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Presentació

Us presento la Memòria 2008. 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 as-
sistència 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 presèn-
cia, 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 deposi-
ten 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 enda-
vant. Gràcies a tots.

Francesc Blasco Martorell
President
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Política de Qualitat

El principal objectiu del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Ta-
rragona és oferir serveis als col·legiats de la forma més immedia-
ta, 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 a través de l’oferta formativa i informati-
va, 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, aconse-
guint-ho amb l’ajuda i col·laboració de tots.

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

• La millora contínua en la qualitat dels serveis que oferim als nos-
tres col·legiats, i assolir el seu nivell de satisfacció, és un objectiu 
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 com-
pliment 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 co-
neixement, i de fer-ne la revisió per tal de garantir la constant 
adequació.

Francesc	Blasco	Martorell
President
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la portada podem veure una fotografia d´un moment de la 
intervenció del ponent, Excm. Sr. Jordi Agustí Julià, Ma-
gistrat de la sala IV del Tribunal Suprem. L´article interior 
analitza algunes de les ponències d´aquest primer dia, 
acompanyat d´una fotografia de la sala de ponències.

EL PUNT (7 de març). Peu de pàgina, acompanyat d´una 
fotografia que recull un moment de la ponència de 
l´Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magistrada de la 
Sala IV del Tribunal Suprem, dintre de la celebració de les 
XIII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social. 

MÉS TARRAGONA (10 de març). Petit article i fotografia 
de la inauguració de les XIII Jornades de Dret del Treball i 
de Seguretat Social que es van celebrar els dies 6 i 7 de 
març i que van resultar un èxit.

MÉS TARRAGONA (2 d´abril). Notícia i fotografia del 
nostre President, Sr. Francesc Blasco, prenent possessió 
del càrrec de President del Col·legi per quarta legislatura 
consecutiva, i que va comptar amb un ampli suport dels 
col·legiats, durant el procés de les eleccions.

DIARI DE TARRAGONA (6 d´abril). Breu article, acom-
panyat de fotografia d´un moment de la presa de posses-
sió del càrrec, del nostre President, Sr. Francesc Blasco 
Martorell durant el transcurs de la junta general de 31 de 
març.

LA VEU DE L´EBRE (2 de maig). Amb motiu de la cam-
panya de Renda 2007, entrevista amb el Vicepresident 1er 
del Col·legi, Sr. Joan Màrius Abelló Castellà i relació dels 
graduats socials exercents de les comarques de l´Ebre.

MÉS TARRAGONA (9 de maig de 2008). Anunci de 
renda de 2007.

DIARI DE TARRAGONA (11 de maig). Anunci de Renda 
2007.

EL PUNT (11 de maig). Anunci de Renda 2007.

 2005 2006 2007 2008

28
29

32

43

Comunicació

Durant el present exercici, el nostre Col·legi ha tingut 
una presència activa i constant en els mitjans de comu-
nicació, com es pot comprovar en el següent resum de 
ressenyes informatives sobre la nostra activitat col·legial. 
El Col·legi ha aparegut en 29 ocasions en diferents mitjans 
de premsa escrita i televisió, segons podem apreciar en 
la gràfica núm. 3.

EL PUNT (6 de febrer). Article i fotografia de la trobada 
de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, presidida per la Presidenta, Excma. Sra Mª 
Eugenia Alegret amb els representants de l´àmbit judi-
cial, entre els que es trobava el nostre Col·legi, per trac-
tar del problema dels òrgans judicials de les comarques 
tarragonines.

DIARI DE TARRAGONA (6 de febrer). Article i fotografia 
de la reunió que la Presidenta del T.S.J.C., Excma. Sra. Mª 
Eugenia Alegret ha mantingut amb tots els estaments del 
món de la Judicatura, on ha manifestat que els retards 
als jutjats, són deguts, principalment, a l´alt percentatge 
d’interins. 

INDICADOR D´ECONOMIA (març 2008). Petit article que 
es fa ressò de la propera celebració de les XIII Jornades de 
Dret del Treball i de Seguretat Social, explicant que aques-
ta edició presenta com a novetat, el fet que s´inclouen en 
la formació per a Magistrats i Jutges del Consejo General 
del Poder Judicial.

REVISTA CONSELL OBERT (març 2008). Article i foto-
grafies de la reunió de la Junta de Govern del Consell de 
Col·legis Oficials de Graduats Socials de Catalunya, a la 
Seu del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona.

MÉS TARRAGONA (4 de març). Petit article que parla 
d´alguns dels temes que es tractaran durant el transcurs 
de les XIII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat 
Social i que aquest any, per primer cop, es fan amb la 
col·laboració del Consejo General del Poder Judicial.

DIARI DE TARRAGONA (4 de març). Petita columna que 
fa referència a les XIII Jornades de Dret del Treball i de 
Seguretat Social que es realitzaran els propers dies 6 i 
7 de març, i en les que s´espera la presència d´uns 30 
magistrats-jutges, degut a que aquestes Jornades estan 
incloses dintre del Pla de Formació del Consejo General 
del Poder Judicial.

MÉS TARRAGONA (4 de març). Article i fotografia de la 
roda de premsa que va servir per presentar les Jornades 
que es duran a terme els dies 6 i 7 de març de 2008, on 
s´estima una participació d´unes 330 persones, entre Jut-
ges, Magistrats, Graduats Socials, Organismes Oficials i 
Entitats Col·laboradores.

MÉS TARRAGONA (7 de març) Portada i pàgina interior 
dedicada al primer dia de celebració de les Jornades. En 

Mitjans de comunicació - Gràfica núm. 3
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DIARI DE TARRAGONA (18 de maig). Anunci de Renda 
2007.

EL PUNT (18 de maig). Anunci de Renda 2007.

DIARI DE TARRAGONA (25 de maig). Anunci de Renda 
2007.

EL PUNT (25 de maig). Anunci de Renda 2007.

CANAL REUS  TV (29 de maig i 1 de juny). Canal Reus TV 
emet en el seu programa Empreses, un reportatge, on el Vi-
cepresident del Col·legi, Sr. Joan Màrius Abelló, parla de les 
novetats més destacades, de la Campanya de Renda 2007.

DIARI AQUÍ (4 de setembre). Article d´opinió del nostre 
President, sobre la candidatura de Tarragona 2017 com a 
ciutat organitzadora dels Jocs Mediterranis 2017.

DIARI DE  TARRAGONA (4 de setembre). Article d´opinió 
del President del Col·legi, Sr. Blasco sobre la necessitat de 
fer les coses bé davant l´oportunitat que Tarragona pugui 
organitzar els Jocs Mediterranis de 2017.

MÉS TARRAGONA (8 de setembre). Article d´opinió del 
President, sobre la candidatura de Tarragona a organitzar 
els Jocs Mediterranis 2017, demanant més implicació a 
les institucions i, transparència en totes les gestions.

DIARI DE TARRAGONA (27 de setembre). Especial del 
nostre Col·legi, on repassa breument la seva trajectòria, 
i on fa menció de l´activitat de l´Escola de Pràctica Pro-
fessional, durant el passat any 2007, destacant el conveni 
de col·laboració assolit amb el Consejo General del Poder 
Judicial, pel qual les nostres Jornades formen part del Pla 
de Formació de Jutges i Magistrats d´arreu de tot l´Estat.

MÉS TARRAGONA (23 d´octubre). Dintre de l´apartat 
Col·legis Professionals, pàgina dedicada al nostre Col·legi, 
on repassa breument els serveis que el Col·legi ofereix 
als seus col·legiats, entre els que destaca la contínua ac-
tivitat formativa per tal de proporcionar un reciclatge en 
diferents temes d´actualitat.

MÉS TARRAGONA (1 de desembre). Article i fotografia 
dels deu nous graduats socials exercents que van fer el 
seu jurament, acompanyats de les diferents autoritats 
que van presidir l´acte.

DIARI AQUÍ (1 de desembre). Petita ressenya i fotografia 
dels nous graduats socials exercents que van celebrar, el 
passat divendres 28 de novembre, l´acte d´imposició de 
togues i de jurament.

DIARI DE TARRAGONA (12 de desembre). Petita res-
senya, acompanyada de fotografia dels deu nous graduats 
socials exercents que van assistir a l´acte d´imposició de 
togues i de jurament.
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Agenda President

Durant l’exercici 2008, el President va assistir personal-
ment o per delegació en algun membre de Junta, a 31 
actes, en representació del Col·legi. 

15/01/2008 Conferència de l´Alcalde de Tarragona, Il·lm. 
Sr. Josep-Fèlix Ballesteros Casanova sota el títol “Tarra-
gona 2008: l´estat de la ciutat”. Invitació a càrrec del Col·legi 
de Periodistes de Catalunya. Sala d´Actes del Col·legi 
d´Advocats i Farmacèutics de Tarragona.

18/01/2008 Pleno del Consejo General de Colegios de 
Graduados Sociales de España. Sede Consejo General de 
Colegios de Graduados Sociales de España.

02/02/2008 Conferència “Objectiu: un territori de 1a”, a cà-
rrec del candidat d´ERC a la demarcació de Tarragona, Sr. 
Lluís Aragonès. Cambra de Comerç de Tarragona.

05/02/2008 El President assisteix, juntament amb la Vice-
presidenta 2a, Sra. Anna Mª Asamà, el Vocal de Junta, Sr. 
Joan Anton Barrachina, i la Gerent, Sra. Amparo Pérez a 
una reunió amb la Presidenta del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, Excma. Sra. Mª Eugenia Alegret, per trac-
tar els problemes de funcionament dels Òrgans Judicials 
de la província. Audiència Provincial.

22/02/2008 Dins dels actes de campanya electoral, invitació 
del Sr. Francesc Ricomà, del Partit Popular, a l´esmorzar-
col·loqui amb l´Excm. Sr. Alberto Ruiz-Gallardón. Hotel Im-
perial Tarraco.

28/02/2008 Dins dels actes de campanya electoral, dinar or-
ganitzat per Convergencia i Unió, amb l´assistència del Sr. 
Artur Mas. Assisteix el President, Sr. Francesc Blasco i la 
Vicepresidenta 2a, Sra. Anna Mª Asamà. Hotel Imperial 
Tarraco.

12,13 i 14/03/2008 Invitació de l´Excm. Ajuntament de 
Tarragona, a les Jornades del POUM, per tal de conèixer 
el Pla que defineix el futur de la ciutat de Tarragona. Saló 
d´Actes del Palau Municipal.

04/04/2008 1a Trobada Universitats-Col·legis Professio-
nals, per debatre en vers a la formació i acreditació que 
donen les Universitats als professionals. Delega en la Vi-
cepresidenta 2a, Sra. Anna Mª Asanà, i en la Gerent, Sra. 
Amparo Pérez. Palau nº 5 de Montjuïc. Barcelona.

09/05/2008 Sopar en honor de Sant Raimon de Penyafort, 
organitzat pel Col·legi d´Advocats de Tarragona. Delega en 
el Tresorer Sr. Jaume Francesch Garcés. Restaurant Mas 
Passamaner.

15/05/2008 Sessió Informativa, dirigida a les empreses, 
agents socials i institucions, sobre els Plans d´Igualtat a 
les empreses, organitzada pel Departament de Treball. 
Ciutat de Repòs i de Vacances de Tarragona.

15/05/2008 Presentació de la pàgina web oficial de la Can-
didatura Tarragona 2017, així com l´organigrama de la ma-
teixa. Palau de Congressos de Tarragona

28/05/2008 Assistència, juntament amb la Vicepresidenta 
2a del Col·legi, Sra. Anna Mª Asamà, a la reunió convocada 
per la Universitat Rovira i Virgili, amb motiu de l´adaptació 
de les titulacions a l´Espai Europeu d´Educació Superior. 
Sala de Reunions del Deganat. Universitat Rovira i Virgili.

29/05/2008 Invitació del President de ARHOE (Asociación 
para la Racionalización de los Horarios Españoles), Sr. Ig-
nacio Buqueras y Bach, a la conferència sobre “Horarios, 
Conciliación y Productividad”. Delega en el Secretari, Sr. 
Joan Maria Estivill Balsells. Cambra de Comerç de Reus.

04/06/2008 Invitació del Sr. Rafael Ribó de SÍNDIC DE 
GREUGES DE CATALUNYA, a la trobada, adreçada a per-
sones amb responsabilitat en organitzacions i entitats cívi-
ques i socials de Reus i del Baix Camp, per tal de donar a 
conèixer de primera mà les seves inquietuds i problemes. 
Centre de Lectura de Reus.

24/06/2008 Invitació de l´Ajuntament de Reus al pregó de 
Festa Major, a càrrec del Rector Magnífic de la Universitat 
Rovira i Virgili, Dr. Francesc Xavier Grau Vidal. Delega en el 
Comptador del Col·legi, Sr. Pere Josep Roig Anglès. Ajun-
tament de Reus.

26/06/2008 Invitació de la Subdelegació del Govern de Ta-
rragona, a la presa de possessió de la Subdelegada del 
Govern a Tarragona, Sra. Teresa Pallarès. Subdelegació de 
Govern.

27/06/2008 Dins dels actes del quinzè aniversari de la 
creació de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV, el 
Col·legi atorga una menció especial a l´alumne amb millor 
expedient acadèmic corresponents a les Diplomatures de 
Relacions Laborals i Ciències del Treball. L´entrega de les 
mencions són a càrrec del President, Sr. Francesc Blasco i 
de la Vicepresidenta 2a, Sra. Anna Mª Asamà. Els hi acom-
panya la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez. Palau de 
Fires i Congressos de Tarragona.

14/07/2008 Pleno del Consejo General de Colegios de 
Graduados Sociales de España. Hotel Miguel Ángel de 
Madrid.

09/09/2008 Invitació del Delegat del Govern a Catalunya a 
l´acte d´inauguració de les obres de rehabilitació a l´edifici 
de la Tresoreria General i de l´Institut Nacional de la Segu-
retat Social, a la Rambla Nova 84 de Tarragona, a càrrec 
del Ministre de Treball i Inmigració, Sr. Celestino Corbacho. 
Edifici Tresoreria General i l´INSS. Rambla Nova 84

26/09/2008 Signatura del conveni de col·laboració amb el De-
partament de Treball de la Generalitat, per la representació 
de tercers en la inscripció telemàtica del Registre 
d´empreses acreditades. L´acompanya la Vicepresidenta 
2a, Sra. Anna Mª Asamà i la Gerent, Sra. Amparo Pérez. 
Seu del Departament de Treball de Barcelona.
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04/10/2008 Invitació de l´Ajuntament de Reus, a l´acte 
d´inauguració de la 38a edició d´EXPRO/REUS. Recinte 
firal de l´avinguda del Comerç s/n de Reus

07/10/2008 Visita institucional d´una delegació de la Junta 
de Govern i Gerència del Col·legi, encapçalada pel Presi-
dent, Sr. Francesc Blasco, a la Subdelegada de Govern, 
Sra. Teresa Pallarès Piqué.

21/10/2008 Invitació de la Sra. Empar Martínez, delegada 
de LA CAIXA, a l´acte d´inauguració de la nova temporada 
del Centre Social i Cultural. Centre Social i Cultural de LA 
CAIXA.

24/10/2008 Pleno del Consejo General de Colegios de Gra-
duados Sociales de España. Palacio del Nuncio. Aranjuez 

04/11/2008 Assistència dels Srs. Jaume Francesch, Joan 
Maria Estivill i la Sra. Anna Asamà, al Congrès organitzat 
per SAGE LOGIC CONTROL a Barcelona

06/11/2008 Invitació de MC MUTUAL a la setena edició dels 
premis “Antoni Baró”. Assisteix, també, el Vicepresident 
1er del Col·legi, Sr. Joan Màrius Abelló Castellà. Museu 
Nacional d´Art de Catalunya. Parc de Montjuïc (Barcelona)

20/11/2008 Invitació de la CEPTA, a la jornada sobre les 
MESURES LABORALS PREVENTIVES DAVANT LA CRI-
SI. El nostre President, Sr. Francesc Blasco, participa en la 
inauguració de la mateixa. Seu de la CEPTA.

21/11/2008 Invitació del Col·legi de Zaragoza, al seu Sopar 
de Gala. El President delega en la Vocal de Junta, Sra. Jo-
sepa Maria Solé. Hotel Boston de Zaragoza. 

24/11/2008 Visita institucional al Director dels Serveis Terri-
torials de Treball de les Terres de l´Ebre, Sr. José A. Martín 
Cid, dels membres de Junta de Govern, Srs. Francesc 
Blasco, Joan Màrius Abelló, Juan Manuel Martínez, i Sra. 

Laura Morales, en el moment de rebre la menció al millor expedient aca-
dèmic de Relacions Laborals de la URV, de mà de l’Il·lm. Sr. Francesc Blas-
co, President del Col·legi

Una representació de la Junta de Govern del Col·legi, durant la visita 
institucional a la Subdelegada del Govern, l’Il·lma. Sra. Teresa Pallarès

Anna Mª Asamà. Tots ells acompanyats de la Gerent, Sra. 
Amparo Pérez. Departament de Treball de Tortosa.

29/11/2008 Invitació del President de l´Activa Mútua 2008, 
Sr. Xavier Artal, a l´acte de posada de la primera pedra dels 
nous Serveis Centrals d´Activa Mútua a Reus. Delega en 
el Comptador de la Junta de Govern, Sr. Pere Josep Roig. 
Tecnoparc de Reus.

18/12/2008 Reunió amb la Tresoreria General de la Segure-
tat Social, per tractar un possible conveni de col·laboració 
entre ambdues Entitats. L’acompanyen, el Vicepresident 
1er, Sr. Joan Màrius Abelló; la Vicepresidenta 2a, Sra. 
Anna Mª Asamà; el Tresorer, Sr. Jaume Francesch; la Vocal 
de Junta, Sra. Bibiana Cotano i la Gerent, Sra. Amparo Pé-
rez. Seu de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En el present exercici, es va efectuar la preparació, organit-
zació i coordinació de les diferents reunions de treball, comis-
sions, juntes de govern i Junta General. Dintre 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.
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Quadre de servei d’Informació

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

Temàtica servei d’informació - Gràfica 1B -

SERVEI 
D’INFORMACIÓ

Departament
Pàgina Web

Departament Formació i 
Biblioteca

Departament 
Col.legiacions

Totals 2008
informació

General 131 171 164 466
Col.legial 21 	1 167 189
Biblioteca 1 119 	 120
Formació 32 134 3 169
Comptable 26 12 100 138
Informàtica 256 	 	3 259
Actes	Socials 8 9 17
Estrangeria 4 24 	2 30
Firma	Digital 2 213 2 217
Borsa	Treball 14 46 60
Manteniment 	 1 1

SUMES 495 674 497 1666

Durant el 2008 s’han ofert serveis que suposen una 
constant actualització de la formació professional, a tra-
vés 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, en tots aquells temes relacionats 
amb la seva professió (normativa laboral, fiscal, finance-
ra, jurisprudència, notícies d’interès, premsa, ...), que en 
aquest any s’ha canalitzat, fonamentalment, a través de la 
nostra pàgina web.

Sense deixar de costat tota aquella activitat de la Se-
cretaria del Col·legi, encaminada a vetllar pels interes-

sos del col·lectiu. Activitat encaminada a la lluita contra 
l’intrusisme professional, vetllar pel compliment de l’ètica 
professional, dintre del marc del nostre Codi Deontològic, 
entre d’altres.

El 2008, es van passar les corresponents auditories, inter-
na i externa, del Sistema de Qualitat, havent-les superat 
satisfactòriament tant en els Processos de Secretaria com 
a l’Escola de Pràctica Professional. El Sistema de Qualitat 
ho tenim implantat des de 2004.

Durant l’any 2008 s’oferiren un total de mil sis-centes 
seixanta-sis informacions, segons podem observar en el 
quadre de servei d’informació.



14 - Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona Memòria 2008

Departament     
Col·legiacions

Aquest departament és el que s’ocupa de tota la part 
oficial, pròpiament dita, referent a les col·legiacions, 
que un col·legi professional 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, 
segons els estatuts i la normativa vigent, efectuant un 
rigorós control del Registre General de Col·legiats, en 
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.

Durant l’exercici 2008, aquest departament va oferir 
un total de 497 informacions, sobre diversos temes 
de caràcter general, 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 167 informacions 
col·legials que s’oferiren durant l’exercici, el número 
de col·legiats ha disminuït, pel que el Cens Col·legial, 
segons es pot observar en la gràfica núm. 7 és de 504 
col·legiats.

Dintre del registre, control i administració de la corres-
pondència, en el present exercici, es van registrar 740 
documents d’entrada i 1.900 documents de sortida. El que 
s’ha traduït en 145.532 documents enviats, principalment 

als col·legiats, però també a diferents destinataris, 
com 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 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.

Durant aquest període, van entrar cinc casos 
d’intrusisme, tres d’ells resolts i dos pendents de re-
solució. 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, va entrar un cas d’ètica professional, 
pendent de resolució, així com també encara resta 
pendent un cas d’ètica de l’any 2006. Per una altra 
banda, durant aquest any 2008, s’han resolt dos casos 
d’ètica corresponents a l’exercici anterior. En aquest 
tema tots estem involucrats i tots hem de ser escru-
pulosament professionals, fent de l’ètica i del Codi 
Deontològic, el nostre pilar professional fonamental.

Durant l’exercici 2008, i dintre de la Borsa de Treball del 
Col·legi, es gestionaren 18 ofertes de treball, l’evolució 
de la mateixa es reflecteix en la gràfica núm. 4.

 Gràfica 2  Borsa de Treball - Gràfica 4 -
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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. 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’Il·lm. 
Sr. Antonio Carril Pan, President de l’Audiència Pro-
vincial de Tarragona, juntament amb el President del 
Col.legi, Il·lm. Sr. Francesc Blasco Martorell, i la Ma-
gistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo, Excma. 
Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Il·lm. Sr. Javier Sánchez 
Icart, Magistrat-Jutge del Jutjat del Social núm. 1 de 
Tarragona, Excma. Sra. Haide Costa Villaró, Dr. Antoni 
Jordà Fernàndez, Degà de la Facultat de Ciències Jurí-
diques de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i el 
Sr. Enrique Domeque Goya, Secretari Coordinador de 
l’Audiència Provincial de Tarragona. Els nous col·legiats 
exercents van estar apadrinats per la Vicepresidenta 
2a., Excma. Sra. Anna Maria Asamà Esteve

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

Sr. Enric Bonan Bozo

Sra. María Luisa Garza Blancas

Sr. Fernando Antonio Gutiérrez Márquez

Sr. Andreu López Sancho

Sr. Josep Maria Mas Martí

Sr. David Ortega Rodríguez

Sra. Mª. Teresa Sánchez Cruz

Sra. Noelia Valls Pagès

Sr. Llibert Margalef Jardí

Excm. Sr. Josep Tomàs Margalef Benaiges
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Sopar de Gala

El dia 28 de novembre, a continuació de l’acte de Jura-
ment/Promesa dels nous Col·legiats Exercents, va tenir 
lloc el Sopar de Gala. 

Aquest any 2008, la Junta de Govern acordà concedir la 
màxima distinció de l’Il·ltre. Col·legi de Graduats Socials 
de Tarragona, la Medalla als Serveis Distingits, en la Categoria 
d’Or, a l’Excm. Sr. Fernando Salinas Molina, Magistrat de la Sala 
IV del Tribunal Supremo i Exvicepresident del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, com a homenatge i agraïment, per 
la seva inestimable col·laboració amb els Graduats Socials 
de les Comarques de Tarragona. 

El Sr. Salinas, des del seu càrrec de Vicepresident del 
Consejo General del Poder Judicial, que tan dignament 
ha desenvolupat durant els últims anys, va fer possible, 
juntament amb Rosa Maria Virolès, que el Col·legi de 
Graduats Socials de Tarragona, signés al juliol de 2007, un 
Acord de Col·laboració amb el Consejo General del Poder 
Judicial, per a que les Jornades de Dret de Treball i Segure-
tat Social, que l’Escola de Pràctica Professional del nostre 
Col·legi organitza des de fa tretze anys, formessin part de 
la formació de Jutges i Magistrats. Al març de l’any 2008, 
aquest objectiu va quedar complert, organizant conjun-
tament aquestes Jornades, les tretzenes, amb gran èxit 
d’assistència tant de graduats socials, com d’assessors 
laborals, jutges i magistrats.

Així mateix, s’aprovaren els següents honors i distin-
cions:

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:

Sra. Cristina Abellán Soberanas 
Sra. Rosa Maria Alegret del Cerro

Sra. Marta Badia i Marimon
Sr. Jordi Balcells Plana

Sra. Meritxell Carné Codina
Sra. Lourdes Cassany Virgili

Sra. Misericòrdia Garzón Cochs
Sra. Rosa Gavarró Contreras

Sr. Joan Inglès Vendrell
Sr. Andreu Lobaco Alins

Sr. Luis Miguel López Fabra
Sr. Antoni Mercadé Recasens
Sr. José Ramon Roig Subirats

Sr. Vicente Salguero Pardo
Sr. Josep Sans Parés

Sra. M. Carme Simon Lafuente
Sr. Manel Solé Xifré

Sra. Mª. Luisa Terán Casado
Sr. Amadeu Vives Ventura
Sr. Jesús Yubero Burillo

Sr. Fernando Zayas Baños

El Col·legi, per mans del president Sr. Francesc Blasco, va distingit amb la 
Medalla als Serveis Distingits, en la Categoria d’Or, a l’Excm. Sr. Fernando 
Salinas, Magistrat de la Sala IV del Tribunal Supremo

Fotografia de grup dels col·legiats que van rebre la Medalla al Mèrit Pro-
fessional en la Categoria de Bronze

Imatge del grup dels col·legiats que van rebre la medalla corporativa al 
Mèrit en el Treball, en la Categoria d’Or

Al 2008, un total d’onze col·legiats van recollir la Medalla al Mèrit 
Professional en la Categoria de Plata
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Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball, en la Cate-
goria d’Or, per la seva permanència ininterrompuda 
al Col·legi, durant 20 anys, als següents Col·legiats 
Exercents:

Excma. Sra. Anna Maria Asamà Esteve
Excm. Sr. Josep Antoni Barriach Torres

Excm. Sr. Juan Pedro Bonillo Bricha
Excm. Sr. Jordi Canela Salvat

Excm. Sr. Alfons Fontboté Dalmau
Excm. Sr. Andreu García Brunet
Excm. Sr. Santiago Jodra Bové

Excma. Sra. Eva Jubany Busquets
Excm. Sr. Manuel López Mangrané

Excm. Sr. Jordi Muñoz i Estopà
Excm. Sr. Josep Maria Pérez Viñeglas

Excm. Sr. Angel Ruiz Cansado

L’Excm. Sr. Manuel Montaña Teixidó va rebre la Placa Commemorativa en 
qualitat d’homenatjat pels seus 40 anys de col·legiació ininterrompuda

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. Joan Màrius Abelló Castellà
Sr. Jesús Baduell Rovira
Sr. Ernest Blanch Martí

Excm. Sr. Jaume Buera Moll
Excm. Sr. Manel Chornet Miró
Excm. Sr. Eliseu Colilla Sánchez

Excma. Sra. Bibiana Cotano Martín
Excm. Sr. Felipe Delgado Zubiri

Excm. Sr. José Maria Ferraté Pallejà
Excm. Sr. Juan García Pérez

Sra. Montserrat Iglesias Veciana
Excm. Sr. Josep Tomas Margalef Benaiges

Sra. Amparo Pérez Grau
Excm. Sr. Albert Sans Salvadó

Sr. Juan Eduardo Valera Ordóñez
Excm. Sr. Joaquim Vandellòs Domènech
Excm. Sr. Luis Miguel Vázquez Moreno

Excm. Sr. Jesús Vizcaya González

Placa Commemorativa, pels 40 anys de col·legiació 
ininterrompuda i per la seva dedicació a la professió, 
sempre des de la feina ben feta i l’ètica professional 
com a Graduat Social, al Col·legiat:

Excm. Sr. Manuel Montaña Teixidó
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Moviment Col·legial durant l’exercici 2008
ALTES EXERCENTS LLIURES
Núm. col. Nom Data alta
903  Fernando Antonio Gutiérrez Márquez 20-05-2008
904  Josep Maria Mas Martí 20-05-2008
739  Ester Torres Doménech 20-05-2008
905  Olga Escrich Ollera 20-05-2008
908  Enric Bonan Bozo 17-06-2008
909  Noelia Valls Pagès 17-06-2008
911  Maria Luisa Garza Blancas 22-07-2008
914  Llibert Margalef Jardí 16-09-2008
887  Andreu López Sancho 21-10-2008
550  Josep Alonso Parra 15-12-2008

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A EXERCENTS LLIURES)
Núm. col. Nom Anterior modalitat Actual modalitat
857  David Ortega Rodríguez No Ex. 18-10-2005 Ex. lliure 13-02-2008
895  Mª Teresa Sánchez Cruz No Ex. 18-09-2007 Ex. lliure 16-09-2008

ALTES NO EXERCENTS
Núm. col. Nom Data alta
901  Felipe Rodríguez Cintas 13-02-2008
902  Raquel Capilla Gallego 13-02-2008
729  Olga Ferré Arnedo 13-02-2008
906  Adela Tomàs Ferré 20-05-2008
907  Anna M. Isern Puig 20-05-2008
910  Joana Rocamora Castillo 17-06-2008
912  Alba Santiago Mancebo 22-07-2008
815  Maria Dolores Arroyo Velasco 22-07-2008
913  Carme Alcántara Reche 22-07-2008
915  Santiago Tuñà Sagarra 16-09-2008
917  Encarna López Galdeano 16-09-2008

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A NO EXERCENTS)
Núm. col. Nom Anterior modalitat Actual modalitat
869  Laura Arguís Pinel Ex.lliure 21-12-2005 No Ex. 20-05-2008
754  Mª Mar Fiñana González Ex.serv.emp. 21-12-2006 No Ex. 20-05-2008
892  Judit Alfonso Ramos Ex.lliure 24-07-2007 No Ex. 20-05-2008
320  Maria Isabel Ballart Belart Ex.lliure 18-05-2005 No Ex. 17-06-2008
871  Sonia Azor Alcázar Ex.lliure 21-03-2006 No Ex. 22-07-2008
880  Miguel Angel Oliva Mateo Ex.lliure 18-09-2007 No Ex. 21-10-2008
447  Jordi Vidal Casañas Ex.lliure 30-01-1995 No Ex. 08-04-2006

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A EMÈRITS)
Núm. col. Nom Anterior modalitat  Actual modalitat
319  Ángel López Roca No Ex.    16-11-1999  Emèrit 13-02-2008
  85  Ramon Palau i Belló No Ex.    13-03-1980  Emèrit 22-07-2008

BAIXES
Núm. col. Nom Modalitat  Data baixa
660  Carolina Navas Setembre Exercent lliure  13-02-2008
887  Andreu López Sancho Ex. serv.emp.  13-02-2008
568  Montserrat Maña Marco No Exercent  13-02-2008
676  Judit Vilanova Cuadrado No Exercent  13-02-2008
756  Rut Costa González Exercent lliure  20-05-2008
839  Sonia Torrico Amaya No Exercent  20-05-2008
595  Antonio Gómez Buj No Exercent  20-05-2008
393  Joan Josep Tobías Ros Exercent lliure  20-05-2008
890  Paula Holgado Garcés No Exercent  17-06-2008
885  Alicia Grande Ramos No Exercent  22-07-2008
385  Michel Buscail Pavia No Exercent  22-07-2008
849  Teodora Niño Sánchez Ex. serv.emp.  22-07-2008
738  Laura Reverté Caballé No Exercent  22-07-2008
751  Ana Maria Hernández Sáez No Exercent  16-09-2008
757  Marta Jané Mateu No Exercent  16-09-2008
807  Carmelo Gil Lara No Exercent  16-09-2008
661  Fernando Martínez Tapias No Exercent  21-10-2008
508  Juan Alberto Almirall Elizalde No Exercent  21-10-2008
675  Santiago Escabias López No Exercent  21-10-2008
550  Josep Alonso Parra Exercent lliure  15-11-2008
789  Mª Pilar Calero Sánchez No Exercent  18-11-2008
775  Mª Dolores Claros Moraleda No Exercent  18-11-2008
432  Antoni Alvarez Ferrer No Exercent  18-11-2008
586  Raúl Faro Gimeno No Exercent  16-12-2008
905  Olga Escrich Ollera Exercent lliure  16-12-2008
665  Sergio Pérez Fiol No Exercent  16-12-2008
630  Mª Josefa Navarro Pallarés No Exercent  16-12-2008
602  Juan Carlos Carrasco García Exercent lliure  16-12-2008
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RESUM

Exercents lliures 228
Exercents al servei d’empresa   25
No exercents 227
Emèrits 24

Total col·legiats a 31-12-2008 504

EVOLUCIÓ COL·LEGIAL DES DE DESEMBRE 1989 FINS A DESEMBRE 2008
Col·legiats  31-12-1989 31-12-2008 Increment
Exercents lliures 120 228 108
Exercents al servei d’empresa     4   25   21
No exercents 113 227 114
Emèrits 6   24   18
 
Totals 243 504 261
 
EVOLUCIÓ COL·LEGIAL DES DE 31-12-2007 FINS 31-12-2008
Col·legiats                                         31-12-2007 31-12-2008 Increment últim any
Exercents lliures 228 228 0
Exercents al servei d’empresa 28 25 - 3
No exercents 233 227 - 6
Emèrits 22 24 2

Totals  511 504  - 7

Evolució Cens Col·legial - Gràfica 7 - s’observa una disminució en el número total de visites, es-
tabilitzant-se en el número de visites registrades durant els 
anys 2005 i 2006. L’accés a la web varia molt en funció de 
la informació nova que s’inclogui, i l’any 2007 va ser un any 
de molta activitat i novetats informatives. Al 2008, s’ha pu-
blicat un número inferior de normativa i convenis col·lectius, 
i tal com s’observa en la gràfica núm. 5b, després dels dos 
primers mesos de l’any, el nombre de visites ha anat dismi-
nuint, ja que també han disminuït les novetats informatives. 
També contribueix el fet que durant els darrers dos mesos 
de l’any, s’ha introduït un canvi en l’enviament de les comu-
nicacions via e-mail als col·legiats. La major part de norma-
tiva o informacions urgents s’adjunten per e-mail, i moltes 
vegades, al col·legiat ja no li és necessari consultar dins la 
web aquesta informació, perquè ja la disposa al moment. 
Aquest fet comporta un número inferior de visites, que s’ha 
observat des que s’ha introduït aquesta modificació (Gràfica 
núm. 5a).

S’incrementa, per altra banda, el nombre de col·legiats que 
cada cop més utilitzen el correu electrònic, com a mitjà de 
comunicació amb el Col·legi, especialment realitzant les se-
ves reserves d’inscripció als Seminaris a través de l’e-mail, 
tan bon punt en reben la comunicació d’una nova acció for-
mativa. 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.

Durant el passat 2008, es va iniciar el procés de renovació 
de la web, que en els últims anys havia mantingut el seu 
disseny, renovant-se el contingut, però no l’aspecte exte-
rior. S’ha procedit a realitzar una renovació progressiva dels 
diferentes apartats de la web, i per evitar que l’accés a la 
nostra pàgina es paralitzi durant dies i haver de deixar-la “en 
construcció”, durant el temps que es trigui en finalitzar la re-
novació total de tots els apartats de la web, les seccions de 
la web ja renovades conviuran amb les que encara resten 

Departament Pàgina Web

El Departament Pàgina Web s’ocupa primordialment de 
la pàgina web del Col·legi, com a eina fonamental, mit-
jançant la qual s’ofereix tota la informació i novetats que 
es produeixen dia a dia, i utilitzant els enviaments de co-
rreu per via telemàtica, com a mitjà de comunicació amb 
els col·legiats. 

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 el mitjà principal 
d’informació i serveis pel col·legiat, enllaçada a l’ús del 
correu electrònic, per a l’enviament de tota la informació i 
com a vehicle d’avís urgent amb el col·legiat, a més a més 
d’eficient i ràpid. Aquest departament s’encarrega de rea-
litzar la major part d’enviament de correu per via telemàti-
ca, i és responsable de la coordinació de la infraestructura 
informàtica.

Durant aquest 2008, s’han comptabilitzat a la nostra web 
35.927 visites. Tal com es reflecteix en la gràfica núm. 5a, 



20 - Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona Memòria 2008

pendents de renovació. És per això que fins aquest mo-
ment, només la part d’accés públic presenta un disseny 
renovat, mentre que els apartats d’accés restringit resten 
pendents de renovació. Durant l’any 2009, es procedirà a 
la renovació completa d’ambdós apartats, i s’anirà realit-
zant en funció de les actualitzacions que s’hagin de realit-
zar, ja que es combina l’actualització al dia dels continguts, 
amb la renovació del disseny. 

A la nostra web, dins la pàgina principal, es pot accedir 
a tota una sèrie d’apartats d’informació general, d’accés 
públic, tant pels nostres col·legiats com per qualsevol per-
sona que consulti la nostra pàgina, en busca d’informació 
del nostre col·lectiu. Així, es pot consultar la Junta de Go-
vern, on es relaciona l’actual equip de la Junta de Govern, 
l’Organigrama de l’Òrgan de Govern del Col·legi, amb la com-
posició de les diferents comissions de treball de la Junta 
de Govern, i Secretaria, amb l’organització i distribució del 
personal de secretaria, en els diferents departaments, i re-
lacionant les respectives adreces de correu electrònic, per 
a poder enviar qualsevol consulta, suggeriment o demanar 
la informació que es precisi. Aquí també es pot trobar in-
formació d’on està situada la Seu Col·legial, la forma de 
posar-se en contacte amb el Col·legi, i l’horari d’atenció de 
la Secretaria.

Dins l’apartat Agenda, es pot consultar el subapartat Agen-
da, on s’informa de totes les activitats col·legials que es 
produeixen en el Col·legi i, en especial, de totes les ac-
tivitats previstes dins l’Escola de Pràctica Professional.
L’ Agenda està sempre actualitzada i es poden consul-
tar, 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 reali-
tzen al llarg de l’any en el nostre Col·legi, així com també 
actes i activitats realitzades per altres organismes i cen-
tres, i en els que el Col·legi col·labora.

En aquest mateix apartat, també poden trobar l’Historial 
de l’Escola de Pràctica Professional, on es van relacionant 
tots els Cursos i Seminaris de l’Escola de Pràctica Pro-
fessional, tan bon punt ja s’han realitzat i que serveix de 
recordatori de tots els Seminaris que s’han fet al llarg de 
l’any i en anys anteriors. Al subapartat Jornades de Dret de 
Treball i Seguretat Social, es pot consultar informació sobre 
les tretze Jornades que ja s’han realitzat, relacionant-se 
els ponents i temes que es van tractar durant les diverses 
edicions. 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 representació, de cara a 
l’exterior, de les nostres activitats col·legials.

A través de l’apartat Comunicació, es pot accedir al subapar-
tat Sopar de Gala, i consultar les diferents ressenyes i foto-
grafies d’aquest esdeveniment anual, amb la relació dels 
guardonats d’aquests últims anys. Així també, al subapar-
tat Ressenyes Premsa, es poden consultar les ressenyes de 
premsa més importants aparegudes a la premsa durant 
l’últim any i anys anteriors.

A Informació General, es pot consultar informació variada 

d’interès, com són el marc jurídic i laboral del graduat 
social, la història del Col·legi des dels seus inicis, els re-
quisits 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. 
I a l’apartat Biblioteca i Serveis, s’informa dels serveis que 
ofereix la Secretaria del Col·legi i del contingut de la Biblio-
teca, que es troba a disposició dels col·legiats.

Dins de l’apartat Publicacions del Col·legi, es poden con-
sultar les dues publicacions que edita el Col·legi, Criteri i 
Temis. Criteri, revista d’informació general del Col·legi, que 
s’edita en format paper i Temis, de jurisprudència laboral i 
fiscal, editada en format digital.  En aquest apartat, també 
es pot consultar les Memòries anuals del Col·legi, corres-
ponents a exercicis anteriors.

Dins de Borsa de Treball, 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, i consultar així les demandes de feina re-
lacionades, si necessiten contractar algun graduat social. 
A l’apartat Entitats Col·laboradores, 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’Enllaços d’interès, es pot consultar els enllaços 
a les pàgines web de Col·legis de Graduats Socials, Orga-
nismes i Institucions, Administracions d’interès pel nostre 
col·lectiu, i enllaços a les pàgines web de les nostres En-
titats Col·laboradores. També es pot accedir a les pàgines 
web de diferents mitjans de premsa local, nacional i inter-
nacional.

Els apartats d’accés restringit, Col·legiats i Col·legiats Exer-
cents, continuen essent l’eix central de la nostra pàgina 
web, perquè aglutinen tota l’oferta d’informació i de ser-
veis als nostres Col·legiats. Dins de Col·legiats, l’apartat 
obert als Col·legiats de totes les modalitats, es troba tot 
tipus d’informació d’interès per als col·legiats, com són 
el Codi Deontològic dels Graduats Socials, 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, els Seminaris, Ponències 
i Conferències, on s’inclou informació addicional sobre 
seminaris, ponències i conferències que es van realitzant 
dins l’Escola de Pràctica Professional i que els ponents 
ens fan arribar, o la resposta a consultes que es puguin 
realitzar en el transcurs d’alguna acció formativa.

Dins de Col·legiats destaca el subapartat d’ofertes de tre-
ball, 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 subapar-
tat 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.
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Un altre subapartat important dins de Col·legiats, és el 
subapartat de la Guia Professional, on tots els Col·legiats 
que així ho vulguin i que ens hagin donat la seva autoritza-
ció, 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.

L’any 2007 vam incorporar el subapartat Estatuts 
Col·legials. I aquí vam recopilar els primers Estatuts del 
Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona, redac-
tats l’any 1988, així com també les seves posteriors modi-
ficacions; els Estatuts del Consell de Col·legis Oficials de 
Graduats Socials de Catalunya de l’any 1984; els recents 
Estatutos Generales de Colegios Oficiales de Graduados Socia-
les 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 després de la revisió 
i aprovació per part d’Entitats Jurídiques del Departa-
ment de Justícia de la Generalitat de Catalunya, van ser 
publicats al DOGC núm. 5252, de data 6 de novembre 
de 2008, quedant inscrits al Registre de Col·legis Profes-
sionals de la Generalitat de Catalunya, els Nous i Vigents 
Estatuts del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

Dins de Col·legiats, també hi trobem el subapartat Im-
pressos Enquestes Satisfacció Serveis Col·legi, on estan 
a la vostra disposició les Enquestes de satisfacció dels 
Serveis del Col·legi: Seguiment dels Serveis Generals del 
Col·legi i Seguiment de l’Acció Formativa – Escola Pràc-
tica Professional, perquè quan considereu oportú pugueu 
fer les valoracions, queixes o suggeriments de tots els 
serveis que ofereix el Col·legi. Per a més comoditat, es 
troben en dos formats, formulari web i format paper, per 
poder expressar la vostra opinió en la forma que us sigui 
més còmoda. Són imprescindibles les valoracions i sug-
geriments dels Col·legiats, per a aplicar la millora contínua.

Un subapartat que hem inclòs recentment a Col·legiats, és 
Anuncis, una secció on els nostres Col·legiats poden inse-
rir anuncis, principalment de caràcter laboral o professio-
nal, o de qualsevol altre tipus que necessitin, per interès i 
a l’abast dels altres companys.

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

Dins la informació disponible en aquest apartat, continua 
essent bàsic el subapartat Convenis Col·lectius. Aquest 
subapartat sempre està en contínua ampliació, ja que a 
mesura que es van publicant els nous convenis, revisio-
ns 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 nacio-
nal, conservant-se la relació de tots els convenis ja publi-
cats, des de la data en què es va posar en marxa la nostra 
pàgina, per a la seva consulta.

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

En el subapartat Notícies d’interès, es relacionen les no-
tes informatives i circulars vàries que ens fan arribar els 
diferentes organismes, també notes informatives d’àmbit 

Consultes Pàgina Web - Grafica 5a -

Visites Pàgina Web 2008  - Grafica 5b -
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Departament Formació
i Biblioteca

El Departament Formació i Biblioteca s’ocupa de tot el 
relacionat amb la biblioteca, oferint la informació espe-
cialitzada de normativa, jurisprudència i publicacions di-
verses, tant en suport paper com informàtic, i principal-
ment de la formació, dintre 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 pre-
sent exercici 2008, s´han realitzat 9 accions formatives dis-
tribuïdes de la següent manera: 2 sobre temes laborals; 
2 Seminaris sobre temes fiscals; 1 Curs Pràctic sobre les 
Normes Internacionals de Comptabilitat; 1 Curs Pràctic 
sobre Comptabilitat Bàsica; 1 Seminari sobre la Llei i Re-
glament de la Subcontractació (REA); 1 Seminari sobre 
el Sistema RED; i les XIII Jornades de Dret del Treball i de 
Seguretat Social. El que s´ha traduït en què s´hagin ofert un 
total de 117 hores lectives de classe, amb una assistència 
de 730 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 Entitats 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 que fan 
possible realitzar tot el conjunt d´activitats que a continua-
ció es detallen:

• El dia 6 de febrer es va iniciar el Curs Pràctic sobre LES 
NORMES INTERNACIONALS DE COMPTABILITAT que, amb 
una durada total de 16 hores, va finalitzar el 18 de febrer, 
a càrrec de la Sra. Meritxell Calvet Roca, Cap de la De-
pendència Provincial de la Gestió de l´Agència Tributària a 
Tarragona.

• Durant els dies 6 i 7 de març es van celebrar les XIII JOR-
NADES DE DRET DEL TREBALL I SEGURETAT SOCIAL, amb el 
títol “Problemes aplicatius de les noves reformes legislatives 
en matèria de dret del treball i de seguretat social”. Aquest any 
ĺ organització de les mateixes es va fer conjuntament amb 
el Consejo General del Poder Judicial, després del Conveni 
de Col·laboració signat, el passat 11 de juliol de 2007, entre 
el Consejo General del Poder Judicial i el nostre Col·legi, 
aconseguint que les nostres Jornades siguin incloses din-
tre del pla de formació dels jutges i magistrats de tota Es-
panya. La inauguració va ser a càrrec de ĺ Il·lm. Sr. Josep-Fèlix 
Ballesteros Casanova, Alcalde de ĺ Excm. Ajuntament de Ta-
rragona; Excm. Sr. Fernando Salinas Molina, Vicepresident del 
Consejo General del Poder Judicial i Magistrat del Tribunal 
Suprem; ĺ Il·lm. Sr. Joan Maria Abelló Alfonso, Subdelegat del 
Govern de la Subdelegació de Govern de Tarragona; i el Dr. 
Santiago José Castellà Surribas, Vicerector de la Facultat de 
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili; acom-
panyats del President del Col·legi Il·lm. Sr. Francesc Blasco 
Martorell, i de la Directora de les Jornades, Excma. Sra. Rosa 
Maria Virolès Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal 
Suprem. Aquestes Jornades es van desenvolupar sota la 
Direcció Tècnica de la Magistrada de la Sala Quarta del Tri-
bunal Suprem, 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, Dra. 
Júlia López López, Catedràtica de Dret del Treball i de la Se-
guretat Social de la Universitat Pompeu Fabra, que en la 
seva ponència va desenvolupar el tema “La irradiació de 
ĺ ”Estratègia Lisboa” a les polítiques nacionals sobre la 
igualtat i no discriminació per gènere”; Excm. Sr. Jordi Agustí 
Julià, Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, que 

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 notícies, amb informació que ja fa 
temps que es va generar, però que d’alguna manera és 
interessant de recordar, ja que la informació encara con-
tinua vigent.

En Notícies d’última hora, s’inclouen les notícies i informa-
cions 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 ti-
pus d’informació, perquè quan la notícia urgent deixa de te-
nir vigència, o s’elimina o es trasllada al subapartat notícies 
d’interès, per a continuar allí disponible per al col·legiat.

Dins el subapartat Normativa hem reunit una sèrie de nor-
matives, orientades específicament per al col·legiat exer-
cent, tals com poden ser, la normativa referent a la regula-
ció de la jornada de treball, tota la normativa vigent referent 
a l’Estatut dels Treballadors, 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 Profe-
sionales, que és l’instrument del Sistema Nacional de las 
Cualificaciones y Formación Profesional, que ordena les 
qualificacions professionals, susceptibles de reconeixe-
ment i acreditació, identificades en el sistema productiu 
en funció de les competències apropiades per l’exercici 
professional, i que es va complementant contínuament, 
a mesura que es van publicant noves qualificacions pro-
fessionals.

Durant l’exercici 2008, el departament de la Pàgina Web 
va oferir un total de 495 informacions, sobre diversos te-
mes de caràcter general, de continguts i accessos de 
la pàgina web, d’informàtica, formació, biblioteca, entre 
d’altres. (quadre servei d’informació)

Així mateix, aquest departament elabora la informació es-
tadística i documentació necessàries, per la revisió men-
sual de la Comissió de Cultura i per a les corresponents 
reunions de juntes de govern, així com també la confec-
ció de les memòries anuals i l’edició de la revista Temis, 
en format digital. 
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va parlar sobre “La reforma de les prestacions de mort i 
supervivència. Parelles de fet”; Excma. Sra. Rosa Maria Viro-
lès Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, 
que va tractar el tema “Les noves tecnologies en les rela-
cions laborals. Anàlisi de la jurisprudència”; Excma. Sra. Ma-
ría Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada de la Sala Quar-
ta del Tribunal Suprem, que va parlar sobre “L´assetjament 
al sí de la relació laboral”; Dr. Fernando Valdés Dal-Ré, Cate-
dràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, que va desenvolupar el 
tema “La responsabilitat social de ĺ empresa i Negociació 
Col·lectiva”; Excm. Sr. Luis Gil Suárez, Magistrat Emèrit de la 
Sala Quarta del Tribunal Suprem, que en la seva ponència 
va parlar de les “Últimes reformes en matèria d´Incapacitat 
Temporal. Llei 40/2007”; Il·lma. Sra. Sara Pose Vidal, Magis-
trada de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya,  que va tractar el tema “La responsabilitat ci-
vil derivada de ĺ accident de treball. Novetats en el càlcul de 
la indemnització”; Excm. Sr. Aurelio Desdentado Bonete, Pre-
sident (en funcions) de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, 
que va parlar de la “Problemàtica actual de la Regulació 
d´ocupació i acomiadaments econòmics en la doctrina del 
Tribunal Suprem”.

Aquesta ponència va donar pas al col·loqui i posterior re-
sum de les Jornades a càrrec de la Directora Tècnica de 
les mateixes, Il·lma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magis-
trada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.

Les entitats col·laboradores, en aquesta ocasió foren; MC 
MUTUAL, ACTIVA MUTUA i LA CAIXA i a l´apartat comercial 
vam comptar amb 16 entitats expositores.

• El dia 12 de març, es va celebrar el Seminari sobre LES 
ÚLTIMES MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT SO-
CIAL. LLEI 40/2007, a càrrec del Sr. Conrado Segura Soria, 
Subdirector Provincial de Prestacions de Jubilació, Mort 
i Supervivència de l´INSS a Tarragona i la Sra. Teresa Cas-
tellà Molina, Lletrada de l´INSS , i amb la col·laboració de 
MC MUTUAL.

• El dia 6 de maig, Seminari sobre I.R.P.F. i Impost sobre el 
Patrimoni impartit pel Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector 
en Cap de l´Agència Tributària a Tarragona i patrocinat per 
SAGE LOGIC CONTROL i CENTRE DE PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS.

• El dia 28 de maig, es va celebrar el Seminari sobre 
l´IMPOST DE SOCIETATS, a càrrec del Sr. Roberto Luengo 
Martín, Inspector en Cap de l´Agència Tributària a Tarrago-
na, i amb el patrocini de T.E.S.A. i GRUPO CASTILLA.

• El dia 3 de juny, i organitzat per MC MUTUAL, Semina-
ri sobre la LLEI I REGLAMENT DE SUBCONTRACTACIÓ EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. Com a ponents van participar 
el Sr. Josep Maria Solanes Segura, Director dels Serveis 
Territorials de Treball a Tarragona, i el Sr. José Bernardo 
Herrero Martín, Cap de la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social a Tarragona. L´acte d´obertura, va ser a càrrec del 
Sr. Josep Maria Feliu Vallverdú, Director Provincial de MC 
MUTUAL.
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• El dia 29 de setembre es va iniciar el Curs Pràctic sobre 
COMPTABILITAT BÀSICA, que amb una durada de 42 ho-
res, va finalitzar el dia 12 de novembre. Com a ponent va 
participar la Sra. Meritxell Calvet Roca, Cap de la Unitat 
d´Inspecció de l´Agència Tributària a Tarragona. El patrocini 
del Curs va ser a càrrec de CAPRESA.

• El dia 30 de setembre, va començar el Curs Pràctic sobre 
ACTUALITZACIÓ LABORAL I SEGURETAT SOCIAL, que, amb 
una durada de 30 hores, va finalitzar el dia 30 d´octubre. 
Com a ponents del mateix vam comptar amb la Sra. Anna 
Maria Asamà Esteve, Graduada Social i Vicepresidenta 2a 
de l´Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarrago-
na; la Sra. Paloma Martín Moya, Vocal de Junta de Govern 
de l´Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarrago-
na i Cap de la Secció de Control de Prestacions del Servei 
Públic d´Ocupació Estatal a Tarragona; el Sr. Javier Roca 
Ramírez, Cap de la Secció d´Incapacitat Temporal, Paga-
ment Delegat de la Direcció Provincial de l´INSS a Tarrago-
na; Sr. Guillermo Boronat Cabrera, Sotsdirector de Pres-
tacions d´Invalidesa de la Direcció Provincial de l´INSS a 
Tarragona; i el Sr. Conrado Segura Soria, Sotsdirector de 
Prestacions, Mort, Jubilació i Supervivència de la Direcció 
Provincial de l´INSS a Tarragona. El Curs va ser patrocinat 
per ACTIVA MUTUA.

• El dia 13 de novembre, Seminari sobre “EL RED DIRECTO”, 
organitzat per la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
i on van participar com a ponents, el Sr. Albert Castanera 
Mateo, Subdirector Provincial de la Gestió Recaptatòria de 
la Tresoreria General de la Seguretat Social i el Sr. Aleix 
Duran Martí, Coordinador del Sistema Red de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social.

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

• El dia 3 d´octubre, es celebra el IV CONGRÉS SOBRE 
PATOLOGIES DERIVADES DE L´ESTRÈS, a la ciutat de Saba-
dell. Enguany, el nostre Col·legi participa com a Entitat 
Col·laboradora, fent la corresponent difusió entre els 
nostres col·legiats.

- Grafica 9 -

Servei d’estrangeria

Durant aquest any 2008, ha continuat funcionant 
l’acord que es va establir, el passat mes d´octubre 
de 2007, amb la Subdelegació de Govern, pel qual els 
nostres col·legiats poden realitzar la sol·licitud de cita 
prèvia directament al Col·legi, mitjançant correu elec-
trònic, aconseguint una major comoditat i promptitud 
a l´hora de presentar els expedients. Així doncs, du-
rant aquest any 2008, s´han fet 249 sol·licituds, amb un 
total de 886 expedients.

Firma digital

En funcionament aquest servei des del mes de setembre 
de 2007, aquest any 2008 ha estat la consolidació de la sig-
natura digital entre els nostres col·legiats. Conjuntament 
amb l’Autoritat de Certificació ANF, i amb la col·laboració 
de MC Mutual el Col·legi ha tramès 102 sol·licituds de sig-
natura digital, 84 a nivell d’usuari i amb la qual poden sig-
nar digitalment tots els seus documents, i 18 com a Auto-
ritat de Registre, amb la qual estan facultats per donar la 
signatura digital als seus clients. 

Registre de les Empreses de 
Subcontractació en el Sector
de la Construcció (REA)

El dia 1 d´octubre el nostre Col·legi va signar un conveni de 
col·laboració amb el Departament de Treball de la Genera-
litat de Catalunya, per la representació de tercers en la ins-
cripció telemàtica del Registre d´empreses acreditades.

Gràcies a aquest conveni, els nostres col·legiats poden 
inscriure les empreses a través del portal de la Genera-
litat sense haver d´acreditar cap poder notarial ni cap 
altre requisit, tan sols necessiten complimentar i signar 
dos annexes a disposició del col·legiat en la pàgina web 
del Col·legi, un que és el document d´atorgament de 
l´empresa al professional i un altre que és el document 
d´adhesió a l´esmentat conveni.

Calendris Laborals - Grafica 6 -
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A 31 de desembre de 2008, un total de 68 col·legiats 
s´han adherit a l´esmentat conveni de col·laboració.

El departament Formació i Biblioteca, durant l’exercici 
2008, va oferir un total de 674 informacions, sobre diver-
sos temes de caràcter general, biblioteca, formació, es-
trangeria, signatura digital i actes socials, entre 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 contra-
portada dels mateixos. Durant el present exercici, s’han 
editat 7.835 calendaris. (gràfica núm. 6)

Biblioteca

El fons de la Biblioteca, a 31 de desembre de 2008, 
es composa de 3.972 documents, dels quals 871 són 
revistes i 3.101 llibres.

En referència als temes, destaca el laboral amb un 
57,79% del total dels llibres, el segueix la Seguretat So-
cial amb un 13,46%; el Fiscal amb un 13,02%, i l´Econòmic 
i Comptable, amb un 7,18%. La resta, un 8,55% , pertan-
yen a temes diversos.

Per idiomes, el castellà predomina amb un 82,47%, un 
17,08%  és en català, i la resta, un 0,45% en altres idio-
mes (anglès i francès)

Com a material de consulta a la mateixa Biblioteca, te-
nim tres bases 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 Jurispru-
dència, Comentaris i Formularis. La segona pertany a 
l´editorial EUROPEA DE DERECHO, i consta de tres DVD, 
el primer Consultor Social Convenis i Contractes, el 
segon Consultor Fiscal, i el tercer el Consultor Con-
tenciòs-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 102 comandes, de les 
quals 16 han estat de normativa laboral, 25 de jurispru-
dència laboral; i 61  de convenis col·lectius. Això sig-
nifica que aquest servei continua en descens, degut 
sobretot a què la majoria 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.

En el present exercici, a la nostra Biblioteca, han arri-
bat 60 novetats, increment que suposa que, any rere 
any, estigui més completa i actualitzada, per tal de ofe-
rir als col·legiats un servei puntual i òptim.

Estadístiques Consultes Biblioteca

ANY 2006 ANY 2007 ANY 2008

Total Consultes 315 159 102

Normativa 
Laboral

13 (4,13%) 21 (13,20%) 16 (15,69%)

Normativa Fiscal 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

Jurisprudència 
Laboral

81 (25,71%) 26 (16,35%) 25 (24,51%)

Jurisprudència 
Fiscal

0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%)

Convenis
221 

(70,16%)
110 

(69,18%)
61 (59,80%)

Altres 0 (0,0%) 2 (1,26%) 0 (0,0%)

- Grafica 8 -
Estadístiques Consulta Biblioteca 2006 
- total consultes 315 -

Estadístiques Consulta Biblioteca 2007 
- total consultes 159 -

Estadístiques Consulta Biblioteca 2008
 -  total consultes 102 -
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 Entitats Col·laboradores
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