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Presentació

Us presento la Memòria 2007. Un any més, ho hem fet el millor que 
hem pogut i sabut. Aquí la teniu per a la vostra valoració i crítica.

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 que continueu participant activament, enriquint 
la vida col.legial amb la vostra presència, suggeriments i crítiques 
constructives, que podeu fer arribar, bé personalment, o a través 
de les enquestes que periòdicament us enviem i que també podeu 
trobar dins la nostra pàgina web.

El nostre agraïment a totes les entitats col.laboradores, 
que figuren al final d’aquesta Memòria, la confiança que
depositen en els Graduats Socials de les Comarques de 
Tarragona i, 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.

Amb la il.lusió renovada i sent tots una pinya, seguim endavant.
Gràcies a tots.

Francesc Blasco Martorell
President



6

Composició Junta de Govern

PRESIDENT
Il.lm. Sr. Francesc Blasco Martorell

VICEPRESIDENT 1r.
Excm. Sr. Joan Màrius Abelló Castellà

VICEPRESIDENTA 2a.
Sra. Anna Maria Asamà Esteve

SECRETÀRIA GENERAL
Excma. Sra. Bibiana Cotano Martín
 
TRESORER GENERAL
Sr. Jaume Francesch Garcés

VICESECRETARI
Excm. Sr. Joan Maria Estivill Balsells

COMPTADOR
Sr. Pere Josep Roig Anglès

VOCALS
Excm. Sr. Juan Manuel Martínez Fornells
Sr. Rafael Uceda Pulido
Sra. Marta Martorell Serra
Sr. Joan Anton Barrachina Cros
Sra. Josepa Maria Solé Vilella
Sra. Paloma Martín Moya

Personal de Secretaria
GERENT
Sra. Amparo Pérez Grau

DEPARTAMENT COL.LEGIACIONS
Sra. Montserrat Miranda Bermúdez

DEPARTAMENT PÀGINA WEB
Sra. Sílvia Haro Pozo

DEPARTAMENT DE FORMACIÓ I BIBLIOTECA
Sr. Rafael Fernández Escobar



OR
GA

NI
GR

AM
A 

DE
 L’

ÒR
GA

N 
DE

 G
OV

ER
N 

DE
L C

OL
. L

EG
I

Pr
es

id
en

t

Sr
. F

ra
nc

es
c 

Bl
as

co
 M

ar
to

re
ll

Vi
ce

pr
es

id
en

ta
 2

a.

Sr
a.

 A
nn

a 
M

ar
ia 

As
am

à 
Es

te
ve

Vi
ce

pr
es

id
en

t 
1r

.

Sr
. J

oa
n 

M
àr

iu
s 

Ab
el

ló
 C

as
te

llà

A
ss

es
so

ra
 J

ur
íd

ic
a

Sr
a.

 E
lis

ab
et

h 
Be

ní
te

z

G
er

en
t

Sr
a.

 A
m

pa
ro

 P
ér

ez
 G

ra
u

Se
cr

et
àr

ia
 g

en
er

al

Sr
a.

 B
ib

ian
a 

Co
ta

no
 M

ar
tín

Tr
es

or
er

 g
en

er
al

Sr
. J

au
m

e 
Fr

an
ce

sc
h 

Ga
rc

és

Vi
ce

se
cr

et
ar

i

Sr
. J

oa
n 

M
. E

st
ivi

ll 
Ba

lse
lls

Co
m

pt
ad

or

Sr
. P

er
e 

Jo
se

p 
Ro

ig
 A

ng
lè

s

In
tr

us
is

m
e,

 È
tic

a 
i H

on
or

ar
is

Ll
ui

ta
 in

tru
sis

m
e

Èt
ica

 i 
De

on
to

lo
gi

a
Ho

no
ra

ris

Sr
. J

oa
n 

M
àr

iu
s 

A
be

lló
 C

as
te

llà

Sr
a.

 A
nn

a 
M

. A
sa

m
à 

Es
te

ve
Sr

a.
 B

ib
ian

a 
Co

ta
no

 M
ar

tín
Sr

. J
ua

n 
M

. M
ar

tín
ez

 F
or

ne
lls

Sr
. J

oa
n 

M
. E

st
ivi

ll 
Ba

lse
lls

Sr
. J

au
m

e 
Fr

an
ce

sc
h 

Ga
rc

és
Sr

. P
er

e 
Jo

se
p 

Ro
ig

 A
ng

lè
s

Sr
. J

oa
n 

An
to

n 
Ba

rra
ch

in
a 

Cr
os

Re
la

ci
on

s 
Pú

bl
iq

ue
s

O
rg

an
itz

ac
ió

 A
ct

es
Pu

bl
ici

ta
t

Pr
em

sa
Es

po
ns

or
itz

ac
io

ns
Im

at
ge

 e
xt

er
na

Sr
a.

 B
ib

ia
na

 C
ot

an
o 

M
ar

tín

Sr
. J

oa
n 

M
àr

iu
s 

Ab
el

ló
 C

as
te

llà
Sr

a.
 A

nn
a 

M
. A

sa
m

à 
Es

te
ve

Sr
. J

oa
n 

M
. E

st
ivi

ll 
Ba

lse
lls

Sr
. R

af
ae

l U
ce

da
 P

ul
id

o
Sr

a.
 M

ar
ta

 M
ar

to
re

ll 
Se

rra
Sr

. J
oa

n 
An

to
n 

Ba
rra

ch
in

a 
Cr

os
Sr

a.
 Jo

se
pa

 M
ar

ia 
So

lé
 V

ile
lla

Sr
a.

 P
alo

m
a 

M
ar

tín
 M

oy
a

Ec
on

om
ia

Pr
es

su
po

st
os

Co
m

pt
ab

ilit
at

Co
nt

ro
l D

es
pe

se
s

Pa
tri

m
on

i

Sr
. J

au
m

e 
Fr

an
ce

sc
h 

G
ar

cé
s

Sr
. J

oa
n 

M
àr

iu
s 

Ab
el

ló
 C

as
te

llà
Sr

a.
 A

nn
a 

M
. A

sa
m

à 
Es

te
ve

Sr
a.

 B
ib

ian
a 

Co
ta

no
 M

ar
tín

Sr
. P

er
e 

Jo
se

p 
Ro

ig
 A

ng
lè

s
Sr

. J
ua

n 
M

. M
ar

tín
ez

 F
or

ne
lls

Sr
. J

oa
n 

M
. E

st
ivi

ll 
Ba

lse
lls

Sr
a.

 M
ar

ta
 M

ar
to

re
ll 

Se
rra

Cu
ltu

ra

Es
co

la 
Pr

àc
tic

a 
Pr

of
es

sio
na

l
Ce

nt
re

 C
ol

·la
bo

ra
do

r
Bi

bl
io

te
ca

Se
rv

ei
s

Sr
a.

 A
nn

a 
M

ar
ia

 A
sa

m
à 

Es
te

ve

Sr
. J

oa
n 

M
àr

iu
s 

Ab
el

ló
 C

as
te

llà
Sr

a.
 B

ib
ian

a 
Co

ta
no

 M
ar

tín
Sr

. J
au

m
e 

Fr
an

ce
sc

h 
Ga

rc
és

Sr
. R

af
ae

l U
ce

da
 P

ul
id

o
Sr

. P
er

e 
Jo

se
p 

Ro
ig

 A
ng

lè
s

Sr
a.

 M
ar

ta
 M

ar
to

re
ll 

Se
rra

Sr
. J

oa
n 

An
to

n 
Ba

rra
ch

in
a 

Cr
os

Sr
a.

 Jo
se

pa
 M

ar
ia 

So
lé

 V
ile

lla
Sr

a.
 P

alo
m

a 
M

ar
tín

 M
oy

a

CR
IT

ER
I

TE
M

IS

To
ta

 la
 Ju

nt
a





9

Política de Qualitat
El principal objectiu del Col.legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona és 
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 possi-
ble, l’atenció 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 pro-
fessional, aconseguint-ho amb l’ajuda i col. laboració de tots.

Per assegurar l’èxit a llarg termini de l’organització, s’assumeixen els se-
güents principis:

• La millora contínua en la qualitat dels serveis que oferim als nostres 
col.legiats, i assolir el seu nivell de satisfacció, és un objetiu a seguir tant 
per part de la presidència com per part de tots els nostres col.laboradors, 
a tots els nivells.

• Per garantir-ho, i per aconseguir els objectius de l’entitat, s’ha implantat 
un sistema de qualitat, que conjuntament amb el compliment de la legislació, 
són els criteris que defineixen les nostres línies a seguir.

A més, la Presidència assumeix el compromís de fer arribar la Política de 
Qualitat a tots els seus col.laboradors per al seu coneixement, i de fer-ne la 
revisió per tal de garantir la constant adequació.

Francesc Blasco
President
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Comunicació
Durant el present exercici, el nostre Col.legi ha tingut una presèn-
cia 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 32 ocasions 
en diferents mitjans de premsa escrita, segons podem apreciar en 
la gràfica núm. 3.

 

DIARI DE TARRAGONA (4 de març). Programa de les XII Jornades 
de Dret del Treball i Seguretat Social que es celebraran els pro-
pers dies 8 i 9 de març, a la Ciutat de Repòs i de Vacances de 
Tarragona.

CLAXON (del 6 al 12 de març). Anunci de les XII Jornades de 
Dret del Treball i Seguretat Social que es celebraran  els propers 
dies 8 i 9 de març, sota el títol “Dret Social d´Actualitat”.

CLAXON (del 6 al 12 de març). Article i programa de les XII 
Jornades de Dret del Treball i Seguretat Social, que organitza el 
nostre Col.legi, on experts i professionals del sector debatran so-
bre el dret social a l’actualitat.

MÉS TARRAGONA (8 de març). Notícia de la inauguració, avui, 
de les XII Jornades de Dret del Treball i Seguretat Social, a càrrec 
del delegat de Govern al Camp de Tarragona, Sr. Xavier Sabaté.

MÉS TARRAGONA (9 de març). Article i fotografia del primer 
dia de celebració de les XII Jornades. Entre les ponències d´aquest 
primer dia destaca la Llei d´Igualtat, aprovada aquest dimecres al 
Senat, de la que, la magistrada del Tribunal Supremo i Directora 
Tècnica de les Jornades, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès, opina 

que es notarà en qüestions relatives als permisos i, també, en la 
reducció de les Jornades.

DIARI DE TARRAGONA (9 de març). Petit article i fotografia 
que recull un moment de la intervenció del Dr. Tomás Sala Franco, 
amb la ponència “El nou règim jurídic de la Contractació Tempo-
ral”, durant el transcurs de les XII Jornades de Dret del Treball i 
Seguretat Social.

DIARI DE TARRAGONA (18 de març). Petit article que recull les 
matèries en les quals estan especialitzats els Graduats Socials, així 
com les seves principals competències, sent un col.lectiu impres-
cindible per a informar i assessorar a les empreses i als particulars. 
Tot això suposa un reciclatge constant. 
 
LA VEU DE L´EBRE (4 de maig). Article i fotografia del Vice-
president Primer del nostre Col.legi, Sr. Joan Màrius Abelló, on 
destaca les novetats més significatives de l´IRPF i l´Impost sobre 
el Patrimoni per la campanya de renda d´enguany. Acompanya a 
aquest article, una relació dels companys graduats socials que 
estan exercint a les Comarques de l´Ebre.

DIARI DE TARRAGONA (6 de maig). Anunci de Renda 2006.

EL PUNT (6 de maig). Anunci de Renda 2006.

EL PUNT (13 de maig). Article que es fa ressò de l´acte d´entrega, 
per part de l´alcalde de l´Ajuntament de Tarragona, del diploma als 
Serveis Distingits a la ciutat de Tarragona, que va rebre, entre 
altres entitats, el nostre Col·legi.

DIARI DE TARRAGONA (13 de maig). Anunci de Renda 2006.

EL PUNT (13 de maig). Anunci de Renda 2006.

DIARI DE TARRAGONA (13 de maig). Article i fotografia de 
l´acte d´entrega, a la Sala de Plens de l´Ajuntament de Tarragona, 
dels diplomes als Serveis Distingits a la Ciutat de Tarragona. La 
fotografia mostra als guardonats, entre ells, el nostre President, Sr. 
Francesc Blasco.

MÉS TARRAGONA (14 de maig). Fotografia de l´entrega per 
part de l´Excm. Alcalde de Tarragona, Sr. Joan Miquel Nadal i Malé, 
al nostre President, Il·lm. Sr. Francesc Blasco Martorell, del diplo-
ma als serveis distingits de la Ciutat de Tarragona.

EL PUNT (23 de maig). Anunci de Renda 2006

DIARI DE TARRAGONA (23 de maig). Anunci de renda 2006.

Mitjans de Comunicació - Gràfica 3 -
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DIARI DE TARRAGONA (11 de juliol). Notícia sobre la signatura 
de l´acord de col·laboració entre el Consejo General del Poder 
Judicial i l´Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona, 
pel qual les Jornades de Dret del Treball i Seguretat Social organit-
zades pel nostre Col·legi seran incloses en el pla de formació que 
el CGPJ ofereix per als jutges i magistrats de tota Espanya.

 AQUÍ (12 de juliol). Petita ressenya de la signatura de l´acord de 
col·laboració entre El CGPJ i el nostre Col·legi. Acompanya fotogra-
fia del moment de l’esmentada signatura.

MES TARRAGONA (12 de juliol). Petit article, acompanyat d´una 
fotografia que recull el moment de la signatura, entre el Vicepresi-
dent del CGPJ, Sr. Fernando Salinas i el nostre President, Sr. Fran-
cesc Blasco, de l´acord de col·laboració d´ambdues entitats. 

AQUÍ (18 de juliol). Petita ressenya acompanyada de fotogra-
fia de la visita institucional que membres de la Junta del nostre 
Col·legi, encapçalada pel nostre President, Il·lm. Sr. Francesc Blas-
co, han mantingut amb el Conseller de la Vicepresidència de la 
Generalitat de Catalunya, Hble. Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira, i que 
ha servit per estrènyer les relacions del col·lectiu col·legial amb 
l´Administració Autonòmica i comentar la situació actual dels gra-
duats socials professionals.

MÉS TARRAGONA (9 d´octubre). Fotografia on el nostre Pre-
sident, Sr. Blasco, saluda a l´Alcalde de Tarragona, Sr. Ballesteros, 
abans de l´inici de la conferència d´aquest últim sobre la valoració 
dels primers 100 dies com alcalde de la ciutat.

MÉS TARRAGONA (23 d´octubre). Article i fotografia de la re-
cepció que l´alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va oferir 
a una representació de la Junta de Govern del nostre Col·legi, 
encapçalada pel President, Sr. Francesc Blasco, i durant la qual va 
confirmar la seva assistència al Sopar de Gala que celebrarem el 
proper dia 30 de novembre.

DIARI DE TARRAGONA (25 d´octubre). Fotografia de la visi-
ta institucional que una representació de la Junta de Govern del 
Col·legi, acompanyada de la Gerent, van mantenir amb l´alcalde de 
Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.

MÉS TARRAGONA (25 d´octubre). Dins de l´apartat de Col·legis 
Professionals, pàgina del nostre Col·legi destacant la importància 
de la signatura de l´acord de col·laboració entre el nostre Col·legi 
i el Consejo General del Poder Judicial, del passat mes de juliol, 
pel qual les nostres Jornades de Dret del Treball i Seguretat 
Social formaran part del Pla de Formació de jutges i magistrats 
de l´Estat.

DIARI DE TARRAGONA (29 de novembre). Petit article que fa 
menció a la celebració de l´endemà, del Sopar de Gala 2007, a 
l’Hotel Husa Imperial Tarraco.

MÉS TARRAGONA (30 de novembre). Article que fa ressò de la 
celebració, avui, de l´acte de jurament dels nous Graduats Socials 
exercents i de l´acte d´imposició de togues al Saló d´Actes del 
nostre Col·legi. Posteriorment, tindrà lloc el tradicional Sopar de 
Gala, on es lliuraran diferents plaques commemoratives com la 
medalla al mèrit professional, en la categoria de bronze, d´or i 
de plata. També es lliurarà la medalla als Serveis Distingits en la 
categoria d´or.

DIARI DE TARRAGONA (2 de desembre). Fotografia i relació 
dels disset nous graduats socials exercents que van realitzar l´acte 
de jurament i imposició de togues que va tenir lloc al Saló d´Actes 
del nostre Col·legi.

MÉS TARRAGONA (4 de desembre). Petit article acompanyat 
de fotografia dels nous graduats socials en exercici que van rea-
litzar l´acte de jurament i imposició de togues, apadrinats per la 
Secretària del Col·legi, Sra. Bibiana Cotano.

CLAXON (4 – 10 de desembre 2007). Fotografia i article dels 
disset nous graduats socials que, al Saló d´Actes del nostre 
Col·legi, van celebrar l´acte de jurament i d´imposició de togues. 
També fa menció a la celebració del Sopar de Gala que va comptar 
amb l´assistència d´unes 300 persones.

AQUÍ (5 de desembre). Petit article, acompanyat de fotografia 
dels disset nous graduats socials que el passat divendres dia 30 
de novembre, van realitzar l´acte de jurament i d´imposició de 
togues. L´acte va estar presidit pel President del Col·legi, Il·lm. 
Sr. Francesc Blasco Martorell; per la Magistrada de la Sala IV del 
Tribunal Supremo, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol; pel Presi-
dent de l´Audiència Provincial de Tarragona, Il·lm Sr. Antonio Carril 
Pan; pel Degà de la Facultat de Jurídiques de la URV, Dr. Antoni 
Jordà Fernández; pel Degà del Col·legi d´Advocats de Tarragona, 
Il·lm. Sr. Antoni Vives Sendra; per jutges i magistrats dels Jutjats 
del Social i per la Junta de Govern del Col·legi.

DIARI DE TARRAGONA (27 de desembre). Entrevis-
ta a l’Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magistrada de la 
Sala del Social del Tribunal Supremo, amb motiu de la Me-
dalla als Serveis Distingits en la Categoria d´Or que el nos-
tre Col·legi li va atorgar durant el transcurs de la celebració 
del Sopar de Gala del passat dia 30 de novembre. La Sra. 
Virolès, repassa també, els 35 anys que porta al món del Dret 
Laboral.
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Agenda President
03/05/2007 Sessió Informativa amb els representants de les 
diverses institucions i col·lectius interessats en la Reforma i Am-
pliació de l´Edifici Judicial. Sala de Vistes 1 de l´Edifici Judicial 
de Reus.

10/05/2007 Conferència sobre “Futur Professional” organit-
zada per l´Associació d´Antics Alumnes de Relacions Laborals i 
Ciències del Treball de la U.R.V. Facultat de Ciències Jurídiques.

11/05/2007 El President assisteix, juntament amb la Vicepre-
sidenta 2a, Sra. Anna Maria Asamà; la Secretària, Sra. Bibiana 
Cotano; la Vocal de Junta, Sra. Josepa Maria Solé, la Gerent, 
Sra. Amparo Pérez i la Magistrada de la Sala IV del Tribunal 
Supremo, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès, al lliurament, al 
nostre Col·legi per part de l´alcalde de Tarragona, Il·lm. 
Sr. Joan Miquel Nadal i Malé del diploma dels Serveis Dis-
tingits a la Ciutat de Tarragona. Excm. Ajuntament de 
Tarragona.

12/05/2007 Dins dels actes de campanya electoral, invitació 
del candidat a l´alcaldia per CIU, Joan Aregio Navarro, al dinar i 
posterior discurs. Delega en la Vicepresidenta 2a, Sra. Anna Maria 
Asamà. Hotel Ciutat de Tarragona.

25/05/2007 Acte de signatura del protocol entre el Departa-
ment de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya i el Consell de Col·legis de Procuradors 
dels Tribunals de Catalunya, per l´enviament de notificacions per 
via telemàtica. SISTEMA LEXNET. Delega al Tresorer Sr. Jaume 
Francesch. Aula de Formació dels Serveis Territorials de Justícia 
a Tarragona.

30/05/2007 Invitació de la Cambra de Comerç de Tarragona  
a l´acte de distinció amb el Premi Eco Cambra al Sr. Antonio 
Catalán, president d´AC Hotels. Cambra de Comerç, Indústria i 
Navegació.

13/06/2007 Invitació del President i el Comitè Executiu de PI-
MEC al Sopar Anual del 30è Aniversari de l´Entitat. Hotel Hes-
peria Tower de Barcelona.

28/06/2007 Invitació a la Jornada “L´entorn de la competiti-
vitat de la PIME com a factor clau de localització empre-
sarial d´alt valor afegit i de creació d´ocupació de qualitat 
al camp de Tarragona”, organitzada per PIMEC. Hotel Imperial 
Tarraco.

10/07/2007 Reunió del Pleno del Consejo General a 
Madrid. Seu del Consejo General de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España. Madrid

11/07/2007 Assistència, juntament amb els dos Vicepresidents, 
Secretària General i Gerent, a l´acte de signatura del conveni 
de col·laboració amb el Consejo General del Poder Judi-
cial, que permetrà la inclusió de les nostres Jornades en el circuit 
de formació de Jutges i Magistrats. Seu del Consejo General del 
Poder Judicial.

18/07/2007 Visita institucional, juntament amb els membres 
de la Junta de Govern Sr. Joan Màrius Abelló, Sra. Anna Maria 
Asamà, Sra. Bibiana Cotano, Sr. Pere Josep Roig, Sra. Josepa 
Maria Solé, Sra. Marta Martorell i la Gerent Sra. Amparo Pérez, 
al Vicepresident del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya, Hble. Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira. Parlament de 
Catalunya.

10/09/2007 Invitació de l´Ajuntament de Tarragona a la con-
ferència “TERRITORI I PAÍS”, a càrrec del Dr. Francesc Xavier 
Grau Vidal, rector de la Universitat Rovira i Virgili. Sala d´Actes del 
Palau Municipal.

14/09/2007 Invitació del Rector Magnífic de la Universitat Rovira 
i Virgili, Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, a la inauguració del curs 
acadèmic 2007-08 al sistema universitari català. Auditori 
August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

08/10/2007 Assistència, juntament amb els Vicepresidents, Tre-
sorer i la Gerent, a la presentació del nou Cap de la Depen-
dència de Treball i Assumptes Socials, Sr. Carlos Miranda 
Ruiz de Gordejuela. Subdelegació de Govern.

08/10/2007 Invitació de l´Ajuntament de Tarragona a la con-
ferència “100 DIES DE GOVERN DE PROGRÉS A TARRA-
GONA” a càrrec de l´Alcalde de Tarragona, Il·lm. Sr. Josep Fèlix 
Ballesteros Casanova. Antiga Audiència.

11/10/2007 Reunió proposada per l´Il·ltre. Col·legi Oficial de 
Veterinaris de Tarragona per tractar temes d´interès comú a 
les professions col·legiades i possibles acords de treball 
futur en comú. Restaurant Passadís.

18/10/2007 Visita Institucional a l´Alcade de Tarragona,
Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova. Acompanyen 
al President, la Vicepresidenta 2a, Sra. Asamà; la Secretària 
General, Sra. Cotano i la Gerent, Sra. Pérez. Ajuntament de 
Tarragona.
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26/10/2007 Reunió del Pleno del Consejo General a 
Madrid. Seu del Consejo General de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España. Madrid

31/10/2007 Invitació a la inauguració de les noves 
instal·lacions a Riudoms de GRUPO CASTILLA, i a la sig-
natura del conveni de col·laboració entre GRUPO CASTILLA i la 
Universitat Rovira i Virgili. Seu GRUPO CASTILLA.

16/11/2007 Assistència a la inauguració i ponències de les X 
Jornades sobre “Aspectos jurídicos de las nuevas medidas 
del sistema español de Seguridad Social”. Algunes ponèn-
cies també compten amb l´assistència, de la Vicepresidenta 2a. i el 
Tresorer General del Col·legi, Sra. Anna Asamà i Sr. Jaume Francesch
respectivament. Seu Il·ltre. Col·legi d´Advocats de Tarragona.

16/11/2007 Participació com a moderador en la taula rodona sobre 
Gestió de la Comunicació, dins del III Congrès sobre Patologies 
Derivades de l´Estrès. Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

20/11/2007 Reunió dels Col·legis Professionals de la de-
marcació  per debatre i estudiar la possibilitat de constituir la Unió 
Professional de Tarragona. Delega en la Vicepresidenta 2a., 
Sra. Anna Maria Asamà Esteve. Seu Il·ltre. Col·legi d´Advocats 
de Tarragona.

23/11/2007 Sopar de Gala 2007 del Col·legi de Barcelona. 
Delega en la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria Asamà Esteve. 
Hotel Arts de Barcelona.

En el present exercici es va efectuar la preparació, organització i 
coordinació de les diferents reunions de treball, comissions, juntes 
de govern i Junta General dins de les quals, i d’acord als diferents 
ordres del dia, la Junta de Govern i la Gerent tractaren tots els 
temes ordinaris i extraordinaris generats durant el període.

Lliurament al nostre Col·legi per part de l´Il·lm. Sr. Joan Miquel Nadal 
i Malé del diploma dels Serveis Distingits a la Ciutat de Tarragona

Acte de signatura del conveni de col·laboració amb el Consejo 
General del Poder Judicial

Visita Institucional a l´Alcade de Tarragona, Il·lm. Sr. Josep Fèlix 
Ballesteros Casanova

Visita institucional al Vicepresident del Govern de la Generalitat de 
Catalunya, Hble. Sr. Josep-Lluís Carod-Rovira
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Durant el 2007 s’han ofert serveis que suposen una constant ac-
tualització de la formació professional a través de l’Escola de Pràc-
tica Professional, organitzant totes aquelles accions formatives 
o informatives necessàries d’acord amb les novetats normatives 
que en cada exercici es van produint. Aquests serveis permeten al 
col.legiat tenir una informació puntual en tots aquells temes 
relacionats amb la seva professió (normativa laboral, fiscal, 
financera, jurisprudència, notícies d’interès, premsa, ...), que en 
aquest any s’ha canalitzat, fonamentalment a través de la nostra 
pàgina web.
Tot això sense deixar de costat tota aquella activitat de la Secreta-
ria del Col.legi encaminada a vetllar pels interessos del col.lectiu. 
Activitat encaminada a la lluita contra l’intrusisme professional, 
vetllar pel compliment de l’ètica professional, dins del marc del 
nostre Codi Deontològic, entre d’altres.

El 2007 ha estat el de la revisió total del Sistema de Qualitat 
després de tres anys de la seva implantació, havent superat les 
auditories sense cap no conformitat i augmentant en dos proces-
sos més, incorporant-los al Sistema amb el que en 2007 que-
den tots els processos dels departaments de Secretaria inclosos 
en el Sistema de Qualitat, així com també l’Escola de Pràctica 
Professional.
Durant l’any 2007, s’oferiren un total de mil quatre-centes 
vint-i-quatre informacions, segons podem observar en el qua-
dre de servei d’informació, essent el Departament de Formació 
i Biblioteca qui ha donat més informacions. Podem observar 
una disminució de tots els Departaments de Secretaria del 
Col.legi, quant a informacions ofertes, en relació als anys 
anteriors. 

SERVEI 
D’INFORMACIÓ

Departament
Pàgina Web

Departament Formació 
i Biblioteca

Departament 
Col.legiacions

Totals 2007
informació

General 104 88 190 382
Col.legial 6  141 147
Biblioteca 2 86  88
Formació 30 257 5 292
Comptable 17 9 15 41
Informàtica 182   182
Actes Socials 21 41 9 71
Estrangeria 6 108  114
Borsa Treball 3 103 106
Manteniment  1 1

SUMES 371 589 464 1424

Quadre servei d’informació

Servei d’informació - Gràfica 1 - Servei d’informació als departaments - Gràfica 1A -

Temàtica servei d’informació - Gràfica 1B -
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Departament Col.legiacions
Aquest departament és el que s’ocupa de tota la part oficial, prò-
piament dita, referent a les col·legiacions que un col·legi profes-
sional ha de contemplar com a entitat de dret públic dins del marc 
legal establert.

Canalitza tot el relatiu al col·legiat i la seva col·legiació, se-
gons els estatuts i la normativa vigent, efectuant un rigorós con-
trol del Registre General de Col·legiats en les diferents modalitats 
de col·legiació, així com també les modificacions i variacions en 
les mateixes, segons les necessitats dels col·legiats i col·legiades, 
amb una atenció directa i personalitzada.

Durant l’exercici 2007, aquest departament va oferir un to-
tal de 464 informacions sobre diversos temes de caràcter ge-
neral, de borsa de treball, col·legiacions i altres. (Quadre servei 
d’informació)

En els últims anys s’observa un estancament en les col·legiacions 
efectives i, malgrat les 141 informacions col·legials que s’oferiren 
durant l’exercici, el número de col·legiats s’ha mantingut, pel que 
el Cens Col·legial, segons es pot observar en la gràfica núm. 7,  
és de 511 col·legiats.

Dins del registre, control i administració de la correspondència, en 
el present exercici es van registrar 769 documents d’entrada 
i 1.603 documents de sortida. Això s’ha traduït en 142.648 
documents enviats, principalment als col·legiats però també a 
diferents destinataris, com ara entitats col·laboradores, organismes 
oficials, administracions, junta de govern, particulars, entre d’altres. 
(Gràfica núm. 2)

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

Durant aquest període van entrar dos casos d’intrusisme, 
ambdós resolts. Aquest és un tema de difícil resolució en 
el que la Junta de Govern posa tot el seu esforç, però la
normativa, el tarannà de les institucions i la Judicatura no ens són 
favorables.

En aquest exercici, entraren quatre casos d’ètica profes-
sional, dos d’ells resolts i dos pendents de resolució. En aquest 
tema tots estem involucrats i tots hem de ser escrupulosament 
professionals, fent de l’ètica i del Codi Deontològic, el nostre pilar 
professional fonamental.

Des de l’equip de govern del Col·legi, durant el 2007, es poten-
ciaren les relacions externes amb les diferents administracions 
públiques, organismes oficials, altres col·legis professionals de gra-
duats socials i d’altres professions, observant en cada moment i 
situació, el protocol adequat.

Durant l’exercici 2007, i dins de la Borsa de Treball del Col·legi, 
es gestionaren 42 ofertes de treball. L’evolució de la mateixa 
es reflecteix en la gràfica núm. 4.

- Gràfica 2 -

Borsa de Treball - Gràfica 4 -



16

Acte Jurament o Promesa 
Nous Col.legiats Exercents
El passat dia 30 de novembre, el nostre Col·legi es va vestir de 
gala per celebrar la seva festa anual. 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 l’I·lm. Sr. Francesc Blasco Martorell, President del Col·legi; jun-
tament amb l’Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magistrada de 
la Sala IV del Tribunal Supremo; Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan, Pre-
sident de l’Audiència Provincial de Tarragona; Il·lm. Sr. Francisco 
Javier Sánchez Icart, Magistrat-Jutge del Jutjat del Social núm. 1 
de Tarragona; Sr. Enrique Domeque Goya, Secretari Coordinador 
de l’Audiència Provincial de Tarragona; Dr. Antoni Jordà Fernández, 
Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV i l’Il·lm. Sr. 
Antoni Vives Sendra, President del Col·legi Provincial d’Advocats 
de Tarragona.

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

Sra. Rocío Aguilera Vázquez
Sra. Judit Alfonso Ramos
Sra. Rosa Maria Arcos Princep
Sr. Daniel Carrillo Mayer
Sra. Silvia Córdoba Baguena
Sra. Yurema Díaz Rodríguez
Sra. Mª José Font Moya
Sr. Víctor Manuel García Canalda
Sr. Santiago Jodra Bové
Sra. Belén Méndez Llerena
Sr. Miguel Ángel Oliva Mateo
Sra. Genoveva Quero Carrillo
Sra. Verónica Segura Dell’Olio
Sr. Marcel Serra i Huguet
Sra. Joana Subirats Cabanes
Sra. Mª del Mar Marzo Fernández
Excma. Sra. Concepción Fernández Esteban



17

Sopar de Gala
El dia 30 de novembre, a continuació de l’acte de Jurament/Pro-
mesa dels nous Col.legiats Exercents, va tenir lloc el Sopar de 
Gala que, com ja és habitual, se celebra l’últim divendres del mes 
de novembre. 

Aquest any 2007, la Junta de Govern acordà concedir la màxi-
ma distinció de l’Il.ltre. Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, 
la Medalla als Serveis Distingits en la Categoria d’Or, a 
l’Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magistrada de la 
Sala IV del Tribunal Supremo com a homenatge i agraïment 
per la seva inestimable col·laboració amb els Graduats Socials de 
les Comarques de Tarragona. 

La Sra. Virolès va ser col·legiada no exercent en el nostre Col·legi, 
amb el número 24, des del 21 de desembre de 1973 fins l’1 
de febrer de 1989. Des dels seus diferents càrrecs - com a Lle-
trada de l’INSS i com a Magistrada, dels Jutjats del Social del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala del Social i, a 
l’actualitat, del Tribunal Supremo Sala IV -, sempre ha col·laborat 
amb el Col·legi en tot allò que se li ha sol·licitat: conferències, 
taules rodones, actes institucionals...etc. És Directora Tècnica de 
la revista TEMIS que edita el Col·legi de Doctrina i Jurisprudència, 
des de la seva creació el 1996. Ha participat com a ponent i 
com a Directora de les Jornades de Dret de Treball i Seguretat 
Social, des de la creació de les mateixes, el 1995. A més a 
més, al llarg de tots aquests anys, ha sabut guanyar-se l’afecte i 
l’admiració de tots nosaltres, per la seva qualitat humana i el seu 
saber fer, que enorgulleix el nostre col·lectiu en tant que formi 
part del mateix.

Així mateix, s’aprovaren els següents honors i distincions:

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

Sr. Pere Ll. Bergadà Roig
Sr. Alfonso de Arespacochaga Martínez
Sra. Margarida García Inglés
Sra. Mª Isabel García León
Sr. José Maria Ibáñez Monllor
Sr. Nicolás Lázaro Cañabate
Sra. Nuria Sabaté Punyed
Sr. Xavier Torres Royo
Sr. Àngel Vilà Tous

L’Excma. Sra. Rosa Maria Virolés, rep la Medalla als Serveis 
Distingits en la Categoria d’Or

Els colegiats que van rebre la Medalla Corporativa al Mèrit en el 
Treball, en la Categoria d’Or

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

Medalla de Sant Josep Artesà al Sr. Vicente López Miró

El Sr. Alfonso Luesma va rebre una placa commemorativa per part 
del col·legi

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

Excma. Sra. Concepción Fernández Esteban
Excm. Sr. José María Fernández Plaza
Excm. Sr. Antoni Francesc Jové Martínez
Excm. Sr. Jordi Rovira i Izal

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

Sr. Javier Cay Diarte
Excm. Sr. Jordi Gisbert Gisbert
Sr. Manuel López Rodríguez
Sra. Nuria Martorell Soler
Sr. Emilio Vázquez Cantonero

Placa Commemorativa, pels seus 40 anys de col.legiació ininte-
rrompuda, com a Graduat Social Exercent fins al 1994, i com a 
No Exercent a l’actualitat, al Col·legiat:

Excm. Sr. Josep Maria Moix Cabeza

Medalla de Sant Josep Artesà, en la Categoria de Plata, per haver 
estat membre de la Junta de Govern i per la seva dedicació desin-
teressada al col·lectiu dels Graduats Socials de les Comarques de 
Tarragona, al següent Col·legiat:

Excm. Sr. Vicente López Miró

Placa Commemorativa, per la seva inestimable col·laboració amb 
els Graduats Socials de les Comarques de Tarragona durant els 
anys que ha estat com a Cap de la Inspecció de Treball i Segure-
tat Social de Tarragona a:

Sr. Alfonso Luesma Pazos
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Moviment Col·legial 
durant l’exercici 2007
ALTES EXERCENTS LLIURES

Núm. col Nom Data alta

886 Daniel Carrillo Mayer 06-02-2007
889 Rocío Aguilera Vázquez 20-03-2007
891 Maria del Mar Marzo Fernández 20-03-2007
892 Judit Alfonso Ramos 24-07-2007
893 Verónica Segura Dell’Olio 24-07-2007
732 Genoveva Quero Carrillo 18-09-2007
896 Yurema Díaz Rodríguez 18-09-2007
898 Ester Vidal Folch 18-12-2007

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A EXERCENTS LLIURES)

Núm. col. Nom     Anterior mod.    Actual mod.

488  Joana Subirats Cabanes   No ex. 22-12-1994   Ex. lliure 20-03-2007
870  Víctor M. Garcia Canalda   No ex. 07-02-2006   Ex. lliure 20-03-2007
707  Cristina Andreu Ferré    No ex. 15-03-2005   Ex. lliure 19-06-2007
880  Miguel Angel Oliva Mateo  No ex. 19-09-2006   Ex. lliure 18-09-2007
302  Leandra Motino Amado   No ex. 20-06-2000   Ex. lliure 16-10-2007
  40  Mª. José Font Moya   No ex. 01-04-1974   Ex. lliure 16-10-2007

ALTES EXERCENTS AL SERVEI D’UNA EMPRESA

Núm. col. Nom Data alta

899 Iraide Careaga Hernández 18-12-2007

CANVIS DE MODALITAT
(PASSEN A EXERCENTS AL SERVEI D’UNA EMPRESA)

Núm. col. Nom     Anterior mod.   Actual mod.

727  Jose Ramon Cerrato Olivart  No ex. 19-06-2007  Ex.serv.emp. 24-07-2007
769  Maria Teresa Álvarez Garcia  No ex. 16-11-2006  Ex.serv.emp. 16-10-2007

ALTES NO EXERCENTS

Núm. col. Nom Data alta

890 Paula Holgado Garcés 20-03-2007
894 Marc Juanpera Nieto 18-09-2007
895 Teresa Sánchez Cruz 18-09-2007
897 Helena Mateo José 21-11-2007
900 Elena Aribau Herrero 18-12-2007
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CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A NO EXERCENTS)

Núm. col. Nom     Anterior mod.     Actual mod.

471  Maite Valderrey Castro   Ex.lliure        27-01-2004  No ex. 06-02-2007
770  Susana Pérez Bové   Ex.lliure        24-04-2001  No ex. 20-03-2007
773  Priscila Domènech Franqués  Ex.lliure        15-05-2001  No ex. 19-04-2007
585  Nieves Montoro Gozmariz  Ex.serv.emp. 07-02-2006  No ex. 19-06-2007
727  Josep Ramon Cerrato Olivart  Ex. lliure       22-02-2000  No ex. 19-06-2007
781  Juan Jorge Viciana Soler   Ex.serv.emp. 18-09-2001  No ex. 24-07-2007
845  Mª. Dolores Navas Andreo  Ex.lliure        19-10-2004  No ex. 18-12-2007

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A SUPERNUMERARIS)

Núm. col. Nom     Anterior mod.    Actual mod.

106  Emilio Vázquez Cantonero  No Ex.    25-03-1982   Super. 24-07-2007
461  Enriqueta Mur Josa   Ex. lliure 22-06-1994   Super. 24-07-2007
  28  Juan Font Codina    Ex. lliure 01-10-1974   Super. 16-10-2007
170  Josep Ferré Saperas   Ex. lliure 27-09-1984   Super. 21-11-2007

BAIXES VOLUNTÀRIES

Núm. col. Nom     Modalitat    Data baixa

806  Anna Sans i March    No exercent    06-02-2007
679  Sonia Herrero Laguna   No exercent    06-02-2007
724  Rafael Redondo Viñas   No exercent    06-02-2007
713  Ramon Barbosa Faiges   No exercent    20-03-2007
605  Ernest Martínez Esteve   No exercent    19-04-2007
814  Susana Sánchez Rodríguez   No exercent    19-04-2007
339  Angel Antonio Ripoll Ferreres  No exercent    19-04-2007
840  Inés Durán Marco    Exercent lliure    19-04-2007
753  Rosa Mary Gracia Muñoz   Exercent lliure    19-06-2007
621  Josep Mª. Salla Fortuny   No exercent    19-06-2007
612  Roser Llort Guardia   No exercent    19-06-2007
855  Xavier Basora Soriano    Exercent lliure    18-09-2007
635  Mercè Jané Cendròs   No exercent    18-09-2007
795  Társila Pérez Hernández   Ex. serv.emp.    21-11-2007
778  M. Carme Cano Cabrera   No exercent    18-12-2007

BAIXES PER DEFUNCIÓ

Núm. col. Nom     Modalitat    Data baixa

28  Juan Font Codina    Supernumerari    21-11-2007
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Evolució Cens Col·legial - Gràfica 7 -

RESUM

Exercents lliure  228

Exercents al servei d’empresa    28

No exercents  233

Supernumeraris   22

 

Total col.legiats a 31-12-2007 511
 
 
EVOLUCIÓ COL·LEGIAL DES DEL DESEMBRE DE 1989 FINS AL DESEMBRE DE 2007

Col.legiats 31-12-1989 31-12-2007 Increment

Exercents lliures 120 228 108
Exercents al servei d’empresa     4   28   24
No exercents 113 233 120
Supernumeraris 6   22   16

Totals 243 511 268
 
EVOLUCIÓ COL.LEGIAL DES DEL 31-12-2006 FINS AL 31-12-2007

Col.legiats 31-12-2006 31-12-2007 Increment últim any

Exercents lliures 225 228     3
Exercents al servei d’empresa   28   28     0
No exercents 241 233   - 8
Supernumeraris   19   22     3

Totals 513 511   - 2
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El fins aquest 2007, Departament de Serveis, Formació i Bibliote-
ca, ha estat el motor de tota la maquinària col·legial, ja que 
a través d’aquest departament s’ha efectuat tota la producció de 
serveis als col·legiats i col·legiades que, any rere any, hem procu-
rat millorar i optimitzar, d’acord amb la demanda i necessitats dels 
propis col·legiats. Aquesta contínua millora en la manera d’ofertar 
els serveis, aplicant les noves tecnologies i seguint el ritme al 
qual evoluciona la Societat, ha fet que aquest departament hagi 
experimentat una evolució constant, d’aquí la seva escissió en 
dos departaments diferenciats però alhora interconnectats. 
Aquests dos departaments són el Departament Pàgina Web i 
el Departament Formació i Biblioteca.

El Departament Pàgina Web, s’ocupa bàsicament de la pàgina 
web del Col·legi, a través de la qual s’ofereix tota la informació i 
novetats que es produeixen dia a dia, i utilitzant els enviaments 
de correu per via telemàtica com a mitjà de comunicació amb els 
col·legiats. El Departament Formació i Biblioteca s’ocupa de 
tot el relacionat amb la biblioteca - a través de la qual s’ofereix la 
informació especialitzada de normativa, jurisprudència i publicacio-
ns diverses, tant en suport paper com informàtic -, i principalment 
de la formació, dins del que és l’Escola de Pràctica Profes-
sional a través de la qual s’ofereixen totes les accions formatives 
als col·legiats, empleats i els seus col·laboradors.

Departament Pàgina Web
El Departament Pàgina Web engloba tot el relacionat amb 
la pàgina web del Col·legi. Consolidada com a principal vehicle 
de comunicació entre el Col·legi i els col·legiats, la nostra pàgina 
web continua essent l’eina fonamental d’informació i serveis pel 
col·legiat, enllaçada a l’ús del correu electrònic com a mitjà més 
eficient i ràpid, per a l’enviament de tota la informació i com a 
vehicle d’avís urgent amb el col·legiat. Aquest departament 
s’encarrega de realitzar la major part d’enviament de correu per 
via telemàtica i és responsable de la coordinació de la infraestruc-
tura informàtica.

 
Com a eina ràpida i àgil de comunicació, és per això que durant 
els últims anys s’observa l’increment constant en les visites a la 
nostra pàgina. Durant aquest any 2007 s’ha registrat un número 
total de 44.949 visites. Aquesta progressió es pot apreciar en 
la gràfica núm. 5a. Al llarg de l’any, s’observa un accés constant i 
uniforme de les visites, que varia en funció de les èpoques de l’any, 
molt inferior al mes d’agost - un mes gairebé inhàbil - i incremen-
tant-se sensiblement el primer trimestre de l’any, època de molta 
activitat i novetats informatives, tant al Col·legi com als despatxos, 
tal i com es reflecteix en la gràfica núm. 5b.

Continua l’increment de col·legiats que cada cop més utilitzen el 
correu electrònic com a mitjà de comunicació amb el Col·legi, i es-
pecialment realitzant les seves reserves d’inscripció als Seminaris 
a través de l’e-mail, tan bon punt han consultat la informació a 
través de la nostra Agenda. També, a través del correu electrònic, 
es continuen incrementant les consultes, propostes, suggeriments, 
i tota classe de comunicacions dels nostres col·legiats, així com 
també de futurs col·legiats i d’empreses que ens fan arribar les 
seves ofertes de treball.

Tot i que no ha variat pel que fa al seu disseny dels últims 
anys, durant el 2007 la pàgina web s’ha consolidat com a mitjà 

Consultes Pàgina Web - Gràfica núm. 5a -

Visites Pàgina Web 2007 - Gràfica núm. 5b -
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d’informació disponible pel col·legiat en tot moment, i s’ha procurat 
que aquesta estigui sempre el més actualitzada possible perquè el 
col·legiat pugui trobar la informació que precisa. Seguint un acord 
pres a la passada Junta General Ordinària de data 28 de març, 
durant aquest any s’ha procedit a registrar un nou domini per 
a la pàgina web del Col·legi, www.graduats-socials-tarragona.org, 
en català. El domini www.graduados-sociales-tarragona.com, en 
castellà, continuarà actiu, podent entrar dins la nostra web, indis-
tintament mitjançant ambdós dominis. Durant els propers mesos, i 
seguint la línia de millora i optimització dels serveis als col·legiats, 
s’està començant a treballar en el nou disseny de la nostra web, 
prioritzant sempre l’actualitat de la informació vers l’aspecte exterior.

Dins la nostra web, i a través de la pàgina principal, hi ha accés 
a una sèrie d’apartats d’informació general, accessibles tant als 
nostres col·legiats com a qualsevol persona que consulti la nostra 
pàgina en busca d’informació del nostre col·lectiu. Així, en aquests 
apartats de consulta general, destaca Junta de Gobierno, on es 
relaciona l’actual equip de la Junta de Govern - Organigrama de 
l’Òrgan de Govern del Col·legi - amb la composició de les diferents 
comissions de treball de la Junta de Govern, i Personal de Secre-
taria, amb l’organització i distribució del personal de secretaria en 
els diferents departaments, i relacionant les respectives adreces de 
correu electrònic per a poder enviar qualsevol consulta, suggeri-
ment o demanar la informació que es precisi.

Dins de Información General es pot consultar informació va-
riada d’interès, com ara 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 pot consultar les ressenyes de 
premsa més importants aparegudes a la premsa durant l’últim any 
i anys anteriors. En l’apartat Biblioteca y Servicios, s’informa 
dels serveis que ofereix la Secretaria del Col·legi i del contingut 
de la Biblioteca, que es troba a disposició dels col·legiats. Dins de 
l’apartat de Revistas, es poden consultar les dues publicacions 
que edita el Col·legi, Criteri i Temis. Criteri, revista d’informació ge-
neral del Col·legi, i Temis, de jurisprudència laboral i fiscal, ambdues 
de periodicitat trimestral. En aquest apartat també es pot con-
sultar les Memòries anuals del Col·legi, corresponents a exercicis 
anteriors.

En l’apartat Bolsa de Trabajo es relacionen les demandes de 
feinaque ens fan arribar els nostres Col·legiats i que són accessi-
bles per a qualsevol persona o empresa que visiti la nostra pàgina, 
i consultar així les demandes de feina relacionades, si necessiten 
contractar algun graduat social. A l’apartat Entidades Colabo-
radoras es relacionen totes les nostres Entitats Col·laboradores 

amb els seus logotips identificatius i amb els enllaços a les seves 
pàgines web.

A l’apartat d’Enlaces de interés es pot consultar els enllaços 
a les pàgines web de Col·legis de Graduats Socials, Organismes 
i Institucions, Administracions d’interès pel nostre col·lectiu i en-
llaços 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.

A la part central de la pàgina d’inici es situen els tres apartats 
d’interès per al col·legiat. Dins l’apartat Agenda, es pot consultar 
el subapartat Agenda, on s’informa de totes les activitats col·legials 
que es produeixen en el Col·legi i, en especial, de tots les acti-
vitats previstes dins l’Escola de Pràctica Professional. L’Agenda 
està sempre actualitzada i es poden consultar, principalment, els 
programes dels Cursos i Seminaris a realitzar. És un apartat obert 
a tothom, sense cap tipus de restricció, on es relacionen 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.

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 ser 
consultats abans de la seva realització, i una vegada han tingut 
lloc, es fa una ressenya d’aquests esdeveniments anuals, amb 
comentaris i fotografies, i podent consultar també les ressenyes 
d’anys anteriors. L’altre subapartat de l’Agenda, és Historial de 
l’Escola de Pràctica Professional, on es van relacionant tots els 
Cursos i Seminaris de l’Escola de Pràctica Professional a mesura 
que ja s’han realitzat i que serveix de recordatori de tots els Semi-
naris que s’han fet al llarg de l’any i en anys anteriors. L’apartat de 
l’Agenda, a més a més de ser una eina de comunicació al dia amb 
els nostres col·legiats, ens serveix també d’informació i represen-
tació 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 ara són el Codi Deontològic dels Graduats So-
cials, els convenis de col·laboració d’Entitats Col·laboradores amb 
el nostre Col·legi, 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 -, les Ponències i Conferències, on es relacionen 
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les ponències i conferències que es van realitzant dins l’Escola de 
Pràctica Professional i que els ponents ens fan arribar, o la res-
posta a consultes que es puguin realitzar en el transcurs d’alguna 
acció formativa.

Dins de Colegiados destaca 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; Al subapartat imprès d’autorització de 
la fitxa col·legial, el col·legiat té a la seva disposició l’imprès de 
la fitxa col·legial, per fer-nos arribar qualsevol canvi en les seves 
dades col·legials, i sempre amb la seva autorització d’acord amb la 
llei de protecció de dades.

Un altre subapartat important dins de Colegiados és el subapartat 
de la Guia Professional, on 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, e-mail, 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.

Un subapartat que s’ha incorporat aquest 2007 ha estat els Esta-
tuts Col·legials. En aquest subapartat estan recopilats els primers 
Estatuts del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona, que 
es van redactar l’any 1988, així com també les seves posteriors 
modificacions; els Estatuts del Consell de Col·legis Oficials de Gra-
duats Socials de Catalunya de l’any 1984; els recents Estatutos 
Generales de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 2006 
i, principalment, els Nous Estatuts Col·legials, que van ser 
aprovats en Junta General Extraordinària de 13 de desembre 
de 2007 i que estan pendents de revisió i aprovació per part 
d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat 
de Catalunya.

Dins de Colegiados, també hi trobem el subapartat Impressos 
Enquestes Satisfacció Serveis Col·legi, on estan al vostre abast 
els següents impressos: Seguiment dels Serveis del Col·legi i 
Seguiment de l’Acció Formativa, per poder donar la vostra 
opinió en relació amb els serveis que ofereix el Col·legi, així 
també com els vostres suggeriments. Són imprescindibles les 
valoracions i suggeriments dels Col·legiats per aplicar la millora 
contínua.

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

Entre la informació disponible en aquest apartat destaca especial-
ment el subapartat Convenis Col·lectius. Aquest subapartat sempre 
està en contínua ampliació, ja que a mesura que es van publicant 
els nous convenis, revisions salarials, modificacions o correccions 
dels mateixos, s’inclouen dins d’aquesta secció, distribuïts d’acord 
amb el seu àmbit d’aplicació - provincial, de Catalunya o nacional -,
conservant-se la relació de tots els convenis ja publicats, des 
de la data en què es va posar en marxa la nostra pàgina per a 
consulta.

Dins el subapartat Honoraris Professionals, s’inclouen les Tarifes 
d’Honoraris Mínims Professionals Orientatius per a l’oportuna uti-
lització i consulta dels Col·legiats Exercents. Des de l’any 2002, 
les tarifes d’honoraris es troben disponibles permanentment en la 
nostra pàgina web, separades pels diferents anys i amb l’augment 
corresponent a cada any. D’aquesta manera, els Col·legiats Exer-
cents tenen a la seva disposició en tot moment aquestes tarifes, 
actualitzades en el moment en que s’aprova l’augment anual a 
aplicar.

En el subapartat Notícies d’interès, es relacionen les notes in-
formatives i circulars vàries que ens fan arribar els diferentes or-
ganismes, també notes informatives d’àmbit col·legial, notícies 
i informació sobre temes diversos que puguin ser d’interès per 
al col·legiat en exercici. També es relaciona un històric de notí-
cies amb informació que ja fa temps que es va generar però que 
d’alguna manera és interessant de recordar, ja que la informació 
encara continua vigent.

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 n’hi ha cap informació de caràcter urgent, aquest 
subapartat moltes vegades no conté cap tipus d’informació, per-
què 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.

En aquest 2007 hem inclòs un altre subapartat dins de Colegia-
dos Ejercientes que creiem d’interès per al col·legiat exercent:
Normativa. Dins aquest subapartat hem reunit una sèrie de nor-
matives, orientades específicament per al col·legiat exercent, tals 
com poden ser la normativa referent a la regulació de la jornada 
de treball; tota la normativa vigent referent a l’Estatut dels Tre-
balladors que s’ha anat publicant des de l’edició inicial a l’any 
1980 de la Llei /1980; de l’Estatut dels Treballadors i el Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales, que és l’instrument del 
Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional, 
el qual ordena les qualificacions professionals susceptibles de 
reconeixement i acreditació identificades al sistema productiu en 
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funció de les competències apropiades per l’exercici professionali 
que es va complementant a mesura que es publiquen les noves 
qualificacions professionals.

Durant l’exercici 2007, el departament de la Pàgina Web va oferir 
un total de 371 informacions sobre diversos temes de caràcter 
general; de continguts i accessos de la pàgina web; d’informàtica, 
formació i biblioteca entre d’altres. (Quadre servei d’informació)

Així mateix, aquest departament elabora la informació estadística 
i documentació necessàries per la revisió mensual de la Comissió 
de Cultura i per a les corresponents reunions de juntes de govern, 
així com també la confecció de les memòries anuals.

Departament Formació i 
Biblioteca
El Departament Formació i Biblioteca s’ocupa de tot el re-
lacionat amb la biblioteca, oferint la informació especialitzada 
de normativa, jurisprudència i publicacions diverses, tant en su-
port paper com informàtic, i principalment de la formació, dins del 
que és l’Escola de Pràctica Professional a través de la qual 
s’ofereixen totes les accions formatives als col·legiats, empleats i 
els seus col·laboradors. L’oferta formativa pot variar en funció del 
canvi normatiu produït durant l’exercici i la demanda de formació 
contínua amb cursos de llarga durada, el que fa que variï d’un any 
a l’altre.

Formació

A través de l´Escola de Pràctica Professional, en el present exer-
cici 2007 s´han realitzat 16 accions formatives distribuïdes de 
la següent manera: 7 sobre temes laborals; 3 Seminaris sobre 
temes fiscals, 1 Seminari i 1 Curs Pràctic sobre les Normes Inter-
nacionals de Comptabilitat; 1 Seminari sobre les Societats Profes-
sionals; 1 Seminari sobre La Implantació dels Sistemes de Quali-
tat en els despatxos professionals; 1 Seminari sobre la Signatura 
Digital, Factura Telemàtica i LEXNET, i les XII Jornades de Dret 
del Treball i de Seguretat Social. El que s´ha traduït en què 
s´hagin ofert un total de 130 hores lectives de classe, amb una 
assistència de 1.044 persones.

I un any més, pràcticament la totalitat de l´oferta formativa del 
Col·legi ha estat gratuïta gràcies a la col·laboració de les Enti-
tats Col·laboradores relacionades al final d´aquesta Memòria que, 
any darrera any, confien en el col·lectiu dels Graduats Socials de 

les comarques de Tarragona i fan possible realitzar tot el conjunt 
d´activitats que a continuació es detallen:

• El dia 8 de gener es va iniciar el Curs sobre DRET PROCESSAL 
LABORAL que, amb una durada total de 60 hores, va finalitzar 
el 4 de juny a càrrec de l´Il·lm. Sr. Francisco Javier Delgado Sainz, 
Magistrat-Jutge del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona i l´Il·lm. 
Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat-Jutge del Jutjat del 
Social núm. 1 de Tarragona.

• El dia 16 de gener, MC Mutual va celebrar al Saló d´Actes del 
nostre Col·legi, un Seminari sobre LA NOVA TARIFA DE COTIT-
ZACIÓ D´ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFES-
SIONALS. La presentació fou a càrrec del Director Provincial de 
MC Mutual, Sr. Josep Maria Feliu Vallverdú i el seminari impartit 
per les Sres. Mª Luz González Arbesú i Laia Mercader Casanova, 
ambdues de la Mutua.

• El dia 18 de gener, Mútua ReddisMatt va organitzar al nos-
tre Col·legi, un Seminari sobre LA NOVA TARIFA PER A LA 
COTITZACIÓ PER ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES 
PROFESSIONALS. ALTRES NOVETATS LEGALS. La presen-
tació va ser a càrrec del Director de l´Àrea Comercial de Mutua 
ReddisMatt, Sr. Magí Casellas Andreu, i van participar com a po-
nents, la Sra. Laia Bessó Montlleó, Assessora Jurídica de Mutua 
ReddisMatt i el Sr. Albert Castanera Mateo, Subdirector Provincial 
de la Tresoreria General de la Seguretat Social a Tarragona.

• Durant els dies 8 i 9 de març es van celebrar les XII JORNADES 
DE DRET DEL TREBALL I SEGURETAT SOCIAL, amb el títol 
“Dret Social d´actualitat”. Aquest any van estar inaugurades 
per l’Hble. Sr. Xavier Sabaté, delegat del Govern de la Generalitat; 
i el Dr. Santiago José Castellà Surribas, Vicerector de la Facultat de 
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili; acompanyats 
del President del Col·legi Il·lm. Sr. Francesc Blasco Martorell, i la 
de la Directora de les Jornades, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès 
Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Supremo. Aques-
tes Jornades es van desenvolupar sota la Direcció Tècnica de la 
Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Supremo, Excma. Sra. 
Rosa Maria Virolès Piñol; com a Secretària Tècnica, la Sra. Amparo 
Pérez Grau, Graduada Social i Gerent del nostre Col·legi; i com 
a ponents, Il·lma. Ana María Orellana Cano, Magistrada de 
la Sala del Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
(Sevilla), que en la seva ponència va desenvolupar el tema “Pro-
blemes pràctics que planteja la regulació actual de la Incapacitat 
Temporal”; Dr. Tomás Sala Franco, Catedràtic de Dret del Tre-
ball i de la Seguretat Social de la Universitat de Valencia, que va 
parlar sobre “El nou règim jurídic de la Contractació Temporal”; 
Il·lma. Sra. Sara Pose Vidal, Magistrada de la Sala del Social 
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del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va tractar el 
tema “L’acomiadament de la treballadora embarassada: La co-
municació de l´embaràs. Valoració doctrinal”; Il·lma Sra. Maria 
Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada de la Sala Quarta 
del Tribunal Supremo, que va parlar sobre “Anàlisi dels diferents 
supòsits de responsabilitat de les Mútues en matèria de presta-
cions”; Excm. Sr. Manuel Iglesias Cabero, Magistrat Emèrit 
de la Sala Quarta del Tribunal Supremo, que va desenvolupar el 
tema “Incidència de la Llei d´Igualtat a l´Estatut dels Treballadors”; 
Excm. Sr. Gonzalo Moliner Tamborero, Magistrat de la Sala 
Quarta del Tribunal Supremo, que en la seva ponència va parlar 
de “La nova regulació de la subcontractació i la cessió il·legal de 
treballadors”; Excm. Sr. Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, Advo-
cat General del Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees i 
Magistrat del Tribunal Supremo, que va tractar el tema “El principi 
d´igualtat en les condicions de Treball, segons la doctrina del Tri-
bunal de Justícia de les Comunitats Europees”; Dr. Salvador del 
Rey Guanter, Catedràtic de Dret del Treball i Seguretat Social 
de la Universitat Pompeu Fabra, que va parlar de “L´Estatut del 
Treball Autònom. Punts crítics”. 

Aquesta ponència va donar pas al col·loqui i posterior resum de 
les Jornades a càrrec de la Directora Tècnica de les mateixes, 
Il·lma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magistrada de la Sala Quarta 
del Tribunal Supremo.

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 8 de maig es va celebrar el Seminari sobre I.R.P.F. I IM-
POST SOBRE EL PATRIMONI, a càrrec del Sr. Roberto Luengo 
Martín, Inspector Cap de l´Agència Tributària a Tarragona, i amb la 
col·laboració de SAGE LÒGIC CONTROL i CENTRE DE PRE-
VENCIÓ DE RISCOS.

• El dia 9 de maig, Seminari organitzat per Mutua FREMAP 
sobre LA NOVA REGULACIÓ DE LA SUBCONTRACTACIÓ I 
LA CESSIÓ IL·LEGAL DE TREBALLADORS. Com a ponent 
va participar el Sr. Alfonso Luesma Pazos, Cap de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social de Tarragona.

• El dia 24 de maig, Seminari sobre IMPOST DE SOCIETATS, 
impartit pel Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de l´Agència 
Tributària a Tarragona, i patrocinat per TESA i GRUPO CASTILLA.

• El dia 31 de maig, Seminari sobre les NIC (Normes Interna-
cionals de Comptabilitat), a càrrec del Dr. José Mª Gay Salu-
das, amb la col·laboració de TARRACO PREVENCIÓ.
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• El dia 21 de juny, Seminari sobre SOCIETATS PROFESSIO-
NALS, impartit per la Sra. Elisabeth Benítez Gispert, Advocada i 
Assessora Jurídica del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, 
i el Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de l´Agència Tribu-
tària a Tarragona. Aquest acte va comptar amb la col·laboració de 
PREVENRISK.

• El dia 27 de juny, Seminari sobre LA IMPLANTACIÓ DELS 
SISTEMES DE QUALITAT, SEGONS LA NORMA UNE-EN ISO 
9001:2000, EN ELS DESPATXOS PROFESSIONALS. Van 
participar com a ponents, el Sr. Ángel Sánchez Robles, Director 
d´AENOR a Catalunya; Sr. Enrique Crusí Molins, Auditor d´AENOR; 
Sr. Ferran Sebastià Prades, col·legiat de l´Il·ltre. Col·legi Oficial de 
Graduats Socials de Tarragona i la Sra. Clara Padrell Baiges, Direc-
tora d´ALT QUALITAT. Posteriorment, el Sr. Ángel Sánchez Roble 
va fer entrega al nostre President, Sr. Francesc Blasco Martorell, 
dels nous certificats de qualitat. En aquest acte van col·laborar 
AENOR i ALT QUALITAT.

• El dia 28 de juny, Seminari Pràctic sobre “LA SIGNATURA DIGI-
TAL, FACTURA TELEMÁTICA I LEXNET”, a càrrec del Sr. Jesús 
Campos Moreno, Director General d´ANF.

• El dia 26 de setembre, Seminari sobre EL NOU ESTA-
TUT DEL TREBALLADOR AUTÒNOM, organitzat per Mu-
tua ReddisMatt. La presentació del mateix és a càrrec del 
nostre President, Sr. Francesc Blasco, i participen com a po-
nents el Sr. Magí Casellas Andreu, que presenta la nova entitat 
ACTIVA Mútua i el Sr. Alfonso Luesma Pazos, Inspector de 
Treball i Seguretat Social de Tarragona, qui desenvolupa la 
ponència.

• El dia 30 d´octubre, Seminari sobre LA LLEI DE L´ESTATUT 
DEL TREBALL AUTÒNOM, organitzat per MC MUTUAL. El Sr. 
Josep Maria Feliu Vallverdú, Director Provincial de MC MUTUAL, és 
l´encarregat de realitzar l´acte d´obertura, donant pas al ponent 
Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i Seguretat Social 
de Barcelona.

• El dia 8 de novembre, Seminari “EL NOU REGLAMENT DE 
GESTIÓ I INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA”, a càrrec del Sr. Roberto 
Luengo Martín, Inspector Cap de l´Agència Tributària a Tarragona, 
i amb la col·laboració de CAPRESA.

• El dia 3 de desembre va començar el Curs Pràctic sobre les NIC 
(Normes Internacionals de Comptabilitat) que, amb una du-
rada total de 16 hores, va finalitzar el 12 de desembre a càrrec de 
la Sra. Meritxell Calvet Roca, Cap de la Dependència Provincial de 
Gestió de l´Agència Tributària a Tarragona. 

• El dia 18 de desembre, Seminari sobre LA LLEI i REGLAMENT 
DE SUBCONTRACTACIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUC-
CIÓ I ESTRATÈGIA ESPANYOLA EN LA SEGURETAT I SALUT 
LABORAL 2007, organitzat per MC MUTUAL i a càrrec del Sr. 
Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i Seguretat Social de 
Barcelona.

A més el Col·legi ha participat com a Entitat Col·laboradora, en 1 
Congrés sobre Patologies derivades de l´estrès. 

Els dies 14 i 15 de novembre, el nostre President, Sr. Francesc Blas-
co Martorell, va actuar de moderador en una de les ponències del II 
CONGRÉS SOBRE PATOLOGIES DERIVADES DE L´ESTRÈS, 
que es va celebrar al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, dins 
de la col·laboració del nostre Col·legi amb aquest esdeveniment.
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Servei d’estrangeria

El passat mes d´octubre es va posar en funcionament un nou acord 
amb la Subdelegació de Govern per la presentació d´expedients 
d´estrangeria, pel qual els nostres col·legiats poden realitzar la 
sol·licitud de cita prèvia directament al Col·legi mitjançant correu 
electrònic, aconseguint d´aquesta manera una major comoditat i 
promptitud a l´hora de presentar els expedients. Durant aquests 
tres mesos de l´any 2007, s´han fet 66 sol·licituds, amb un 
total de 159 expedients.

Signatura digital

El passat mes de setembre vam posar en funcionament, juntament 
amb l´Autoritat de Certificació ANF i amb la col·laboració de MC 
Mutual, el servei de sol·licitud de la signatura digital, mitjançant el 
qual el col·legiat, demanant cita prèvia al Col·legi, pot sol·licitar i 
posteriorment instal·lar al seu equip informàtic, el dispositiu que 
li permet signar totes les seves comunicacions amb les diferents 
Administracions. Durant aquest any 2007, 11 col·legiats ja dis-
posen del seu dispositiu Plug And Sign, per signar digitalment tots 
els seus documents.

El departament Formació i Biblioteca, durant l’exercici 2007, va 
oferir un total de 589 informacions sobre diversos temes de ca-
ràcter general, biblioteca, formació, estrangeria i actes socials, en-
tre d’altres. (quadre servei d’informació)

Aquest departament 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, en la contraportada dels mateixos. Durant el 
present exercici, s’han editat 7.860 calendaris. (gràfica núm. 6)
 
- Gràfica núm. 6 -
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Biblioteca
El fons de la Biblioteca, a 31 de desembre de 2007, es composa 
de 3.912 documents, dels quals 842 són revistes i 3.070 
llibres.

En referència als temes, destaca el laboral amb un 57,36% del to-
tal dels llibres, el segueix la Seguretat Social amb un 13,82%; 
el Fiscal amb un 13,62%, i l’Econòmic i Comptable, amb un 
7,48%. La resta, un 7,32%, pertanyen a temes diversos.

Per idiomes, el castellà predomina amb un 82,84%, un 16,69% 
és en català, i la resta, un 0,47% en altres idiomes (anglès i 
francès).

Com a material de consulta a la mateixa Biblioteca, tenim tres ba-
ses de dades, puntualment actualitzades, una de l’Editorial CISS 
que consta de dos DVD; Atlas Laboral i Atlas Fiscal. Tots dos estan 
dividits en quatre apartats de recerca: Normativa, Doctrina i Juris-
prudència, Comentaris i Formularis. La segona pertany a l’editorial 
EUROPEA DE DERECHO, i consta de tres DVD, el primer Con-
sultor Social Convenis i Contractes, el segon Consultor Fiscal, i el 
tercer el Consultor Contenciós-Administratiu. I per últim, l’Editorial 
LEX NOVA, que aporta dos CD ROM, Base de Dades Laboral i 
Normativa Autonòmica Laboral.

El servei de Biblioteca ha atès 159 comandes, de les quals 21 
han estat de normativa laboral, 26 de jurisprudència laboral, 110 
convenis col·lectius i 2 diverses. Això significa un important des-
cens respecte al passat exercici, degut sobretot a què la majo-
ria de consultes es realitzen a les bases de dades dels Convenis 
Col·lectius d’àmbit Provincial, Autonòmic i Nacional, que tenim a la 
nostra pàgina web. (gràfica núm. 8)

En el present exercici, a la nostra Biblioteca, han arribat 62 
novetats, increment que suposa que, any rere any, estigui més 
completa i actualitzada, per tal d’oferir als col·legiats un servei 
puntual i òptim.

ESTADÍSTIQUES CONSULTES BIBLIOTECA

 ANY 2005 ANY 2006 ANY 2007
   

Total Consultes 366 315 159
Normativa Laboral 46 (12,57%) 13 (4,13%) 21 (13,21%)
Normativa Fiscal 1 (0,27%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Jurisprudència Laboral 24 (6,56%) 81 (25,71%) 26 (16,35%)
Jurisprudència Fiscal 13 (3,55%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)
Convenis 282 (77,05%) 221 (70,16%) 110 (69,18%)
Altres 0 (0,0%) 0 (0,0%) 2 (1,26%)

- Gràfica núm. 8 -

Estadístiques Consulta Biblioteca 2005 - Total consultes 366 -

Estadístiques Consulta Biblioteca 2006 - Total consultes 315 -

Estadístiques Consulta Biblioteca 2007 - Total consultes 159 -
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