondència, en l’exercici que ens ocupa, s’han
registrat 1.404 documents d’entrada i 6.975 documents
de sortida.

- La preparació i coordinació de les Reunions de
Treball, Comissions, Juntes de Govern i Juntes
Generals. En relació a les Juntes, durant el present
exercici, s’han realitzat les següents:

3 febrer 2003 Junta Govern extraordinària.

4 febrer 2003 Junta Govern ordinària.

18 març 2003 Junta Govern ordinària

28 març 2003 Junta General ordinària

15 abril 2003 Junta Govern ordinària

20 maig 2003 Junta Govern ordinària.

17 juny 2003 Junta Govern ordinària.

15 juliol 2003 Junta Govern ordinària.

16 setembre 2003 Junta Govern ordinària.

21 octubre 2003 Junta Govern ordinària.

18 novembre 2003 Junta Govern ordinària.

16 desembre 2003 Junta Govern ordinària

- L’organització del Sopar de Gala, que com ja és
habitual es celebra l’últim divendres del mes de
novembre i que podem afirmar és l’acte protocolari
més important de l’any, en el que es troben col·legiats,
familiars, amics, autoritats i entitats col·laboradores.
Aquest any 2003, l’acte ha comptat amb una
assistència de més de tres-centes cinquanta persones.
El Jurament o Promesa dels Nous Col·legiats
Exercents, imposició de Togues i lliurament d’insígnies
col·legials. I tots aquells actes protocol·laris produïts
durant l’exercici.

- Les relacions externes i el protocol, tant amb els
mitjans de comunicació com amb les diferents
administracions públiques; així com amb el Consell
de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya i el
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España.

Durant el present exercici, el Col·legi ha tingut una
presència activa i constant en els mitjans de
comunicació, com es pot comprovar en el següent
resum de ressenyes informatives sobre la nostra activitat
col·legial. El col·legi ha aparegut en 24 ocasions en
diferents mitjans de premsa escrita mantenint el nivell
igual a l’any anterior, segons podem apreciar en la
gràfica núm. 2.

DEPARTAMENT DE SECRETARIA
I COL·LEGIACIONS
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DIARI DE TARRAGONA (2 de març) Entrevista al
President del Col·legi, Sr. Francesc Blasco, on parla
de la funció dels Graduats Socials amb motiu de la
propera celebració, el dies 6 i 7 de març, de les VIII
Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social.

DIARI DE TARRAGONA (2 de març) Anunci de les
VIII Jornades, amb la relació dels ponents i els temes
que desenvoluparan cadascú.

EL PUNT (6 de març) Article que fa menció a les
ponències que, aquest mateix dia, es donen al primer
dia de les VIII Jornades a la Ciutat de Repòs i de
Vacances de Tarragona.

DIARI DE TARRAGONA (7 de març) Article sobre la
celebració del segon dia de les VIII Jornades, on es fa
menció d’algunes de les ponències del dia.

LA VEU DE L´EBRE (2 de maig) Entrevista al
Vicepresident 1r. del Col·legi, Sr. Joan Màrius Abelló
Castellà, on parla, entre altres coses, de la nova
campanya de renda i dels serveis que presta el Graduat
Social en l’àmbit fiscal.

DIARI DE TARRAGONA (11 de maig) Anunci de Renda
2002.

EL PUNT (11 de maig) Anunci de Renda 2002.

DIARI DE TARRAGONA (18 de maig) Anunci de Renda
2002.

EL PUNT (18 de maig) Anunci de Renda 2002.

DIARI DE TARRAGONA (1 de juny) Anunci de Renda 2002.

EL PUNT (1 de juny) Anunci de Renda 2002.

CLAXON (10 de juny) Anunci dels Cursos “Expert en
Gestió de Salaris i Assegurances Socials”, dirigits a
aturats, un per majors de 25 anys i l’altre per menors
de 25 anys, a realitzar al Col·legi entre els dies 1 de
setembre i 19 de desembre.

CLAXON (8 de juliol) Anunci dels Cursos per aturats
“Expert en Gestió de Salaris i Assegurances Socials”,
subvencionats per la Generalitat a realitzar entre els dies
1 de setembre i 19 de desembre a la nostra Seu Col·legial.

LA VEU DE L´EBRE (18 de juliol) Article que es fa
ressò de la Junta ordinària mensual que el Col·legi va
celebrar a la Seu de la Cambra de Comerç, Navegació
i Turisme de Tortosa i entrevista al President, Sr. Blasco,
que manifesta la idea de que el Col·legi pogués obrir
una delegació permanent a les Terres de l’Ebre.

CLAXON (2 de setembre) Anunci dels Cursos per a
aturats “Expert en Gestió de Salaris i Assegurances
Socials”, subvencionats per la Generalitat a realitzar al
Col·legi entre els dies 1 de setembre i 19 de desembre.

DIARI DE TARRAGONA (20 de setembre) Article
que recull la rèplica que el President del Col·legi,
Sr. Blasco, dirigeix sobre unes paraules que el Sr.
Mario Rigau va dirigir a les gestories, a les que
acusava de fer falses ofertes de treball per cobrar els
immigrants.

DIARI DE TARRAGONA (21 de setembre) Breu resposta
del Secretari General d’UGT, Mario Rigau, al President
del Col·legi Sr. Blasco manifestant la seva sorpresa
per les declaracions del President sobre el tema de
tramitació d’expedients.

DIARI DE TARRAGONA (24 d’octubre) Notícia que
es fa ressò de l’acord entre el Col·legi i la Subdelegació
de Govern per tramitar de forma conjunta els
expedients d’estrangers.

DIARI DEL BAIX PENEDÈS (31 d’octubre) Aquesta
notícia parla de l’acord entre la Subdelegació
de Govern i el Col·legi per agilitzar la sol·licitud
d’expedients d’estrangeria.
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DIARI DE TARRAGONA (2 de novembre) Article que
fa menció a la Conferència que el dia 4 de novembre
farà el Cap de la Inspecció Provincial de Treball de
Barcelona, Sr. Antonio Benavides Vico, amb motiu de
la presentació del seu últim llibre “Manual Práctico
de Seguridad Social”.

DIARI DE TARRAGONA (28 de novembre) Article que
parla dels actes que es realitzaran, aquest mateix dia
al Col·legi, com el jurament dels nous col·legiats i el
tradicional Sopar de Gala, amb una assistència de
prop de 350 persones.

DIARI DE TARRAGONA (29 de novembre) Dintre de
l´apartat Col·legis Professionals, entrevista amb el
President del Col·legi, Sr. Blasco, on explica els canvis
que s´han produït en aquests anys i els projectes de
futur del Col·legi.

DIARI DE TARRAGONA (29 de novembre) Article,
acompanyat de fotografia del jurament dels nous
col·legiats a la Seu del nostre Col·legi i breu referència
al Sopar de Gala que es va celebrar posteriorment.

EL PUNT (29 de novembre) Article sobre la celebració,
el dia anterior, de la imposició de togues, jurament
dels nous col·legiats i el posterior Sopar de Gala.

ACTE JURAMENT O PROMESA
NOUS COL·LEGIATS EXERCENTS

El passat dia 28 de novembre, el nostre Col·legi
es va vestir de gala, per celebrar la seva festa anual,
però en aquesta ocasió de manera molt especial, ja
que aquest any vam celebrar els trenta anys de la
constitució del nostre Col·legi. A la Seu Col·legial,
primer vam celebrar l’Acte de Solemne Jurament
dels nous Col·legiats Exercents i Imposició de Togues,
que aquest any va ser presidit per la Magistrada de
la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, Il·lma. Sra. Rosa Maria Virolés Piñol,
juntament amb el President del Col·legi, Il·lm. Sr.
Francesc Blasco Martorell, l’Excm. Sr. Francisco
Javier San Martín Rodríguez, President del Consejo
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales
de España, l’Il·lm. Sr. Javier Sánchez Icart, Magistrat
Jutge del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona,
l’Il·lm. Sr. José Antonio Mora Alarcón, Magistrat
Jutge del Social núm. 2 de Tarragona, l’Il·lm. Sr.
Francisco Javier Delgado Sainz, Magistrat Jutge del
Jutjat del Social de Reus, l’Il·lm. Sr. Adelto Fontsaré
Gil, Magistrat Jutge-Degà del Jutjat del Social de
Tortosa i l’Il·lm. Sr. Luis Gabriel Martínez Rocamora,
Magistrat Jutge del Jutjat del Social núm. 29 de
Barcelona.

Els Col·legiats Exercents que van prestar Jurament
van ésser:

Sra. Olga Jáñez Ribes

Sr. Jose Ramon Jiménez Buedo

Sr. Carlos Penalba Suárez

Sra. Montserrat Romeu Jové

Sr. Juan Antonio Pérez Limacher

Sra. Maria José Ruiz Fábregas

Sra. Alberta Pijoan Jové

Sr. Josep Maria Olesa Vallespí
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SOPAR DE GALA
El dia 28 de novembre de 2003, a continuació de
l’acte de Jurament/Promesa dels nous Col·legiats
Exercents, va tenir lloc el Sopar de Gala en el transcurs
del qual es va homenatjar a diversos Col·legiats i
persones relacionades amb el nostre Col·legi per
diversos motius, segons es relaciona:

Medalla al Mèrit Professional, en la Categoria de
Bronze, per la seva permanència ininterrompuda en
el Col·legi durant 15 anys.

Sra. Anna Maria Asamà Esteve
Sr. Josep Antoni Barriach Torres
Sr. Juan Pedro Bonillo Bricha
Sr. Jordi Canela Salvat
Il·lm. Sr. Vicenç Cardellach Marzà
Sra. Mª. Francisca Delgado Durán
Sr. Alfons Fontboté Dalmau
Sr. Andreu García Brunet
Sr. Manuel García Segarra
Sr. Joaquín Garzón Belmonte
Sr. Santiago Jodra Bové
Sra. Eva Jubany Busquets
Sr. Manuel López Mangrané
Excm. Sr. Rafael Luna Vivas
Sr. Jordi Muñoz Estopà
Sr. José Ramón Ortiz Ortiz
Sr. Josep Maria Pérez Viñeglas
Sr. Manel Revelles i Arànega
Sr. Ángel Ruiz Cansado
Sr. Antoni Solé Gené
Sr. Josep Maria Vallés José
Sr. José Vicente Vizcaya González

Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball, en el
Categoria d’Or, per la seva permanència
ininterrompuda al Col·legi, durant 20 anys, als següents
Col·legiats Exercents:

Excm. Sr. Joan Màrius Abelló Castellà
Excm. Sr. Jaume Buera Moll
Excm. Sr. Manuel Chornet Miró
Excm. Sr. Eliseu Colilla Sánchez
Excma. Sra. Bibiana Cotano Martín
Excm. Sr. Felipe Delgado Zubiri
Excm. Sr. Josep Maria Ferraté Pallejà
Excm. Sr. Josep Tomàs Margalef Benaiges
Excm. Sr. Albert Sans Salvadó
Excm. Sr.  Juan Eduardo Valera Ordóñez
Excm. Sr.  Joaquim Vandel lós Doménech
Excm. Sr.  Luis  Miguel  Vázquez Moreno
Excm. Sr. Jesús Vizcaya González

Medalla al Mèrit Professional, en la Categoria de Plata,
per la seva permanència ininterrompuda al Col·legi,
durant 25 anys, als següents Col·legiats:

Excm. Sr. Antoni Cerro Ferran
Excm. Sr. Jaume Culleré Serret
Excma. Sra. Mª Júlia Fernández Camaleño
Excm. Sr. Emilio Germán Hernández
Excm. Sr. Vicente López Miró

Medalla de Sant Josep Artesà, al Mèrit Professional,
en la categoria de Plata, per haver estat Membre de
Junta de Govern, per la seva dedicació a la professió
i al col·lectiu de Graduats Socials de les Comarques
de Tarragona, a l’:

Excm. Sr. Ferran Sebastià Prades
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La Junta de Govern va acordar, amb motiu del 30è
Aniversari de la creació del nostre Col·legi, retre
homenatge a totes aquelles persones que han estat
Presidents i/o Membres de la Junta de Govern durant
aquests 30 anys, per la seva dedicació a la professió
i al col·lectiu de Graduats Socials de les Comarques
de Tarragona i que han fet possible l’existència del
nostre Col·legi:

Diploma Acreditatiu d’haver estat President, als
col·legiats:

Excm. Sr. Andreu Palomo Peláez,
president des de l’any 1989 al 1995.

Excm. Sr. Joan Estivill Tudó,
president des de l’any 1985 al 1989.

Excm. Sr. Ignacio Sancho Ferré,
president des de l’any 1981 al 1984.

Excm. Sr. Alfons Fontboté Vidal,
 president des de l’any 1977 al 1980.

Excm. Sr. Francisco de P. Paris Ferré,
 president des de l’any 1973 al 1976.

Diploma Acreditatiu d’haver estat Membre de Junta
de Govern, als col·legiats:

Excm. Sr. Ferran Sebastià Prades
Excm. Sr. Salvador González Pascual
Sra. Roser Sierra i Batalla
Sra. Mª Josefa Font Moya
Excm. Sr. Manuel Chornet Miró
Sr. Josep Huguet Alsina
Sr. Francesc Grau Lleixà
Excm. Sr. Valentí Carné Nin
Excm. Sr. Francisco Sánchez Pozo
Excma. Sra. Montserrat Masdeu Ballart
Excm. Sr. Joan Serra Sabaté
Excm. Sr. Joan Casanovas Sugrañes
Excm. Sr. Antonio Cardona Balagué
Excm. Sr. Andreu Parra García
Sr. José Just Altadill
Excm. Sr. Manuel Navarro García
Excm. Sr. Enrique Olivella Perpiñá
Excm. Sr. Javier Artal Morillo
Excm. Sr. José Sangenis Margalef
Excm. Sr. Daniel Martínez Montagut
Excm. Sr. Manuel López Fernández

Així mateix, aquest any, la Junta de Govern va acordar
concedir la Medalla als Serveis Distingits, en la
Categoria de Plata, a l’Excm. Sr. Francisco Javier San
Martín Rodríguez, President del Consejo General de
Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España,
per la seva dedicació i valentia al posar-se al capdavant
de tots els Graduats Socials d’Espanya i iniciar un
camí de desenvolupament, modernització i expansió
del nostre col·lectiu a Espanya i a Europa.

- Aquest departament gestiona, també, sota el control
de la Comissió d’Ètica i Intrusisme i amb l’assistència
de l’Assessor Jurídic, tot el relatiu a intrusisme
professional i ètica professional, dintre de les nostres
possibilitats, fent l’estudi, seguiment i resolució dels
casos que se’ns plantegen i les denúncies que ens
efectuen, així com la morositat col·legial i la Pòlissa
de Responsabilitat Civil professional.

En el present exercici 2003, s’han registrat 2 nous
casos d’ètica i 2 nous casos d’intrusisme. Els dos
primers (ètica) resolts i els dos últims (intrusisme)

Evolució Cens Col.legial

506
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520519
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Gràfica núm.1
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pendents de resoldre. En total queden, a 31 de
desembre de 2003, tres casos de possible intrusisme
pendents de resoldre (un de l’any anterior i els dos
d’aquest). En relació a un dels casos d’intrusisme
pendent de l’any anterior i iniciat l’any 1999 per via
judicial, al juliol de 2003 es va dictar Sentència a
favor del presumpte intrús, perdent el cas el Col·legi.
Aquest és un tema molt difícil doncs ni la vigent
legislació ni l’Administració de Justícia afavoreixen
la seva desaparició, fet que dificulta la lluita
incansable que des del Col·legi duem a terme, per
la qual cosa no sempre l’esforç es tradueix en resultats
positius.

- En el present exercici, tal com s’esmenta
anteriorment, s’ha ofert un nou servei amb el
consegüent increment de treball per al personal de
Secretaria, que ho va haver d’assumir. Aquest servei
ha estat la presentació i recollida d’expedients
d’estrangeria, a través del Col·legi, en la
Subdelegació de Govern. Durant els gairebé tres
mesos que ha durat el servei s’han presentat/recollit
un total de 882 expedients, corresponents a un total
de 41 Col·legiats.

Així mateix, en el present exercici s’han efectuat un
total de 33 ofertes de treball dintre del Servei Borsa
de Treball del Col·legi, l’evolució de la qual es reflecteix
a la gràfica núm. 3.
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CENTRE COL·LABORADOR
GENERALITAT DE CATALUNYA

Els dies 1 i 8 de setembre i fins el 19 de desembre, el nostre Col·legi va realitzar dos cursos
de Formació Ocupacional, concedits per la Generalitat de Catalunya al nostre Centre
Col·laborador, d’EXPERT EN GESTIÓ DE SALARIS I ASSEGURANCES SOCIALS, un adreçat
a aturats majors de 25 anys i l’altre per a aturats menors de 25 anys.

Els cursos, amb una durada de 350 hores, van ser impartits, indistintament en els dos grups
d’edat, per les Sres. Anna Maria Asamà Esteve i Paloma Martín Moya, Graduades Socials
col·legiades que posen els seus coneixements pràctics de la feina diària i la seva provada
experiència docent al servei dels alumnes, permetent que aquests cursos assoleixin un nivell
de qualitat i motivació força elevat.

Dintre de la programació d’aquests Cursos, els alumnes van poder assistir, al mateix Col·legi,
a una Conferència sobre MEDI AMBIENT, QUALITAT DE VIDA I EMPRESA, realitzat el dia
4 de desembre, i a un Seminari sobre LA NOVA NORMATIVA SOBRE AUTÒNOMS (RD
1273/2003, de 10 d’octubre), tots dos cursos impartits per professionals en els temes i adreçats
també als nostres col·legiats.

SERVEI CATALÀ DE COL·LOCACIÓ

Des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2003, el nostre Col·legi, com a Centre
Polivalent, ha efectuat 68 currículums, 2 ofertes d’empreses, 61 modificacions de currículums
de demandants de la borsa que s’han posat en contacte amb nosaltres per tal d’actualitzar
les seves dades i 414 comunicacions de disponibilitat de candidats a ofertes.

 ACTIVITAT ANY 2003 – SERVEI CATALÀ DE COL·LOCACIÓ

Mesos Altes    Modificacions   Disponibilitat       Ofertes

Gener 11 3 33 0
Febrer 16 4 39 0
Març   1 2 19 0
Abril 16 4 45 0
Maig 6 7 62 0
Juny 4 6 56 1
Juliol 6 3 39 1
Agost   * *   * *
Setembre  0 6 20 0
Octubre  0 7 22 0
Novembre 2 15 29 0
Desembre 6 4 50 0

Total Acumulat 68 61 414 2
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MOVIMENT COL·LEGIAL DURANT L’EXERCICI 2003
ALTES EXERCENTS LLIURES

Núm. col. Nom Data alta

809 Olga Jañez Ribes 18-03-2003
810 Montserrat Romeu Jové 18-03-2003
811 José Ramón Jiménez Buedo 18-03-2003
812 Carlos Penalba Suárez 18-03-2003
820 María José Ruiz Fábregas 16-09-2003
822 Alberta Pijoan Jové 21-10-2003
604 Pedro Jesús Dalmau Vallejo 16-12-2003

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A EXERCENTS LLIURES)
Núm. col. Nom Anterior mod. Actual mod.

667 Juan Antonio Pérez Limacher        No ex. 20-10-1998           Ex. lliure 18-03-2003

ALTES EXERCENTS AL SERVEI D’UNA EMPRESA

Núm. col. Nom Data alta

815 M. Dolores Arroyo Velasco 15-04-2003
828 Esther Mas Vives 16-12-2003

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A EXERCENTS AL SERVEI D’UNA EMPRESA)
Núm. col. Nom Anterior mod. Actual mod.

544 Jaume Blanch Amorós        No ex. 21-05-1996 Al ser.emp.18-03-2003
643 Vicenç Pedrol Quílez     Ex. lliure 21-12-1999 Al ser.emp. 17-06-2003
741 Albert Salanova Sanet        No ex. 17-06-2003 Al ser.emp. 21-10-2003

ALTES NO EXERCENTS

Núm. col. Nom Data alta

806 Anna Sans i March 04-02-2003
807 Carmelo Gil Lara 04-02-2003
808 Carlos Amurgo Herrera 04-02-2003
813 Judith Ainara Matalobos Díaz 18-03-2003
814 Susana Rodríguez Sánchez 15-04-2003
816 Angela Company Vengut 15-04-2003
817 Gerard Benavent Canalda 20-05-2003
818 Josep Maria Riba Alsina 20-05-2003
819 Gerard Perea González 15-07-2003
821 Marcel Serra i Huguet 16-09-2003
823 Ester Moreno Naranjo 18-11-2003
824 Marta del Pino Crescenti 18-11-2003
825 José Baglietto Boronat 18-11-2003
826 Roser Albareda Casas 18-11-2003
827 Sílvia Torras i Albert 18-11-2003

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A NO EXERCENTS)
Núm. col. Nom Anterior mod. Actual mod.

739 Ester Torres Doménech     Ex. lliure 19-09-2000               No ex. 04-02-2003
741 Albert Salanova Sanet             Al serv.emp. 16-05-2000               No ex. 17-06-2003
805 Héctor Muñoz Sanz             Al serv.emp. 17-12-2002               No ex. 16-09-2003
709 M. Ángeles Mayor Rico         Ex. lliure 19-09-2000               No ex. 18-11-2003

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A SUPERNUMERARIS)
Núm. col. Nom Anterior mod. Actual mod.

64      Juan Vallés Viña        No ex. 02-05-1977                Super. 04-02-2003
54 Salvador Martín Sánchez               No ex. 01-01-1978                Super. 18-03-2003
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BAIXES VOLUNTÀRIES

Núm. col. Nom Modalitat Data baixa

723 Rosario Ruiz Sánchez No exercent 04-02-2003
776 Javier Soldado Urbano No exercent 04-02-2003
567 M. del Carmen López Grau No exercent 18-03-2003
686 Estela Real Jiménez No exercent 18-03-2003
701 Cristina Garrido Francin No exercent 18-03-2003
443 Susana Capseta i Moreno No exercent 15-04-2003
743 Beatriu Seve Beltrán No exercent 15-04-2003
644 Ester Cañis i Garriga No exercent 20-05-2003
674 Mónica Pàmies Hernández No exercent 20-05-2003
815 M. Dolores Arroyo Velasco Al serv. empr. 17-06-2003
793 Pilar Flamenco Calvo No exercent 17-06-2003
588 Lourdes Boronat Llort No exercent 15-07-2003
119 Joan Sas Que No exercent 16-09-2003
695 Marta Maydeu Torres No exercent 16-09-2003
702 Carolina Llauradó Yborra No exercent 21-10-2003
603 Jordi Caballé Andreu No exercent 21-10-2003
350 M. Pilar Viver Manresa No exercent 18-11-2003
732 Genoveva Quero Carrillo No exercent 18-11-2003
655 Nuria Tomas Estrada Al serv. emp. 18-11-2003
556 M. Aurora Abarca Bastida No exercent 16-12-2003
784 M. José Romeu Guerra No exercent 16-12-2003

BAIXES PER MOROSITAT

Núm. col. Nom Modalitat Data baixa

577 Anna Maria Massó Gispert No exercent 21-10-2003
663 Torcuato Olea Corral No exercent 21-10-2003
762 Eva Corchero Herrera No exercent 21-10-2003

BAIXES PER DEFUNCIÓ

Núm col. Nom Modalitat Data baixa

394 Teresa Tàpies Llombart No exercent 20-05-2003

RESUM

Exercents lliures 207
Exercents al servei d’una empresa 20
No exercents 264
Supernumeraris 15

Total col·legiats a 31-12-2003 506

EVOLUCIÓ COL·LEGIAL DES DE DESEMBRE 1989 FINS A DESEMBRE 2003
Col·legiats      31-12-1989       31-12-2003        Increment

Exercents lliures      120       207   87
Exercents al servei d’una empresa          4         20   16
No Exercents      113       264 151
Supernumeraris          6         15     9

Totals     243           506  263

EVOLUCIÓ COL·LEGIAL DES DE 31-12-2002 FINS 31-12-2003
Col·legiats 31-12-2002 31-12-2003     Increment últim any

Exercents lliures                202        207       5
Exercent al servei d’una empresa               19         20       1
No exercents                  273       264      -9
Supernumeraris                    13         15       2

Totals                507      506     -1
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Aquest departament podem dir que és el motor de
tota la maquinària col·legial, ja que a través d’ell
efectuem tota la producció de serveis als col·legiats
i col·legiades, que any darrera any, procurarem millorar
i optimitzar d’acord amb la demanda i necessitats
dels propis col·legiats. El que ha fet que, també, sigui
un dels departaments del col·legi que més ha
evolucionat en la forma d’oferir aquests serveis, degut
a l’aplicació de les noves tecnologies i al canvi constant
de la Societat, que ens empeny a ser més competitius.

Dintre del propi departament, hi ha tres seccions ben
diferenciades: La secció de la pàgina web, a través
de la que s’ofereix tota la informació i novetats que
es produeixen dia a dia, els enviaments de correu per
via telemàtica i la coordinació de la infraestructura
informàtica. La secció de biblioteca, a través de
la qual s’ofereix tota la informació especialitzada
de normativa, jurisprudència i publicacions diverses,
tant en suport paper com informàtic. I la secció de
formació, a través de la qual s’ofereixen totes les
accions formatives als col·legiats, empleats i els seus
col·laboradors. En aquesta secció s’inclou, també, la
formació en cursos oferts com a Centre Col·laborador
de la Generalitat de Catalunya, i el servei que oferim,
en general, a través del Servei Català de Col·locació.

Resumidament, podem enumerar tot el que en el
present exercici aquest departament ha canalitzat, a
través de les seves diferents seccions:

SECCIÓ PÀGINA WEB
La pàgina web del Col·legi, consolidada com el
principal vehicle de comunicació entre el Col·legi i
els col·legiats, continua essent l’eina fonamental
d’informació i serveis pel col·legiat. D’aquesta manera,
cada any continua augmentat el nombre de visites a
la nostra pàgina respecte a l’any anterior. Al llarg de
l’any 2003, s’han registrat un total de 30.862 visites.
La gràfica núm. 4 reflecteix la progressió d’aquestes
visites a la pàgina web.

Com ja es va fent des de fa més de dos anys,
l’enviament de tota la informació al col·legiat es
realitza a través de correu electrònic, consolidant-se
també com el mitjà de comunicació més eficient i

ràpid per a que la informació pugui arribar al col·legiat
el mateix dia en què es genera, evitant d’aquesta
manera el retard del correu tradicional.
El nou disseny de la caràtula principal, modificat l’any
anterior, seguint en la línia de reflectir una uniformitat
en la imatge del Col·legi en totes les seves
manifestacions (seu col·legial, publicacions, pàgina
web, documents, impresos, actes protocol·laris ...),
dintre de la senzillesa, claredat i sobrietat però, sobretot
de modernitat, procurem que la pàgina web no es
converteixi en un portal carregat de publicitat i
informacions alienes a les necessitats dels graduats
socials de les comarques de Tarragona. Per això
treballem diàriament per tal de millorar i ampliar els
serveis a través d’aquest important i potent mitjà.

Durant aquest any 2003 s’ha treballat especialment
en la renovació de l’interior de la nostra pàgina web
per incloure un disseny més còmode i accessible.
A meitats de l’any 2003, es realitzà, doncs, la
remodelació de tots els apartats que conformen la
pàgina web, dissenyant un marc fix que apareix a la
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part superior de tots els apartats principals i que permet
l’accés directe a totes les opcions del menú de la
pàgina principal, des de qualsevol pàgina interior.
Aquest marc comú, basat en el color granat distintiu
del Col·legi, està format per la insígnia del Col·legi,
el nom oficial del Col·legi i pel logotip representatiu
dels graduats socials, a més a més de contenir l’accés
a les opcions del menú principal.

En les pàgines que contenen més subapartats, s’han
creat submenús, que permeten accedir a aquests
subapartats i al mateix temps continuar tenint accés
a les opcions principals, a través del marc fix integrat
a totes les pàgines.

A més de renovar el seu disseny (s’han eliminat la
majoria dels antics botons, accedint a la informació a
través d’hipervincles de text o de taules), s’ha revisat
el seu contingut i s’ha eliminat la informació que havia
quedat obsoleta. La informació vigent s’ha disposat de
manera que la seva consulta sigui més àgil i còmoda,
creant alguns apartats nous o traslladant alguna
informació, situant-la en un apartat més adequat.

- En la caràtula principal, apareixen a un costat nou
accessos directes a apartats d’informació general,
accessibles a qualsevol persona que consulti la nostra
pàgina. En primer lloc, apareix l’apartat de
Presentación, on el President dóna la benvinguda
a totes les persones que accedeixen a la nostra
pàgina; en segon lloc l’apartat de Junta de Gobierno,
amb el subapartat de Junta de Gobierno, on es
relacionen els actuals membres de l’equip de la
Junta de Govern amb les seves fotografies, i dos
subapartats nous, Organigrama de l’Òrgan de Govern
del Col·legi, on es pot consultar la composició de
les diferents comissions de treball de la Junta de
Govern, i Personal de Secretaria, amb l’organització
i distribució del personal de secretaria; dins de
Información General, es troba informació variada
d’interès, com són el marc jurídic i laboral del
graduat social, la història del Col·legi des dels seus
inicis, els requisits que es necessiten per a col·legiar-
se o la relació de tots els Col·legiats inscrits en el
Registre General de Col·legiats, d’acord amb la seva
modalitat de col·legiació. També es poden consultar
les ressenyes de premsa més importants publicades
a la premsa durant tot l’any; a l’apartat Biblioteca
y Servicios, s’informa dels serveis que ofereix
la Secretaria del Col·legi i del contingut de la
Biblioteca, a disposició dels col·legiats, introduint-
hi mensualment les novetats de la nostra Biblioteca.

- Dintre de l’apartat de Revistas, es poden consultar
les dues publicacions que edita el Col·legi, Criteri i
Temis. Criteri, revista d’informació general del Col·legi,
i Temis, de jurisprudència laboral i fiscal, ambdues
de periodicitat trimestral. A la revista Temis, i degut
a la quantitat i extensió de les sentències disponibles,

moltes d’aquestes sentències només es publiquen en
síntesi i les sentències amb el text complet es poden
consultar a través de la mateixa pàgina web, en
l’apartat de la revista Temis. En aquest apartat, també
es pot consultar la Memòria anual del Col·legi, en
aquest cas la corresponent a l’exercici anterior.

- En l’apartat Bolsa de Trabajo, es relacionen les
demandes de feina que ens fan arribar els nostres
Col·legiats i que són accessibles per a qualsevol persona
o empresa que visiti la nostra pàgina. Així es poden
consultar les demandes de feina relacionades, si
necessiten contractar algun graduat social. En l’apartat
Entidades Colaboradoras, s’enumeren totes les nostres
Entitats Col·laboradores, amb els seus logotips
identificatius i amb els enllaços a les seves pàgines web.

- En l’apartat d’Enlaces de interés, es poden consultar
els enllaços a les pàgines web de Col·legis de Graduats
Socials, Organismes i Institucions, Administracions
d’interès pel nostre col·lectiu, i enllaços a les pàgines
web de les nostres Entitats Col·laboradores. També es
pot accedir a les pàgines web de diferents mitjans de
premsa local, nacional i internacional. En l’apartat
Dónde estamos, s’inclou un plànol d’ubicació del
Col·legi dins la nostra ciutat, així com també l’adreça,
telèfon, fax i correu electrònic del Col·legi, per a que
totes les persones que visiten la nostra pàgina puguin
també posar-se en contacte amb el Col·legi.

- En la part central de la caràtula apareixen els tres
apartats principals de la pàgina web. Dins l’apartat
Agenda, es relacionen diferents subapartats. Un dels
subapartats principals és l’Agenda, on s’informa de
totes les activitats col·legials que es produeixen en el
Col·legi i, en especial, de tots les activitats previstes
dins l’Escola de Pràctica Professional. L’Agenda està
sempre actualitzada i s’hi poden consultar, princi-
palment, els programes dels Cursos i Seminaris
organitzats. És un apartat obert a tothom, sense cap
tipus de restricció, on es detallen tots els actes que es
realitzen al llarg de l’any en el nostre Col·legi, així
com també actes i activitats realitzades per altres
organismes i centres, i en els que el Col·legi col·labora,
com han estat durant el present any les activitats que
es duran a terme a Tarragona dins el marc del Fòrum
Universal de les Cultures Barcelona 2004.

- En aquest mateix apartat, també s’inclouen altres
subapartats especials, com ara el Sopar de Gala o les
Jornades de Dret de Treball i Seguretat Social. Dins
aquests subapartats, s’inclou tota la informació
disponible sobre els esmentats actes, per poder
consultar abans de la seva realització i, una vegada
que han tingut lloc, es fa una ressenya d’aquests
esdeveniments anuals amb comentaris i fotogra-
fies, podent consultar també les ressenyes d’anys
anteriors. Un altre subapartat de nova creació, és el
d’Historial de l’Escola de Pràctica Professional, on es
van enumerant tots els Cursos i Seminaris de l’Escola
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de Pràctica Professional a mesura que ja s’han realitzat,
i que serveix de recordatori de tots els Seminaris que
s’han fet al llarg de l’any. L’apartat de l’Agenda, a més
de ser una eina de comunicació actualitzada amb els
nostres col·legiats, ens serveix d’informació i de
representació, de cara a l’exterior, de les nostres
activitats col·legials.

- Els apartats de Colegiados i Colegiados Ejercientes
continuen essent l’eix central de la nostra pàgina
web, perquè aglutinen tota l’oferta d’informació i de
serveis als nostres Col·legiats. Dins l’apartat
Colegiados, d’accés restringit als Col·legiats de totes
les modalitats, es troba tot tipus d’informació d’interès
per als col·legiats, com són els convenis de
col·laboració amb Entitats Col·laboradores, el Codi
Deontològic dels Graduats Socials, la informació
sobre la Llicenciatura en Ciències del Treball, les
notícies i informacions pels col·legiats o la consulta
de la normativa d’interès, ja sigui pertanyent a l’any
en curs o a anys anteriors. Dins aquest mateix apartat,
es troba el subapartat d’ofertes de treball, de consulta
restringida només als col·legiats que, així, tenen
accés exclusiu a les ofertes de feina que ens fan
arribar les empreses o els mateixos col·legiats; i el
fòrum de debat, on els col·legiats poden donar la
seva opinió sobre qualsevol tema que els interessi
o consultar amb altres companys dubtes professionals;
és un canal de diàleg obert per als col·legiats que hi
vulguin participar.

- Dintre l’apartat de Colegiados, s’han inclòs tres
subapartats nous. Un és el de l’imprès d’autorització
de la fitxa col·legial, on es pot trobar l’imprès de la
fitxa col·legial, per a que el col·legiat ens pugui fer
arribar qualsevol canvi en les seves dades col·legials
i, sempre amb la seva autorització d’acord amb la
llei de protecció de dades. També s’ha creat el
subapartat de Ponències i Conferències, on s’aniran
detallant les ponències i conferències que es van
realitzant dins l’Escola de Pràctica Professional i que
els ponents ens fan arribar.

- L’altre subapart nou, ja previst en l’exercici anterior
i que s’ha dut a terme durant aquest any, és el
subapartat de la Guia Professional, també d’accés
restringit només als Col·legiats. En aquest subapartat,
tots els Col·legiats que així ho vulguin i que ens
hagin donat la seva autorització, apareixen relacionats
amb les seves dades col·legials (nom, cognoms,
adreça, telèfon, fax, correu electrònic, pàgina web).
Aquest és un mitjà de comunicació més pels
col·legiats, per poder consultar les dades d’altres
companys i poder comunicar-se entre si. En aquest
moment, estan completats els apartats dels col·legiats
exercents i els col·legiats exercents d’empresa i s’està
treballant en la recopilació de les fitxes dels col·legiats
no exercents, per a poder completar aquest
subapartat.

- L’apartat de Colegiados Ejercientes és la secció de
la pàgina web dedicada a donar serveis i informació
exclusiva per als col·legiats exercents. Aquí es recullen
totes les novetats, disposicions, normativa, temes
d’interès, que puguin ser necessaris i d’utilitat pel
col·legiat exercent.

- En aquest apartat es troben els següents subapartats:
Circulars Informatives, que es realitzen quinzenalment,
amb el resum de tota la normativa d’interès pel
col·legiat exercent; Circulars de Tresoreria, on es
relacionen totes les circulars, oficis i informació que
ens fa arribar la Tresoreria General de la Seguretat
Social, ordenades per any i dates de recepció. En
Consultes a Organismes, es recullen totes les consultes
d’interès que s’han realitzat a diferents Organismes
i la resposta que ens han fet arribar, també ordenades
per data de recepció.

El subapartat de Convenis Col·lectius segueix
ampliant-se contínuament a mesura que van
apareixent els nous convenis i les noves revisions
salarials, ja estiguin publicats o pendents de publicar
en el DOGC, conservant-se la relació de tots els
convenis ja publicats des de la data en que es va
posar en marxa la nostra pàgina; així com també es
va ampliant progressivament la secció de convenis
nacionals, per a poder completar-la.

Dins el subapartat d’Honoraris Professionals, s’inclouen
les Tarifes d’Honoraris Mínims Professionals
Orientatius, corresponents als dos últims exercicis
per a l’oportuna utilització i consulta dels Col·legiats
Exercents. Des de l’any 2002, les tarifes d’honoraris
es troben disponibles permanentment a la nostra
pàgina web. D’aquesta manera, els Col·legiats
Exercents tenen a la seva disposició en tot moment
aquestes tarifes i molt més aviat que quan s’havien
de preparar en format físic.

En el subapartat Notícies d’interès, es recullen totes
les circulars, notes informatives i circulars vàries que
ens fan arribar els diferents organismes, i que es
detallen aquí com a informació d’interès disponible
en qualsevol moment per al col·legiat exercent. En
Notícies d’última hora, s’inclouen les notícies i
informacions d’última hora, que tenen més prioritat
de consulta. Per aquest motiu, i si no hi ha cap
informació de caràcter urgent, aquest subapartat
moltes vegades no conté cap tipus d’informació,
perquè quan la notícia urgent deixa de tenir vigència,
o s’elimina o es trasllada al subapartat notícies d’interès,
per a continuar allí disponible per al col·legiat.

Aquest any ha estat, un cop més, de consolidació de
la pàgina web, modificant-se especialment el seu
disseny interior per a fer-lo més àgil i de fàcil consulta,
però al mateix temps consolidant-se els seus
subapartats amb apartats i seccions ja definides, on
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bàsicament es realitza l’actualització contínua de la
informació, per a que segueixi vigent, i ampliant-se
amb totes les novetats que van apareixent, d’interès
per al col·legiat.

En aquest departament, es realitza la preparació,
elaboració i edició dels Calendaris Laborals, tant en
blanc, per a ús de qualsevol persona que els necessiti,
o bé amb l’anagrama professional del Col·legiat que
així ho sol·liciti a la contraportada dels mateixos.
Durant l’exercici 2003 s’han editat 6.875 calendaris.
La gràfica núm. 5 recull la progressió d’aquest servei,
que es manté en el temps.

Dins la nostra pàgina, en l’apartat de Colegiados,
subapartat Normativa, el col·legiat té a la seva
disposició tota la normativa del Calendari laboral de
festes, corresponent a l’any en curs, així com les
successives correccions d’errades sobre aquesta
normativa que es van publicant al llarg de l’any.

Així mateix, aquest departament elabora la informació
estadística i documentació necessàries, per a la revisió
mensual per la Comissió de Cultura i per la
corresponent reunió de la Junta de Govern.

Durant l’exercici 2003, es van efectuar un total de
844 enviaments i comunicacions, dels quals 789
enviaments s’han efectuat per e-mail, 27 per correu
normal i 28 per fax. La gràfica núm. 6 reflecteix
aquesta progressió  i el gran increment d’enviaments,
sobretot de correus electrònics.

SECCIÓ BIBLIOTECA
El fons de la Biblioteca, a 31 de desembre de 2003,
es composa de 3.582 documents, dels quals 782 són
revistes i 2.800 llibres.

En referència als temes, destaca, el laboral amb un
55,76% del total dels llibres, el segueix la Seguretat
Social amb un 16,48%, el Fiscal amb un 11,08%, i
l’Econòmic i Comptable amb un 12,52%. La resta,
un 7,45%, pertanyen a temes diversos.

Per idiomes, el castellà predomina amb un 91,33%
dels llibres, un 7,47% en català, i la resta, 1,20% en
altres idiomes (anglès i francès).

Com a material de consulta a la mateixa Biblioteca,
tenim dues bases de dades, puntualment
actualitzades, una de l’Editorial CISS que consta de
3 CD ROM, Atlas Laboral, Atlas Fiscal (aquestes dues
dividides en tres apartats: Normativa, Jurisprudència
i Comentaris) i Formularis Laborals i de Seguretat
Social. L’altre pertany a l’Editorial EUROPEA DE
DERECHO, i consta de 3 CD ROM, al primer
Convenis Col·lectius, podem trobar tots els convenis
d’àmbit provincial, autonòmic i estatal, al segon
Consultor Social, normativa i Jurisprudència Laboral
i de Seguretat Social, i a Consultor Fiscal, tota la
normativa fiscal.

El servei de Biblioteca, ha atès 529 comandes, de les
quals 70 han estat de normativa laboral, 1 de normativa
fiscal, 77 de jurisprudència laboral, 1 de revistes i
publicacions i 380 de convenis col·lectius. Això significa
un descens significatiu respecte a les consultes efectuades
en el passat exercici, degut sobretot a la gran crescuda
de l’apartat de Convenis Col·lectius en la nostra pàgina
web, on els nostres Col·legiats poden trobar la pràctica
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totalitat dels Convenis d’àmbit Provincial, Autonòmic
i Nacional en vigor. El quadre d’estadístiques i la gràfica
núm. 7 reflecteix aquesta evolució.

És un canvi normal, dintre de l’evolució en la utilització
de les noves tecnologies. A mesura que augmenta l’ús
de la pàgina web i el correu electrònic com a eina
de transmissió, consulta i informació, baixen les
comandes o consultes personals i telefòniques.

En el present exercici, a la nostra Biblioteca han arribat
83 novetats, un increment important degut, sobretot,
a la donació de 62 llibres (de text de les diferents
assignatures de la llicenciatura de Dret) per part de
la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez Grau.
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Estadístiques Consultes Biblioteca

Any 2001 Any 2002 Any 2003

Total Consultes 811 853 529

Normativa Laboral   81 (9,98%) 126 (14,77%)   70 (13,23%)

Jurisprudència Laboral   10 (1,23%)   41 (4,8%)   78 (14,75%)

Convenis 714 (88,03%) 678 (79,48%) 380 (71,83%)

Revistes i altres publicacions     6 (0,73%)     8 (0,93%)     1 (0,19%)

Estadístiques consulta Biblioteca 2001
Total consultes 811

Normativa Laboral
9,99%

Jurisprudència Laboral
1,23%

Revistes i altres
0,74%

Convenis
88,04%

Estadístiques consulta Biblioteca 2002

Total consultes 853

Convenis
79,48% Revistes i altres

0,94%

Jurisprudència Laboral
4,81%

Normativa Laboral
14,77%

Normativa Laboral

Gràfica núm.7
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SECCIÓ DE FORMACIÓ
A través d’aquesta secció, dintre del que és l’Escola
de Pràctica Professional, en el present exercici 2003,
s’han realitzat 19 accions formatives, distribuïdes de
la següent manera: 1 convocatòria sobre el Sistema
Red a càrrec d’experts funcionaris de la Tresoreria
General de la Seguretat Social; 1 xerrada sobre el
Comunicat d’Accident de Treball; 4 fòrums fiscals i 4
cursos més de temes fiscals (un d’ells de llarga durada);
4 cursos de temes laborals; 1 presentació d’un llibre;
1 conferència sobre el Medi Ambient, qualitat de vida
i empresa; les VIII Jornades de Dret del Treball i
Seguretat Social; i 2 cursos de llarga durada com a
Centre Col·laborador de la Generalitat de Catalunya
en l’especialitat de Laboral. El que s’ha traduït en que
s’hagin ofert un total de 830 hores lectives de classe,
amb una assistència de 1.400 persones.

L’oferta formativa ve donada pels canvis de normativa i
criteris de l’Administració en l’aplicació de la mateixa,
que fan necessària la preparació d’uns actes formatius
o d’altres. Així en l’exercici 2003 va disminuir el nombre
d’aquestes accions, així com l’assistència a les mateixes,
però variant molt poc les hores lectives ofertes, ja que
algun dels cursos o seminaris eren de llarga durada. Aquesta
informació queda reflectida en la gràfica núm. 8.

I un any més, pràcticament la totalitat de l’oferta
formativa del Col·legi ha estat gratuïta, gràcies a la
col·laboració de les Entitats Col·laboradores,
relacionades al final d’aquesta memòria, que any
darrera any, confien en el Col·lectiu de Graduats
Socials de les Comarques de Tarragona, i que fan
possible realitzar tot el conjunt d’activitats que a
continuació es detallen:

El dia 3 de febrer, tingué lloc el Seminari sobre LA LLEI
45/2002 DE MESURES URGENTS PER A LA REFORMA
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ PER ATUR I MILLORA
DE L´OCUPABILITAT (BOE 13/12/2002), a càrrec del
Sr. Mario Gil Villanueva, Inspector de Treball de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social de Tarragona,
seminari patrocinat per MUTUA MATT.

Els dies 10 i 11 de febrer es va celebrar el Seminari
sobre les NOVETATS FISCALS 2003, impartit pel Sr.
Roberto Luengo Martín, Inspector d’Hisenda de l’Estat
de l’Agència Tributària a Tarragona, i que va patrocinar
MUTUA EGARA i CENTRE DE PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS.

El dia 18 de febrer, Seminari sobre LA JUBILACIÓ
PARCIAL, a càrrec dels ponents, Sr. Albert Castanera
Mateo, Subdirector Provincial de Gestió Recaptatòria
de la Direcció Provincial de la Tresoreria General de
la Seguretat Social de Tarragona i el Sr. Conrad Segura
Soria, Subdirector de Prestacions, Mort, Jubilació i
Supervivència de la Direcció Provincial de l’INSS de
Tarragona. Aquest Seminari va comptar amb la
col·laboració de MUTUAL CYCLOPS.

Durant els dies 6 i 7 de març es van celebrar, a les
instal·lacions de la Ciutat de Repòs i de Vacances de
Tarragona, les VIII JORNADES DE DRET DEL TREBALL
I DE SEGURETAT SOCIAL, amb el títol “TEMES
ACTUALS, A DEBAT”. Aquest any van estar inaugurades
pel Sr. Jaume Abat Dinares, Director General de
Relacions Laborals del Departament de Treball, Indústria,
Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya; el
Sr. Joan Aregio i Navarro, Tinent d’Alcalde de l’Excm.
Ajuntament de Tarragona, acompanyats del President
del Col·legi, Il·lm. Sr. Francesc Blasco Martorell i de
la Directora Tècnica de les Jornades, Il·lma. Sra. Rosa
Maria Virolés Piñol, Magistrada de la Sala del Social
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I la
cloenda fou a càrrec de l’Excm. Sr. Joan Miquel Nadal
i Malé, Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Tarragona.

Aquestes Jornades es van desenvolupar sota la Direcció
Tècnica de la Magistrada del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya i Professora Associada de la
Universitat de Barcelona, Il·lma. Sra. Rosa Maria Virolés
Piñol. Com a Secretària Tècnica, la Sra. Amparo Pérez
Grau, Graduada Social i Gerent del nostre Col·legi; i
com a ponents, Il·lm. Sr. Efrén Borrajo Dacruz,
Catedràtic Emèrit de Dret del Treball i de la Seguretat
Social de la Universidad Complutense de Madrid i
Advocat, que en la seva ponència va parlar de “L’atur
i l’acomiadament després de la reforma (Llei 45/2002,
de 12 de febrer)”; Il·lm. Sr. Francisco Javier Sanz
Marcos, Magistrat de la Sala del Social del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, que va desenvolupar
el tema “L´assetjament sexual i l´assetjament moral

Gràfica núm.8
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(mobbing-bossing) en el treball”; Il·lma. Sra. Ana
MaríaOrellana Cano, Magistrada de la Sala del Social
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla)
i Professora de la Universidad de Cadiz, que va parlar
de “El Règim jurídic del permisos de treball d’estrangers”;
Excm. Sr. Manuel Iglesias Cabero, Magistrat de la Sala
del Social del Tribunal Supremo, que va tractar el tema
“Les responsabilitats empresarials derivades de l’Accident
de Treball. L’assegurament del recàrrec per falta de
mesures de seguretat”; Il·lm. Sr. Gregorio Ruiz Ruiz,
Magistrat de la Sala del Social del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que va desenvolupar el tema “
Problemes en matèria de contractació laboral:
contractació temporal, a temps parcial i del fix-
discontinu”; Excm. Sr. Luis Gil Suárez, President de la
Sala del Social del Tribunal Supremo, que en la seva
ponència va parlar de “El projecte de Llei Concursal i
la Jurisdicció Social”; Excma. Sra. María Emilia Casas
Baamonde, Magistrada del Tribunal Constitucional i
Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social
de la Universidad Complutense de Madrid, que va tractar
el tema “Llibertat d´expressió i garanties sindicals. Anàlisi
de la doctrina constitucional”; i l’Il·lm. Sr. Luis Enrique
de la Villa Gil, Catedràtic de Dret del Treball i de la
Seguretat Social de la Universidad Autónoma de Madrid,
Advocat i Graduat Social, que va desenvolupar el tema
“Les facultats de vigilància i control de l’empresari: El
cas dels terminals d’ordinador i dispositius similars”.

Aquesta ponència va donar pas al col·loqui i posterior
resum de les Jornades a càrrec de la Directora de les
mateixes, Il·lma. Sra. Rosa Maria Virolés Piñol,
Magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, i Professora Associada de la
Universitat de Barcelona.

Les entitats col·laboradores, en aquesta ocasió foren:
MUTUAL CYCLOPS, REDDIS UNION MUTUAL i LA
CAIXA, i a l’apartat comercial vam comptar amb 18
entitats expositores.

El dia 24 de març, Seminari sobre TREBALLADORS
ESTRANGERS impartit pel Sr. Rafael Fiestas Coll, Cap
de la Dependència de la Subdelegació del Govern i
del Sr. Ramón Eimil Pardo, Director de l’Àrea de Treball
i Assumptes Socials i que va estar patrocinat per ASISA
i MUTUA UNIVERSAL.

El dia 28 d’abril, es va celebrar un Fòrum Fiscal sobre
L´IMPOST DE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS,
impartit pel Sr. Jordi Solé Estalella, Cap de la Dependència
de Recaptació de l’Agència Tributària de Tarragona.

El dia 29 d’abril, Sessió de Treball amb la Tresoreria
General de la Seguretat Social de Tarragona, que va
oferir unes xerrades pràctiques sobre el SISTEMA RED.

El dia 7 de maig, Seminari sobre I.R.P.F i IMPOST SOBRE
EL PATRIMONI, a càrrec del Sr. Roberto Luengo Martín,
Inspector d’Hisenda de l’Estat de l’Agència Tributària a
Tarragona i patrocinat per MIDAT MUTUA i TARRACO
PREVENCIÓ.

El dia 28 de maig, Seminari sobre IMPOST DE
SOCIETATS, impartit pel Sr. Roberto Luengo Martín,
Inspector d’Hisenda de l’Estat de l’Agència Tributària
a Tarragona. Aquest Seminari va estar patrocinat per
LOGIC CONTROL i MUTUA MAZ.

El dia 5 de juny, Nova Sessió del Fòrum Fiscal, amb
el tema, RENDA I SOCIETATS, IMPOST D´ACTES
JURÍDICS DOCUMENTATS I OPERACIONS
SOCIETÀRIES, a càrrec del Sr. Jordi Solé Estalella,
Cap de la Dependència de Recaptació de l’Agència
Tributària de Tarragona.

El dia 15 de setembre va començar el Curs sobre
FISCALITAT BÀSICA, que amb una durada de 60
hores, va finalitzar el 19 de novembre. Aquest
Curs va ser impartit pel Sr. Roberto Luengo Martín,
Inspector d’Hisenda de l’Estat de l’Agència Tributària
a Tarragona i el Sr. Antonio Gallardo Sarasa,
Subinspector d’Hisenda de l’Estat de l’Agència
Tributària a Tarragona.

El dia 7 d’octubre, nova Sessió del Fòrum Fiscal sobre
el tema IMPOST DE SUCCESSIONS, a càrrec del Sr.
Jordi Solé Estalella, Cap de la Dependència de
Recaptació de l’Agència Tributària de Tarragona

El dia 4 de novembre , presentació del llibre MANUAL
PRÁCTICO DE SEGURIDAD SOCIAL, a càrrec del
seu autor el Sr. Antonio Benavides Vico, Cap de la
Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social a
Barcelona, i amb la col·laboració d’ASEPEYO.

El dia 2 de desembre, Nova Sessió del Fòrum Fiscal
sobre el tema NOU RÈGIM TRIBUTARI DE LES
SOCIETATS PATRIMONIALS, a càrrec de la Sra. Esther
González Martínez, Inspectora Adjunta de la Unitat
Regional d’Inspecció.

El dia 4 de desembre, Conferència sobre el MEDI
AMBIENT, QUALITAT DE VIDA I EMPRESA, impartida
per la Sra. Maria Jesús Vila i Segrià, Delegada Territorial
de Medi Ambient a Tarragona.

El dia 17 de desembre, a l’Hotel Ciutat de Tarragona,
xerrada sobre el COMUNICAT D´ACCIDENT DE
TREBALL, a càrrec del Sr. Jordi Martínez Navarro,
Director del Centre de Seguretat i Condicions de Salut
en el Treball i amb la col·laboració d’ASEPEYO.

El dia 18 de desembre, Seminari sobre la NOVA
NORMATIVA SOBRE AUTÒNOMS, impartit pel Sr.
Albert Castanera Mateo, Subdirector Provincial de
Gestió Recaptatòria de la Direcció Provincial de la
Tresoreria General de la Seguretat Social de Tarragona
i el Sr. Conrado Segura Soria, Subdirector de
Prestacions, Mort, Jubilació i Supervivència de la
Direcció Provincial de l’INSS de Tarragona, i que va
estar patrocinat per REDDIS UNION MUTUAL.
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Des d’aquest departament i amb la supervisió de
la Comissió Econòmica es controlen els Pressupostos
aprovats per a l’exercici amb total claredat i
transparència, per tal que permetin realitzar i dur
a terme, durant tot l’any, la totalitat de l’activitat
Col·legial programada. El que requereix una activitat
que, resumidament, es pot relacionar de la següent
forma:

- Comptabilitat: Assentaments Comptables, Balanços,
Estadístiques, Caixa, Bancs, Control Pressupostari,
Ingressos, Despeses, IRPF, IVA, Impost de Societats,
Proveïdors, etc.

- Quotes Col·legials: Aquest any, seguint la línia
d’exercicis anteriors, també s’ha efectuat el
seguiment i gestió en el tema de morosos, el que
fa que pràcticament que no n’hi hagin. Liquidació
i pagament de les Quotes al Consell de Col·legis
de Graduats Socials de Catalunya i al Consejo
General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España.

- Administració de l’Escola de Pràctica Professional:
Control de despeses per material i honoraris de
professors i ponents. Control d’ingressos a través
de les Entitats Col·laboradores, ja que la majoria
d’actes formatius són gratuïts.

- Administració del Centre Col·laborador de la
Generalitat de Catalunya i del Servei Català de
Col·locació: Administració i seguiment econòmic,
en el que respecta al control de despeses segons
els pressupostos assignats per a la seva realització,
despeses de material, honoraris de professors i
conferenciants, i subvencions de la Generalitat.

- Vendes a Col·legiats i no Col·legiats: Compres de
material per a vendes, cursos, material oficina i
diversos. Control d’existències i inventari.

- Preparació de la documentació necessària
(Balanços, Control Pressupostari, etc.) per al control
de la Comissió Econòmica i la seva aprovació

posterior en les reunions mensuals de les Juntes de
Govern, així com la preparació dels comptes anuals
i tancament de l’exercici, els quals es presenten
per a la seva aprovació en la Junta General de
Col·legiats que es celebra al final del mes de març
de cada any i el quadern del qual es presenta en
separata a part d’aquesta memòria.

DEPARTAMENT DE
COMPTABILITAT
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A la pàgina 11 d’aquesta Memòria 2003, en l’apartat de Diplomes 
Acreditatius d’haver estat Membre de Junta de Govern, s’ha omès al 
col·legiat Excm. Sr. Francesc Casañas Domingo. 
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