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Presentació

Us presento la Memòria 2009. 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 Me-
mòria, la confiança que dipositen 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
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Composició	Junta	de	Govern

PRESIDENT
Excm. Sr. Francesc Blasco Martorell

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

VICEPRESIDENTA 2a.
Excma. Sra. Anna Maria Asamà Esteve

SECRETARI
Excm. Sr. Joan Maria Estivill Balsells
 
TRESORER
Sr. Jaume Francesch Garcés

VICESECRETÀRIA
Sra. Marta Martorell Serra

COMPTADOR
Sr. Pere Josep Roig Anglès

VOCALS
Excma. Sra. Bibiana Cotano Martín
Sr. Joan Anton Barrachina Cros
Excm. Sr. Josep Tomàs Margalef Benaiges
Sr. Rafael Uceda Pulido
Sra. Josepa Maria Solé Vilella
Sra. Paloma Martín Moya

Personal	de	Secretaria
GERENT
Directora de Qualitat
Sra. Amparo Pérez Grau

DEPARTAMENT FORMACIÓ I BIBLIOTECA
Adjunt a Gerència
Sr. Rafael Fernández Escobar

DEPARTAMENT PÀGINA WEB
Noves tecnologies. Publicacions
Sra. Silvia Haro Pozo

DEPARTAMENT COL·LEGIACIONS
Sra. Ana Isabel Benito Llatge

Reunió de la Junta General Ordinària anual, 
celebrada el dimarts 31 de març

Col·legiats emetent el seu vot en les eleccions 
per a la renovació parcial de la Junta de Go-
vern, celebrada durant el transcurs de la Junta 

General Ordinària, del dia 31 de març

Imatge de l’escrutini dels vots, un cop finalitzades 
les votacions
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President
Sr. Francesc Blasco Martorell

Intrusisme, Ètica i Honoraris

Lluita intrusisme
Ètica i Deontologia

Honoraris

Sr. Joan Màrius Abelló Castellà

Sra. Anna M. Asamà Esteve
Sr. Joan M. Estivill Balsells

Sr. Jaume Francesch Garcés
Sra. Marta Martorell Serra
Sr. Pere Josep Roig Anglès

Sr. Joan Anton Barrachina Cros
Sr. Josep T. Margalef Benaiges

Relacions Públiques

Organització Actes
Publicitat
Premsa

Esponsoritzacions
Imatge externa

Sr. Joan M. Estivill Balsells

Sr. Joan Màrius Abelló Castellà
Sra. Anna M. Asamà Esteve
Sra. Marta Martorell Serra
Sra. Bibiana Cotano Martín

Sr. Joan Anton Barrachina Cros
Sr. Rafael Uceda Pulido

Sra. Josepa Maria Solé Vilella
Sra. Paloma Martín Moya

Economia

Pressupostos
Comptabilitat

Control Despeses
Patrimoni

Sr. Jaume Francesch Garcés

Sr. Joan Màrius Abelló Castellà
Sra. Anna M. Asamà Esteve
Sr. Joan M. Estivill Balsells
Sra. Marta Martorell Serra
Sr. Pere Josep Roig Anglès

Sra. Bibiana Cotano Martín
Sr. Josep T. Margalef Benaiges

Cultura

Escola Pràctica Professional
Centre Col·laborador

Biblioteca
Serveis

Sra. Anna Maria Asamà Esteve

Sr. Joan Màrius Abelló Castellà
Sr. Joan M. Estivill Balsells

Sr. Jaume Francesch Garcés
Sr. Pere Josep Roig Anglès

Sra. Bibiana Cotano Martín
Sr. Joan Anton Barrachina Cros

Sr. Rafael Uceda Pulido
Sra. Josepa Maria Solé Vilella

Sra. Paloma Martín Moya

CRITERI
TEMIS

Tota la Junta

Organigrama	de	l’Òrgan	de	Govern	del	Col·legi

Vicepresident 1r.
Sr. Joan Màrius Abelló Castellà

Vicepresidenta 2a.
Sra. Anna Maria Asamà Esteve

Gerent
Sra. Amparo Pérez Grau

Assessora Jurídica
Sra. Elisabeth Benítez

Tresorer
Sr. Jaume Francesch Garcés

Secretari 
Sr. Joan M. Estivill Balsells

Comptador
Sr. Pere Josep Roig Anglès

Vicesecretària
Sra. Marta Martorell Serra
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Politica	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 possible, 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 professional, aconseguint-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 nostres 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 compliment de la legislació, són els criteris que defi-
neixen 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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Mitjans de comunicació - Gràfica núm. 3

Comunicació

Durant el present exercici, el nostre Col·legi ha tingut una presència activa i constant en els 
mitjans de comunicació, tot i que ha estat lleugerament inferior respecte a anys anteriors, 
tal com es pot comprovar en el següent resum de ressenyes informatives sobre la nostra 
activitat col·legial. El Col·legi ha aparegut en 19 ocasions en diferents mitjans de premsa 
escrita, segons podem apreciar en la gràfica núm. 3.

MÉS TARRAGONA (5 de febrer). Ressenya, acompanyada de fotografia, de l’Audiència que 
el Rei d’Espanya va mantenir amb el Ple del Consejo General de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales, entre els quals es trobava el nostre President.

DIARI DE TARRAGONA (6 de febrer). Petita ressenya i fotografia del nostre President, sa-
ludant a S.M. el Rei Joan Carles I, en la recepció que el monarca va fer al Ple del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, al Palau de la Zarzuela. 
Durant la trobada es van intercanviar posicions respecte a la situació professional dels 
graduats socials.

DIARI AQUÍ (6 de febrer). Breu ressenya, acompanyada d’una fotografia de l’instant en què 
el nostre President, Sr. Blasco, saluda a S.M. el Rei Joan Carles I, en la recepció del monarca 
al Ple del Consejo General.

MÉS TARRAGONA (26 de març). Notícia breu sobre la inauguració de les XIV Jornades de 
Dret de Treball i de Seguretat Social, enguany estructurades en tres blocs temàtics.

EL PUNT (26 de març). Breu ressenya de les XIV Jornades de Dret de Treball i de Seguretat 
Social, enguany amb qüestions d’actualitat arran de la present situació econòmica.

MÉS TARRAGONA (27 de març). En la portada, fotografia en color del transcurs d’una de les 
ponències de les XIV Jornades de Dret de Treball i de Seguretat Social.

MÉS TARRAGONA (27 de març). Article i fotografia d’un moment de la intervenció del 
ponent Excm. Sr. Luis Fernando de Castro, Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, 
sobre “l’Accident de Treball” a les XIV Jornades de Dret de Treball i de Seguretat Social.

INDICADOR D´ECONOMIA (abril 2009). Breu notícia sobre la celebració de les XIV Jornades 
de Dret de Treball i de Seguretat Social, que ha tingut la novetat, enguany, de la participació 
de 12 ponents.

MÉS TARRAGONA (29 d´abril). Especial Col·legis Professionals. Pàgina sencera amb foto-
grafia del nostre President, on recull un resum de les diferents activitats realitzades pel 
Col·legi durant l’any 2008, així com les que portem realitzades en aquest any 2009, fent 
menció especial a les XIV Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social i la Junta Ge-
neral Ordinària, on es va procedir a les eleccions per a la renovació parcial de la Junta de 
Govern.

LA VEU DE L´EBRE (8 de maig). Entrevista al Vicepresident 1r. del Col·legi, Sr. Joan Màrius 
Abelló Castellà, on parla de les novetats més importants de cara a l’exercici 2008 de la 
campanya de Renda, destacant entre d’altres coses, la desaparició de l’Impost sobre el Pa-
trimoni. Acompanya a l’entrevista, l’anunci de la campanya de Renda 2008, i la relació de 
col·legiats que es troben exercint a les Comarques de l’Ebre.

DIARI EL PUNT (10 de  maig). Anunci de Renda 2008.

MÉS TARRAGONA (11 de maig). Anunci de Renda 2008.

DIARI EL PUNT (17 de maig). Anunci de Renda 2008.

19

	 2006	 2007	 2008	 2009
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DIARI EL PUNT (24 de maig). Anunci de Renda 2008.

MÉS TARRAGONA (25 de maig). Anunci de Renda 2008.

MÉS TARRAGONA (30 de setembre). Especial Col·legis Professionals. Pàgina dedicada al 
nostre col·lectiu on  destaca l’entrevista amb el nostre President, Sr. Francesc Blasco, qui 
parla de l’actualitat i l’activitat dels Graduats Socials, així com de les accions de futur del 
nostre Col·legi.

DIARI DE TARRAGONA (28 de novembre). Petit article i fotografia del transcurs del Sopar 
Col·legial 2009, celebrat al Moll de Costa. El peu de la fotografia informa del lliurament de 
les medalles al Mèrit Professional i de l’homenatge al magistrat de l’Audiència Provincial, 
Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan.

MÉS TARRAGONA (1 de desembre). Notícia i fotografia sobre el Sopar Col·legial celebrat el 
passat dia 27 de novembre, on es van concedir diferents reconeixements entre els col·legiats 
que complien 15, 20 i 25 anys de col·legiació, així com les distincions a la Promotora de 
Formació de l’Inem, Sra. Montserrat Iglesias, la Medalla per haver estat membre de Junta 
a l’Excm. Sr. Juan M. Martínez Fornells, i la Medalla d’Or als Mèrits Distingits a l’Il·lm. Sr. 
Antonio Carril Pan.

NOTÍCIES TGN (3 de desembre). Article i fotografia que recull el moment en el qual l’Il·lm. Sr. 
Antonio Carril Pan agraeix la Medalla d’Or als Serveis Distingits, atorgada pel nostre Col·legi, 
durant el transcurs del Sopar Col·legial 2009.

Agenda	President
Durant l’exercici 2009, el President va assistir personalment o per delegació en algun membre 
de Junta, a 33 actes, en representació del Col·legi, segons podem apreciar en la gràfica núm. 10.

08/01/2009 Reunió de treball amb el Delegat de l’Agència Tributària, Sr. Luciano A. Losada 
Suárez. Delega en el Vicepresident 1r., Sr. Joan Màrius Abelló, i la Vocal de Junta, Sra. Bibiana 
Cotano. Agència Tributària de Tarragona.

20/01/2009 Conferència-col·loqui de l’Alcalde de Tarragona, Sr. Josep-Fèlix Ballesteros Ca-
sanova, sota el títol “2009, any decisiu per Tarragona”. Saló d´Actes del Col·legi d’Advocats i 
Farmacèutics de Tarragona.

22/01/2009 Invitació per part del Col·legi d’Advocats de Tarragona a l’acte de pre-
sa de possessió del nou degà, el Sr. Antonio Salas de Córdoba. Saló d’Actes del Col·legi 
d’Advocats de Tarragona. 

26/01/2009 Trobada al Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España, i 
posterior audiència, davant de Su Majestad el Rei D. Juan Carlos I. Palacio de la Zarzuela.

29/01/2009 Reunió de Treball en la Delegació d’Economia i Finances de la Generalitat 
de Catalunya, amb la finalitat d’establir un conveni de col·laboració per la presentació i 
pagament de declaracions i autoliquidacions en nom de terceres persones. Assisteixen, 
per part de l’ATC, el Sr. Ferran Fargas, Delegat de l’Agència Tributària Catalana, el Sr. Eu-
dald Vigo, Cap de l’Àrea d’Estratègia i Relacions Externes de l’ATC i el Sr. Emiliano Marco 
Gutiérrez, Responsable d’Informàtica Tributària. Per part del Col·legi, el President delega 
en la Sra. Anna Mª Asamà, Vicepresidenta 2a; El Sr. Jaume Francesch, Tresorer, la Sra. 
Amparo Pérez, Gerent i el Sr. Rafael Fernández, Adjunt a Gerència. Oficines de l’Agència 
Tributària Catalana.Agenda del President - Gràfica núm. 10
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18/02/2009 Assisteix a una Tertúlia-Debat a les emissores de Tarragona Ràdio per parlar de 
la vaga dels jutges. Estudis de Tarragona Ràdio.

27/02/2009 Signatura del Conveni d’adhesió a la Candidatura Tarragona 2017 als Jocs 
Mediterranis i visita a l’Oficina de la Candidatura. L’hi acompanya la Vicepresidenta 2a., Sra. 
Anna Mª Asamà Esteve i la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez Grau. Oficina Candidatura 
Tarragona 2017.

02/03/2009 Reunió del Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de 
España. Hotel Intercontinental (Madrid).

05/05/2009 Reunió de treball amb el President i Vicepresident del Col·legi d’Administradors 
de Finques.  Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

09/05/2009 Dinar corporatiu de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Diplomats en Infermeria de Ta-
rragona. Delega en la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Mª Asamà Esteve i en la Vocal de Junta, 
Sra. Paloma Martín Moya. Hotel Imperial Tarraco.

12/05/2009 Visita Institucional al Rector de la Universitat Rovira i Virgili, Sr. Francesc Xa-
vier Grau Vidal. L’hi acompanya la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez Grau. Rectorat de 
la Universitat Rovira i Virgili.

15/05/2009 Festa del Col·legi d’Advocats de Tarragona en honor de Sant Raimon de Penyafort. 
Delega en el Tresorer de la Junta de Govern, Sr. Jaume Francesch Garcés.  Restaurant La Boella.

21/05/2009 Reunió de treball amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Delega en la 
Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria Asamà i en la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Oficines de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social.

04/06/2009 Participació a la Inauguració del XXIV Congrès “Jueces para la Democracia”. 
Teatre Metropol de Tarragona.

19/06/2009 Reunió del Pleno del Consejo General. Salón Albéniz del Hotel Intercontinental 
(Madrid).

02/07/2009 Convocatòria del Delegat de l’Agència Tributària, Sr. Luciano A. Losada Suárez, 
a una reunió per tractar temes tributaris d’interès. El President delega en el Tresorer, Sr. 
Jaume Francesch Garcés, la Vocal Exercent de Junta, Sra. Bibiana Cotano Martín, i la Gerent 
del Col·legi, Sra. Amparo Pérez Grau. Agència Tributària de Tarragona.

21/07/2009 Reunió en el Jutjat Social de Tortosa amb la Cap de Secció de Suport Judicial, 
Sra. Lidia Pino Mauri, per aclarir el tema del nostre mobiliari i la utilització de la sala de 
togues del Jutjat. Delega en el Vicepresident 1er, Sr. Joan Màrius Abelló i el Vocal Exercent, 
Sr. Josep Tomàs Margalef. Jutjat del Social de Tortosa

28/07/2009 Presa de possessió del nou President de l’Audiència Provincial de Tarragona, 
Il·lm. Sr. Javier Hernández García. Dependències de l’Audiència Provincial.

17/09/2009 Inauguració de l’exposició Alphonse Muse (1860-1839), convidat per la Dele-
gada General de La Caixa en Tarragona, Sra. Empar Martínez. CaixaForum Tarragona.

05/10/2009 El President realitza una visita institucional a la Diputació de Tarragona i man-
té una reunió amb el Vicepresident, Sr. Albert Vallvé Navarro, per sol·licitar una subvenció 
per realitzar les XV Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social de l’any 2010. Li acom-
panya la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez. Diputació de Tarragona.

20/10/2009 El President, assisteix al Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Graduados Sociales de España. Hotel Intercontinental de Madrid.

Moment de la rebuda del nostre President, Sr. 
Francesc Blasco per Sa Majestat el Rei Juan 
Carlos, en la recepció al Palau de la Zarzuela, al 
Ple del Consejo General de Colegios Oficiales de 

Graduados Sociales de España
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30/10/2009 Visita a l’Excm. Sr. Jordi Jané i Guasch, Diputat per Tarragona al Congrés dels 
Diputats. Li acompanya la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria Asamà i la Gerent del Col·legi, 
Sra. Amparo Pérez Grau. Seu de Convergència i Unió a Tarragona.

04/11/2009 Dinar homenatge a l’Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan, Magistrat de l’Audiència Pro-
vincial i fins el passat dia 28 de juliol, President de l’Audiència. Li acompanya la Vicepresi-
denta 2a., Sra. Anna Mª Asamà i el Tresorer, Sr. Jaume Francesch Garcés.  Restaurant Mas 
Gallau (Cambrils).

06/11/2009 Signatura del conveni de col·laboració amb el Banc Sabadell. Li acompanya 
la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Mª Asamà Esteve i la Gerent, Sra. Amparo Pérez.  Sala de 
Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

06/11/2009 Reunió de Treball amb la Magistrada del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa 
Mª Virolès Piñol, per tractar les XV Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social. Li 
acompanya, la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Mª Asamà, el Tresorer, Sr. Jaume Francesch, 
i la Gerent, Sra. Amparo Pérez Grau. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona.

10/11/2009 Dinar homenatge a la Sra. Angustias Casadó Tomás, Inspectora de Treball. De-
lega en el Vicepresident 1er, Sr. Joan Màrius Abelló; la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria 
Asamà; el Secretari, Sr. Joan Maria Estivill i el Vocal, Sr. Rafael Uceda Pulido.

12/11/2009 Delega en el Vicepresident 1er, Sr. Joan Màrius Abelló, l’assistència a l’entrega dels 
Premis Antoni Baró, organitzat per MC MUTUAL. Torre dels Lleons. Esplugues del Llobregat.

18/11/2009 Visita Institucional a l’Il·lm. Sr. Josep-Fèlix Ballesteros Casanova, Alcalde de 
l’Excm. Ajuntament de Tarragona. Ajuntament de Tarragona.

25/11/2009 Visita Institucional del Sr. Jordi Giné Bordanau, Cap de la Regió Policial del Camp 
de Tarragona. L’acompanya la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez. Saló d’Actes del Col·legi.

01/12/2009 Reunió de la Comissió d’Investigació i Desenvolupament Professional del Conse-
jo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Sede del Consejo General.

03/12/2009 Reunió de Treball amb el Delegat de l’Agència Tributària a Tarragona, Sr. Lu-
ciano A. Losada Suárez. Delega en el Vicepresident 1er., Sr. Joan Màrius Abelló Castellà i la 
Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria Asamà Esteve. Agència Tributària.

16/12/2009 Signatura del conveni de col·laboració amb Conversia, empresa especialitzada 
en serveis de Consultoria, Auditoria, Formació i Outsourcing en l’àmbit de la Llei Orgànica 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L’acompanya la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo 
Pérez. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

18/12/2009 Reunió de treball amb el nou degà de la Facultat de Ciències Jurídiques 
Rovira i Virgili, Dr. Frederic Adan Domènech i amb la Responsable dels Ensenyaments de 
Relacions Laborals i Ciències del Treball, Dra. Rosa Rodríguez sobre la nova titulació de 
Grau i de com afecta al nostre col·lectiu. L’acompanya la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna 
Maria Asamà i la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez. Facultat de Ciències Jurídiques 
Rovira i Virgili.

En el present exercici, es va efectuar la preparació, organització i coordinació de les dife-
rents reunions de treball, comissions, 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.

Representants del Col·legi van visitar l’Oficina de 
la Candidatura Tarragona 2017, per mostrar el seu 
suport a la seva candidatura als Jocs Mediterranis, 
i signar la seva adhessió al Consell d’Entitats de la 

Candidatura
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Quadre de servei d’Informació

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	2009
informació

General 100 181 20 301

Col.legial 99 1 110 210

Biblioteca 1 29  30

Formació 32 66 98

Comptable 17 19 71 107

Informàtica 318 318

Actes Socials 5 18 3 26

Estrangeria 7 7

Firma Digital 2 32 34

Borsa Treball 17 2 19

Manteniment 3 3

SUMES 594 353 206 1153

Servei d’Informació - Gràfica núm. 1

Durant el 2009 s’han ofert serveis que suposen una constant actualització de la forma-
ció professional, a través de l’Escola de Pràctica Professional, organitzant totes aquelles 
accions formatives o informatives necessàries, d’acord amb les novetats normatives que 
en cada exercici es van produint. Serveis que permeten al col·legiat tenir una informació 
puntual, 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.

Sense deixar de costat tota aquella activitat de la Secretaria 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, dintre del marc del nostre Codi 
Deontològic, entre d’altres.

El 2009, es van passar les corresponents auditories, interna i externa, del Sistema de Quali-
tat, 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 2009 s’oferiren un total de mil cent cinquanta-tres informacions, segons po-
dem observar en el quadre de servei d’informació.
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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 2009, aquest departament va oferir un total de 206 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 
210 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 499 
col·legiats.

Dintre del registre, control i administració de la correspondència, en el present exercici, 
es van registrar 584 documents d’entrada i 2.051 documents de sortida, el que s’ha tra-
duït en 6.564 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. En total, durant l’exercici 2009, la secretaria del Col·legi, 
ha efectuat un total de 2.051 enviaments (773 a través del departament de la pàgina web i 
1.278 a través del departament de col·legiacions i del departament de formació i biblioteca). 
(gràfica núm. 2).

Aquest departament inclou, també, sota el control de la Comissió d’Ètica i Intrusisme, i 
amb l’assistència de l’Assessor Jurídic, i gestionat per l’Adjunt a Gerència, 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 setze casos d’intrusisme, dels quals tretze s’han tancat i 
tres resten pendents de resolució. 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 Judi-
catura no ens són favorables.

En aquest exercici, van entrar dos casos d’ètica professional, ambdós resolts, i resta pen-
dent una consulta sobre ètica. Per una altra banda, durant aquest any 2009, es tancaren 
tots els casos d’ètica i intrusisme d’anys anteriors. 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.

Durant l’exercici 2009, i dintre de la Borsa de Treball del Col·legi, es gestionaren 9 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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Sopar	Col·legial
El dia 27 de novembre en el Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona, el nostre 
Col·legi va celebrar la seva festa anual, el Sopar Col·legial. 

Aquest any 2009, 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’Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan, Magistrat de l’Audiència Provincial de Tarragona i President 
de l’Audiència Provincial durant els últims deu anys, com a homenatge i en agraïment per la 
seva inestimable col·laboració amb els Graduats Socials de les Comarques de Tarragona. 

El Sr. Carril, des del seu càrrec com a President de l’Audiència Provincial de Tarragona, que 
tan dignament ha desenvolupat durant els últims deu anys, ha col·laborat sempre amb 
els graduats socials de les Comarques de Tarragona, acudint a tots els actes col·legials als 
quals se l’ha convidat presidint, any rera any, els actes de jurament o promesa dels nous 
graduats socials incorporats al Col·legi, i donant un tracte exquisit a les Juntes de Govern 
en particular i a tots els graduats socials en general.

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

Placa Commemorativa, en agraïment per la seva inestimable col·laboració amb el nostre 
Col·legi, des del seu càrrec com a Promotora de Formació de l’INEM i posteriorment del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya a la Col·legiada:

Sra. Montserrat Iglesias Veciana

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

Sr. Manuel Alonso Segovia  Sr. Francesc Xavier Altadill Ferrando
Sra. Begoña Antolí Andreu Sra. Mª Cinta Badia Pujol
Sr. Joan Anton Barrachina Cros Sr. Joan Borrell Cros
Sr. Josep Bóveda Callarisa Sra. Esther Caralt García
Sra. Montserrat Casas Montes Sr. Gabriel Estirado Méndez
Sr. Josep Fontanals Nin Sra. Mª Cristina Galindo Garza
Sra. Elisabeth González del Pozo Sra. Margarita Jambrina Rodríguez
Sr. Antoni López Delclós Sra. Luisa Maria López Gilabert
Sra. Consol López Gómez Sr. José Mari Pàmies
Sra. Mª Dolores Eva Martínez Camañes Sra. Gloria Mas Comas
Sra. Montserrat Masip Baiges Sra. Aurora Miguel Ortega
Sra. Enriqueta Mur Josa Sr. Joan Maria Pagà Ortiga
Sra. Neus Pallarés Martí Sr. Ramón Piñas Llagostera
Sr. Jordi Piñol Mercadé Sr. Carles Sala Roca
Sra. Beatriz Sanz Verge Sra. Joana Subirats Cabanes
Sra. Maite Valderrey Castro Sr. Jordi Vidal Casañas

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

Excm. Sr. Francesc Blasco Martorell Excma. Sra. Judith Casajuana Farriol
Excm. Sr. Frederic Gubert Estupiñá Excm. Sr. Pau Guinovart Salvat
Excm. Sr. Luis Ángel Herce Eguizábal Excm. Sr. Josep Huguet Alsina
Excm. Sr. Josep Maria Monne Barceló Excma. Sra. Leandra Motino Amado
Excma. Sra. Inmaculada Ramón Esteve Excm. Sr. Pere Prats Alumà 
Excm. Sr. Conrad Torra Miró

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

L’Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan, rep la Medalla als 
Serveis Distingits en la Categoria d’Or, de mans 

del president Sr. Francesc Blasco

Fotografia de grup dels col·legiats que van rebre 
la Medalla al Mèrit Professional en la Categoria 

de Bronze

El President del Col·legi Excm. Sr. Francesc 
Blasco lliura Placa Commemorativa a la Sra. 

Montserrat Iglesias
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Sr. Fernando Albaiceta Oliver Sr. Ismael Alcañiz Faci
Sr. José Antonio Alcoceba Gutiérrez Excm. Sr. Juan Bautista Beltrán Queralt
Excm. Sr. Armand Carcellé Freixas Sra. Maria Rosa Cisteré Besora
Excm. Sr. Josep Descarrega Alcover Sra. Nohemí Duque Fortuny
Excm. Sr. Josep Ferré Saperas Sra. Mª Asunción Ferrer Cendran
Sr. Joan Baptista Forcadell Oriol Sr. Santos Franco Fernández-Rufete
Sr. José Freixas Gavaldà Excm. Sr. Agustín García Roldán
Excm. Sr. Félix González Martínez de Iturrate Excm. Sr. Maurici Llambrich Rullo
Sr. Mateo Llurba Borrull Sr. Ferran López Salinas
Sr. Jaume Mariné Ferré Excm. Sr. José Luis Mármol Santiago
Sra. Paloma Martín Moya Sr. Antonio Palazón Amat
Excm. Sr. José Miguel Montañés Doménech Sr. Antoni Pérez Sevilla
Sr. José Maria Rovira Veciana Sr. Fernando Ruiz Parras
Sr. Fernando Sánchez Camins Sra. Montserrat Sastriques Pallejà
Sr. Conrado Segura Soria Sr. José Vargas Trave
Excma. Sra. Adelaida Vilanova Trillas Sra. Teresa Vilar Pujals

Placa Commemorativa, pels seus 40 anys de col·legiació ininterrompuda com a Graduat 
Social Exercent Lliure, al Col·legiat:

Excm. Sr. Josep Sangenís Margalef

Placa Commemorativa, pels seus 40 anys de col·0legiació ininterrompuda com a Graduat 
Social i la seva fidelitat a aquest Col·legi Professional, al Col·legiat:

Sr. Joan Roig Esteve

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

Excm. Sr. Juan Manuel Martínez Fornells

Placa Commemorativa, per la seva inestimable col·laboració amb els Graduats Socials de les 
Comarques de Tarragona, des del seu càrrec d’Inspectora de Treball i Seguretat Social de la 
Inspecció Provincial, tal i com es va aprovar en la Junta de Govern celebrada el passat dia 
23 de juliol de 2009, a la:

Sra. Mª Angustias Casadó Tomàs

Aquesta placa se li lliurà el dia 10 de novembre, en el transcurs del dinar-homenatge que 
la Inspeccció de Treball i Seguretat Social de Tarragona li va organitzar amb motiu de la 
seva jubilació voluntària, i al qual van assistir el Vicepresident 1er., Sr. Joan Màrius Abelló, 
la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria Asamà, el Secretari, Sr. Joan Maria Estivill i el Vocal, 
Sr. Rafael Uceda.

Al 2009, deu col·legiats van recollir la Medalla Cor-
porativa al Mèrit en el Treball, en la Categoria d’Or

Imatge del grup de col·legiats que van rebre la 
Medalla al Mèrit Professional en la Categoria 

de Plata

L’Excm. Sr. Juan Manuel Martínez Fornells va 
rebre la Medalla de Sant Josep Artesà, en la 
Categoria de Plata, per haver estat membre de 

la Junta de Govern.

Imatge general del Sopar Col·legial que es va 
celebrar el 27 de novembre de2009
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Moviment	Col·legial	durant	l’exercici	2009
ALTES	EXERCENTS	LLIURES
Núm.	col.	 Nom	 Data	alta
916 Silvia Martín Yuste 03-02-2009
920 Joan Beltran Reverter 17-03-2009
926 Carles Poch Jiménez 20-05-2009
928 David Mármol Castillo 23-07-2009
933 Miriam Bebic Casajuana 16-12-2009

CANVIS	DE	MODALITAT	(PASSEN	A	EXERCENTS	LLIURES)
Núm.	col.	 Nom Anterior	modalitat	 Actual	modalitat
915 Santiago Tuñà Sagarra No Ex.    16-09-2008 Ex. lliure 03-02-2009
388 Josep Sans Parés Ex. emp. 30-01-1995 Ex. lliure 21-10-2009
282 José Maria Vallès José No Ex.    08-11-1988 Ex. lliure 17-11-2009

ALTES	EXERCENTS	D’EMPRESA
Núm.	col.	 Nom	 Data	alta
918 Ana Coll Garrido 03-02-2009
922 Maria Carnicero Cañellas 28-04-2009
923 María Ángeles Núñez Sánchez 28-04-2009

CANVIS	DE	MODALITAT	(PASSEN	A	EXERCENTS	D’EMPRESA)
Núm.	col.	 Nom	 Anterior	modalitat	 Actual	modalitat
329 Josep Enric Roda Sánchez No Ex. 30-10-1990 Ex. empr. 21-10-2009
672 Eva Uruen Pueyo No Ex. 17-11-1998 Ex. empr. 16-12-2009

ALTES	NO	EXERCENTS
Núm.	col.	 Nom	 Data	alta
919 Angustias Pérez Casanova 03-02-2009
921 Montserrat Martínez Launes 17-03-2009
924 María González Martínez 28-04-2009
925 Montserrat Isern Guzmán 28-04-2009
927 Maria Bartolí Corbella 16-06-2009
929 David Sánchez Ramos 15-09-2009
930 Emilio Cabrera Espadas 21-10-2009
931 Mateu Vilar Capella 17-11-2009
932 Josep Maria Balagué Ferraté 16-12-2009

CANVIS	DE	MODALITAT	(PASSEN	A	NO	EXERCENTS)
Núm.	col.	 Nom	 Anterior	modalitat	 Actual	modalitat
579 Eulalia López Garay Ex. lliure  18-02-1997 No Ex. 28-04-2009
667 Juan Antonio Pérez Limacher Ex. lliure  18-03-2003 No Ex. 21-10-2009
708 Pedro Arellano Gil Ex. emp. 15-06-1999 No Ex. 17-11-2009

CANVIS	DE	MODALITAT	(PASSEN	A	EMÈRITS)
Núm.	col.	 Nom	 Anterior	modalitat	 Actual	modalitat
126 Felipe Delgado Zubiri Ex. lliure 17-12-2002 Emèrit 17-03-2009
268 Andreu García Brunet Ex. lliure 27-06-1988 Emèrit 28-04-2009
113 Juan E. Valera Ordóñez No Ex.    19-09-2006 Emèrit 28-04-2009
347 Juan A. Carrasco Sanabria No Ex.    20-05-1992 Emèrit 28-04-2009
125 Montserrat Iglesias Veciana No Ex.    10-03-1986 Emèrit 15-09-2009

BAIXES
Núm.	col.	 Nom	 Modalitat	 Data	baixa
344 Francisco Javier Vidal Ballester No Exercent 03-02-2009
437 Carles Pumar Sabaté No Exercent 17-03-2009
495 Camí Mas Barrabeig No Exercent 17-03-2009
583 Mª Isabel Lázaro Pina No Exercent 17-03-2009
767 Helena Domènech Clua No Exercent 17-03-2009
861 Beatriz Gascón Rull Ex. empresa 28-04-2009
899 Iraide Careaga Hernández Ex. empresa 28-04-2009
581 José Antonio Adamuz Medina No Exercent 28-04-2009
386 Mª Carme Simón Lafuente No Exercent 28-04-2009
559 Daniel Ortín Olivé No Exercent 20-05-2009
884 María Teresa Cruz Carmona No Exercent 20-05-2009
808 Carles Amurgo Herrera Exercent lliure 15-09-2009
898 Ester Vidal Folch Exercent lliure 15-09-2009
185 Santos Franco Fernández-Rufete No Exercent 15-09-2009
580 Sonia Martínez Guerrero No Exercent 15-09-2009
729 Olga Ferré Arnedo No Exercent 15-09-2009
754 Mar Fiñana González No Exercent 15-09-2009
917 Encarna López Galdeano No Exercent 15-09-2009
882 Jorge Pérez Hidalgo Exercent lliure 21-10-2009
610 Ana Ma. Alvarez Rins No Exercent 21-10-2009
827 Sílvia Torras Albert No Exercent 17-11-2009
499 Ramon Portugal Arribas No Exercent 16-12-2009

RESUM
Exercents lliures  229
Exercents al servei d’empresa   26
No exercents  215
Emèrits    29

Total col.legiats a 31-12-2009 499
 
 
EVOLUCIÓ	COL·LEGIAL	DES	DE	DESEMBRE	
1989	FINS	A	DESEMBRE	2009
Col.legiats 31-12-1989 31-12-09 Increment
Exercents lliures 120 229 109
Exercents al 
servei d’empresa    4   26   22
No exercents 113 215 102
Emèrits 6 29   23

Totals 243 499 256
 
 
EVOLUCIÓ	COL·LEGIAL
DES	DE	31-12-2008	FINS	31-12-2009
Col.legiats 31-12-08 31-12-09 Increment
Exercents lliures 228 229 1
Exercents al
servei d’empresa 25   26     1
No exercents 227 215 - 12
Emèrits   24   29     5

Totals 504 499   - 5

Evolució Cens Col·legial - Gràfica núm. 7
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Consultes Pàgina Web - Grafica 5a -

Departament	Pàgina	Web
El Departament Pàgina Web, s’ocupa primordialment de la pàgina web del Col·legi, com 
a eina fonamental, mitjançant la qual s’ofereix tota la informació i novetats que es pro-
dueixen dia a dia, i utilitzant els enviaments de correu 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. Con-
solidada 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 realitzar la major part d’enviament de correu per via telemàtica, i és responsable de la 
coordinació de la infraestructura informàtica.

Durant aquest 2009, s’han contabilitzat a la nostra web 32.924 visites. Tal com es reflec-
teix en la gràfica núm. 5a, s’observa una lleugera disminució en el número total de visites, 
respecte a l’any 2008, i més gran respecte a l’any 2007. L’accés a la web, varia en funció de 
la informació nova que s’inclogui. Però la raó més important d’aquest diferència respecte 
a l’any 2007, és el canvi introduït ja durant l’any 2008, respecte a l’enviament de les co-
municacions via e-mail als col·legiats. La major part de normativa o informacions urgents, 
s’adjunten per e-mail, i moltes vegades, al col·legiat ja no li és necessari el 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 es va introduir aquesta modificació.

Es continua incrementant, 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 seves reserves d’inscripció als Seminaris a través de l’e-mail, tan bon punt en 
reben la comunicació d’una nova acció formativa. També, a través del correu electrònic, es 
continuen incrementant les consultes, propostes, suggeriments, i tota classe de comunica-
cions, dels nostres col·legiats, així com també de futurs col·legiats, i d’empreses que ens fan 
arribar les seves ofertes de treball.

A finals de l’any 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 exterior. Es va 
procedir 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 renovació total de tots els apartats de la web, 
les seccions de la web ja renovades conviuran amb les que encara estan pendent de reno-
vació. És per això que fins aquest moment, només la part d’accés públic presenta un disseny 
renovat. Encara resten pendents de renovació els dos apartats d’accés restringit, només pel 
que fa al seu disseny, ja que quant al seu contingut, durant aquest exercici s’han continuat 
actualitzant i renovant constantment, ampliant i millorant els seus continguts.

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 persona que consulti 
la nostra pàgina, en busca d’informació del nostre col·lectiu. Així, es pot consultar la Junta 
de Govern, on es relaciona l’actual equip de la Junta de Govern, l’Organigrama de l’Òrgan 
de Govern del Col·legi, amb la composició 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 relacionant 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 informació 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 Agenda, on s’informa de totes les 
activitats col·legials que es produeixen en el Col·legi i, en especial, de tots les activitats pre-
vistes dins l’Escola de Pràctica Professional. L’Agenda està sempre actualitzada i es poden 
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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 poden trobar l’Historial de l’Escola de Pràctica Profes-
sional, on es van relacionant tots els Cursos i Seminaris de l’Escola de Pràctica Professio-
nal, 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, i amb fotos de la realització dels mateixos. Al 
subapartat Jornades de Dret de Treball i Seguretat Social, es pot consultar informació sobre 
les catorzenes 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 representa-
ció, de cara a l’exterior, de les nostres activitats col·legials.

A través de l’apartat Comunicació, es pot accedir al subapartat Sopar de Gala, i consul-
tar les diferents ressenyes i fotografies d’aquest esdeveniment anual, amb la relació dels 
guardonats d’aquests últims anys. Així també, al subapartat 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 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. I a l’apartat Biblioteca 
i Serveis, 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 Publicacions del Col·legi, es poden consultar 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, corresponents a 
exercicis anteriors.

Dins de Borsa de Treball, es relacionen les demandes de feina, que ens fan arribar els nos-
tres Col·legiats, i que són accessibles 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 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.

Visites Pàgina Web 2009  - Grafica 5b -
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A l’apartat d’Enllaços d’interès, 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 enllaços a les pàgines web de les nostres Entitats Col·laboradores. També es pot accedir a 
les pàgines web de diferents mitjans de premsa local, nacional i internacional.

Dins la pàgina principal, disposem de la secció Actualitat, on es relacionen les notícies més 
importants referents a l’actualitat col·legial. D’aquesta forma, el mateix dia o al dia següent 
que es realitza un Curs, Signatura d’Acord o Acte d’interès col·legial, es realitza la ressenya 
i s’acompanya de fotografies de l’acte. Aquestes ressenyes i fotografies de la vida col·legial, 
són després recollides dins l’Històric d’Actualitat, també situat dins la pàgina principal. 

Els apartats d’accés restringit, Col·legiats i Col·legiats Exercents, continuen essent l’eix cen-
tral de la nostra pàgina web, perquè aglutinen tota l’oferta d’informació i de serveis 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 ara són els convenis de 
col·laboració d’Entitats Col·laboradores amb el nostre Col·legi, la informació sobre la Llicen-
ciatura 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 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. Relacionat amb aquest subapartat, es va incloure el 
subapartat Anuncis, una secció on els nostres Col·legiats poden insertar anuncis, principal-
ment de caràcter laboral o professional, o de qualsevol altre tipus que necessitin, per interès 
i a l’abast dels altres companys. 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 Col·legiats, és el subapartat de la Guia Professio-
nal, 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 sí.

Dins de Col·legiats, també hi trobem el subapartat Impressos 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 
Pràctica 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 còmode. Són imprescindibles les valoracions i suggeriments dels 
Col·legiats, per a aplicar la millora contínua. 

A meitats de l’any 2009, també es va habilitar un accés a l’aplicació ACTUM RSS (Fiscal, 
Social, Mercantil, Comptable i Immobiliari), de l’editorial Francis Lefebvre, a través de la 
qual els col·legiats poden consultar un resum de les novetats normatives, que s’actualitzen 
setmanalment.

Durant aquest 2009, s’ha inclòs un nou subapartat, el Marc Jurídic Col·legial, on s’ha 
agrupat el contingut del Código Deontológico de los Graduados Sociales i dels Estatuts 
Col·legials. Aquí s’han recopilat des dels primers Estatuts del Col·legi Oficial de Graduats 
Socials de Tarragona, redactats a l’any 1988, amb les seves posteriors modificacions; 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 Sociales de 2006 i, 

Moment de la signatura de l’acord amb l’editorial 
Tirant lo Blanch

El dia 1 de juliol es signà l’acord de col·laboració 
amb Banesto

El dia 7 de juliol es va signar l’acord de col·laboració 
entre el Departament de Treball i el nostre Col·legi, 
en matèria de tramitació telemàtica dels expe-
dients de conciliació administrativa prèvia a la via 

judicial en representació de tercers
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principalment, els Nous i Vigents Estatuts del Col·legi de Graduats Socials de Tarrago-
na, 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 Departament 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 Professionals de la Gene-
ralitat de Catalunya. Així mateix, està recollit el Reglament de Règim Intern del Patronat, 
Tractament, Honors i Distincions del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, que es va 
aprovar en la Junta General Extraordinària del 15 de setembre de 2009. També es pot 
consultar la normativa que regula part dels aspectes específics de la professió, com ara 
la Llei 13/2009, publicada al BOE de 3 de novembre, de reforma de la legislació processal 
per a la implantació de la nova Oficina Judicial, la qual modifica la Llei Orgànica del Poder 
Judicial i la Llei de Procediment Laboral i faculta els graduats socials per a poder elabo-
rar i signar, sense necessitat de cap altre professional, el Recurs de Suplicació davant 
els Tribunals Superiors de Justícia.

També durant el passat 2009, vam incloure un altre subapartat nou, Actes Col·legials. Dins 
aquest subapartat hem inclòs totes les fotografies corresponents a la celebració del Jura-
ment i Sopar de Gala, celebrats el 28 de novembre de 2008 i, més recentment, les fotogra-
fies corresponents a la celebració del Sopar Col·legial, celebrat el passat 27 de novembre 
de 2009. D’aquesta manera, els col·legiats tenen accés d’una forma còmoda i ràpida a les 
fotografies dels nostres actes col·legials, i poden descarregar-se les seves fotografies.

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 novetats, dis-
posicions, 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 Con-
venis 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 publi-
cats, des de la data en què es va posar en marxa la nostra pàgina, per a la seva consulta. 
Durant aquest 2009, també s’ha procedit a ampliar progressivament la secció dels convenis 
col·lectius, incloent també la relació dels convenis col·lectius provincials pertanyents a la 
resta de províncies de la Comunitat de Catalunya, Barcelona, Girona i Lleida, que fins el 
moment no s’incloïen. Així, a mida que es van publicant, es va completant la relació de con-
venis col·lectius de la resta de províncies de Catalunya, igual que es va fer amb el convenis 
a nivell nacional, de Catalunya o de la província de Tarragona.

Dins el subapartat Honoraris Professionals, s’inclouen les Tarifes d’Honoraris Mínims Pro-
fessionals Orientatius, per a l’oportuna utilització i consulta dels Col·legiats Exercents. Des 
de l’any 2002, les tarifes d’honoraris es troben disponibles permanentment en la nostra pà-
gina web, separades 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 notes informatives i circulars vàries 
que ens fan arribar els diferentes organismes, també notes informatives d’àmbit col·legial, 
notícies i informació sobre temes diversos que puguin ser d’interès per al col·legiat en exer-
cici. 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 
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 hi ha cap informació de caràcter urgent, 
aquest subapartat moltes vegades no conté cap tipus d’informació, perquè quan la notícia 
urgent deixa de tenir vigència, o s’elimina o es trasllada al subapartat notícies d’interès, per 
a continuar allí disponible per al col·legiat.

Moment de la signatura de l’acord de 
col·laboració amb el Banc de Sabadell, que tin-
gué lloc al nostre Col·legi el dia 6 de novembre

El dia 16 de desembre es va signar l’acord 
de col·laboració amb Conversia, entitat que 

col·laborarà amb el Col·legi a partir del 2010
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Dins el subapartat Normativa hem reunit una sèrie de normatives, orientades específica-
ment 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 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 Profesionales, que és l’instrument 
del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación Profesional, que ordena les qua-
lificacions professionals, susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades en el 
sistema productiu en funció de les competències apropiades per a l’exercici professional, i 
que es va complementant contínuament, a mesura que es van publicant noves qualifica-
cions professionals.

Com a subapartats nous i d’importància per als Col·legiats Exercents, durant aquest 2009 
podem destacar el subapartat Convenis de Col·laboració amb Organismes, on s’han recollit 
i agrupat tots els acords i convenis de col·laboració amb els diferents Organismes i Admi-
nistracions, necessaris i d’interès per al col·legiat en exercici. També dins aquest apartat es 
pot accedir a un nou servei pel col·legiat exercent, a través d’un acord amb una empresa 
de Segells de Cautxú, que permet al col·legiat el poder realitzar via on-line, comandes de 
segells professionals i d’altres productes, a més a més d’oferir una millora i garantia en la 
gestió i control de les comandes de segells professionals, que puguin efectuar persones 
alienes a la professió.

Un nou subapartat, en vigència a partir de l’abril de 2009, i de gran importància per al 
col·legiat en exercici, és l’accés a la Base de Dades Tirant asesores, on el col·legiat exercent 
té accés, sense cap cost addicional, als apartats de Laboral i Financer Tributari, de la Base 
de Dades de Tirant Asesores.

Durant l’exercici 2009, el departament de la Pàgina Web va oferir un total de 594 informa-
cions, sobre diversos temes 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 estadística i documentació neces-
sàries, 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 i l’edició de la revista 
Temis, en format digital.

Departament	Formació	i	Biblioteca
El Departament Formació i Biblioteca, s’ocupa de tot el relacionat amb la biblioteca, oferint 
la informació especialitzada de normativa, jurisprudència i publicacions diverses, tant en 
suport paper com informàtic, i principalment 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.

A través d’aquesta secció, dintre del que és l’Escola de Pràctica Professional, en el present 
exercici 2009, s´han realitzat 7 accions formatives distribuïdes de la següent manera: 2 
sobre temes laborals; 3 Seminaris sobre temes fiscals, 1 Curs sobre la Constitució de les 
Empreses a través d’Internet (CIRCE); i les XIV Jornades de Dret del Treball i de Seguretat 
Social. El que s’ha traduït en què s’hagin ofert un total de 29 hores lectives de classe, amb 
una assistència de 659 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 Me-
mòria que, any rere 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 continuació es 
detallen:
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El dia 4 de febrer es va celebrar el Seminari sobre LES NOVETATS FISCALS, a càrrec del Sr. 
Luciano A. Losada Suárez, Delegat de l’Agencia Tributària a Tarragona, i amb el patrocini de 
SAGE LOGIC CONTROL i CENTRE DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

Durant els dies 26 i 27 de març es van celebrar les XIV JORNADES DE DRET DEL TREBALL 
I SEGURETAT SOCIAL, amb el títol “Nuevos retos de la Jurisdicción Social”. Aquest any 
l’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 dintre del pla de formació dels jutges i magistrats de tota Espanya. La in-
auguració va ser a càrrec de l’Hble Sr. Francesc Xavier Sabaté Ibarz; Delegat Territorial del 
Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona; Sra. Dolors Herrera Jiménez, Consellera 
de l’Excm. Ajuntament de Tarragona; el Dr. Santiago José Castellà Surribas, Vicerector de la 
Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili; i el Sr. Josep Maria Solanes 
Segura, Director dels Serveis Territorials de Treball de Tarragona; acompanyats del President 
del Col·legi l’Il·lm. Sr. Francesc Blasco Martorell, i de la Directora de les Jornades, l’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 Tribunal Suprem, l’Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol; com a Secretària Tècnica, la Sra. 
Amparo Pérez Grau, Graduada Social i Gerent del nostre Col·legi. Aquest any, les Jornades 
van estar estructurades en tres panells. En el primer, dedicat al “DESPIDO Y EXTINCIÓN DE 
CONTRATOS: LA CRISIS”, van participar com a ponents el Dr. Salvador del Rey Guanter, 
Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra, que 
en la seva ponència va desenvolupar el tema “Nuevos Retos en las Relaciones Laborales 
ante la Crisis”; l’Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del 
Tribunal Suprem, que va tractar el tema “El despido objetivo (art. 52 c ET): Puntos críticos.”; 
l’Il·lm. Sr. Juan Miguel Torres Andrés, Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, amb el tema “El despido colectivo/Expedientes de Regulación de Em-
pleo”; l’Excma. Sra. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada de la Sala Quarta del 
Tribunal Suprem, que va parlar sobre “El salario del despido.” El segon Panell, que tractava 
de “EL ACCIDENTE DE TRABAJO”, va estar impartit per l’Excm. Sr. Fernando Salinas Molina, 
Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, que va desenvolupar el tema “Hacia un 
nuevo concepto del Accidente de Trabajo”; l’Excm. Sr. Luís Fernando de Castro Fernández, 
Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, que va tractar el tema “La indemnización 
por daños y perjuicios derivados del Accidente de Trabajo”; l’Excm. Sr. Jordi Agustí Julià, 
Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, que va parlar sobre  “El Accidente de Tra-
bajo como riesgo psicosocial”. El tercer i últim panell va estar decicat a “SEGURIDAD SOCIAL 
Y OTROS”, i on van participar com a ponents el Dr. Tomás Sala Franco, Catedràtic de Dret 
del Treball i de Seguretat Social de la Universitat de València, que va tractar el tema “Las 
Ausencias al Trabajo. Régimen jurídico y consecuencias”; la Il·lma. Sra. Emilia Ruíz-Jarabo 
Quemada, Magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; que va 
parlar sobre “La Incapacidad Temporal. Imputación de responsabilidades. Puntos críticos 
de la nueva regulación”; l’Il·lm. Sr. José Fernando Lousada Arochena,  Magistrat de la Sala 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia; que en la seva ponència va parlar de  
“La Viudedad. Análisis de las últimas reformas”; la Il·lma. Sra. Sara Pose Vidal, Magistrada 
de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va tractar el tema 
“Las prestaciones concurrentes de Seguridad Social: Análisis crítico”; l’Excm.  Sr. Gonzalo 
Moliner Tamborero, President de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, que va parlar de “Los 
Derechos Laborales del Extranjero en situación irregular” .

Aquesta ponència va donar pas al col·loqui final i a la cloenda de les Jornades a càrrec del 
President de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, l’Excm. Sr. Gonzalo Moliner Tamborero.

Les entitats col·laboradores, en aquesta ocasió foren MUTUAL CYCLOPS, ACTIVA MUTUA, LA 
CAIXA i FRANCIS LEFEBVRE i a l’apartat comercial vam comptar amb 16 entitats expositores.

· El dia 5 de maig, Seminari sobre l’IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES, 
impartit pel Sr. Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de l’Agència Tributària a Tarragona i 
patrocinat per M.P.E. i TIRANT LO BLANCH. - Grafica 9 -
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· El dia 6 de maig, Sessió Informativa sobre ERES. Sessió informativa i divulgativa de 
l’actuació del SPEE-INEM, en el tràmit i gestió dels expedients de regulació d’ocupació, 
a càrrec del Sr. Francisco Javier Calejero López, Subdirector Provincial de Prestacions de 
l’INEM. 

·  El dia 26 de maig, es va celebrar el Seminari sobre l’IMPOST DE SOCIETATS, a càrrec del Sr. 
Roberto Luengo Martín, Inspector Cap de l’Agència Tributària a Tarragona, i amb el patrocini 
de SAGE LOGIC CONTROL,  EMPRÈN INNOVA  i TIRANT LO BLANCH.

· El dia 7 de juliol, es va celebrar al Saló d’Actes del Col·legi d’Advocats i Farmacèutics de 
Tarragona, una reunió informativa organitzada pel Departament de Treball, per donar a 
conèixer LA NOVA APLICACIÓ DE CONCILIACIONS, que suposa un nou canal de presen-
tació de les paperetes de conciliació. La xerrada fou a càrrec del Sr. Josep Maria Solanes, 
Director del Servei Territorial de Treball; la Sra. Katia Socies, Lletrada Conciliadora del Depar-
tament de Treball; i el Sr. Miquel Novell, expert informàtic de la nova aplicació.

· El dia 30 de setembre, Seminari pràctic sobre la Constitució d’Empreses a través d’Internet 
(CIRCE), a càrrec de la Sra. Carmen Briz, Cap del Projecte CIRCE.

El departament Formació i Biblioteca, durant l’exercici 2009, va oferir un total de 353 infor-
macions, sobre diversos temes de caràcter general, biblioteca, formació, estrangeria, signa-
tura 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 pro-
fessional del Col·legiat que així ho sol·liciti, en la contraportada dels mateixos. Durant el 
present exercici, s’han editat 6.075 calendaris. (gràfica núm. 6)

Servei	d’estrangeria
Durant aquest any 2009, ha continuat funcionant l’acord establert en el mes d´octubre de 
2007, amb la Subdelegació del Govern, pel qual els nostres col·legiats poden realitzar, mi-
tjançant correu electrònic, la sol·licitud de cita prèvia directament al Col·legi, aconseguint 
una major comoditat i promptitud a l’hora de presentar els expedients. Així doncs, durant 
aquest exercici, s´han fet 77 sol·licituds, amb un total de 89 expedients.

Firma	digital
L’any 2008 va estar la consolidació de la signatura digital entre els nostres col·legiats. Con-
juntament amb l’Autoritat de Certificació ANF, el Col·legi va tramitar la sol·licitud de la 
signatura digital a un gran número dels nostres col·legiats. Durant aquest any 2009, aquest 
servei s’ha reduït considerablement, donat que bona part dels col·legiats ja disposen del 
seu certificat digital. Tot i això, el Col·legi ha tramès 16 sol·licituds de signatura digital, 14 
a nivell d’usuari i amb la qual poden signar digitalment tots els seus documents i accedir 
als apartats restringits dels portals en les diferents Administracions, i 2 com a Autoritat 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)
A 31 de desembre de 2009, 77 han estat els col·legiats adherits al conveni de col·laboració 
entre el nostre Col·legi i el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, per la 
representació de tercers en la inscripció telemàtica del Registre d´empreses acreditades.

Calendris Laborals - Grafica 6 -
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Gràcies a aquest conveni, els nostres col·legiats realitzen la inscripció de les empreses a 
través del portal de la Generalitat, sense haver d´acreditar cap poder notarial ni cap altre re-
quisit, tan sols necessiten complimentar i signar dos annexes, que es troben a disposició del 
col·legiat en la pàgina web del Col·legi, un que és el document d’atorgament de l’empressa 
al professional i un altre que és el document d’adhesió a l’esmentat conveni.

Biblioteca
El fons de la Biblioteca, a 31 de desembre de 2009, es composa de 4.076 documents, dels 
quals 880 són revistes i 3.196 llibres.

En referència als temes, destaca el laboral amb un 58,16% del total dels llibres, el segueix la 
Seguretat Social amb un 13,52%; el Fiscal amb un 12,68%, i l´Econòmic i Comptable, amb 
un 6,02%. La resta, un 9,32% , pertanyen a temes diversos.

Per idiomes, el castellà predomina amb un 81,36%, un 18,22%  és en català, i la resta, un 
0,41% en altres idiomes (anglès i francès)

Com a material de consulta a la mateixa Biblioteca, tenim 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 Jurisprudència, 
Comentaris i Formularis. La segona pertany a l´editorial EUROPEA DE DERECHO, i consta de 
tres DVD, el primer Consultor Jurídico Social, el segon Consultor Jurídico Fiscal, i el tercer el 
Consultor Jurídico 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 55 comandes, de les quals 8 han estat de normativa laboral, 
1 de normativa fiscal; 3 de normativa diversa; 11 de jurisprudència laboral; 1 de jurispru-
dència fiscal i 31 de convenis col·lectius. Això significa un descens considerable, respecte 
al passat exercici, degut sobretot a que, tant els Convenis Col·lectius d’àmbit Provincial, 
Autonòmic i Nacional, com la normativa i jurisprudència laboral i fiscal, d’actualitzacions 
diàries, es troben a disposició del col·legiat dintre de la pàgina web del Col·legi.

En el present exercici, a la nostra Biblioteca, han arribat 100 novetats, increment que supo-
sa que, any rere any, estigui més completa i actualitzada, per tal d’oferir als col·legiats un 
servei puntual i òptim.

Estadístiques Consulta Biblioteca 2009
Total consultes 55
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Estadístiques Consulta Biblioteca 2008
Total consultes 102
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Estadístiques Consulta Biblioteca 2007
Total consultes 159
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Estadístiques Consultes Biblioteca

ANY	2007 ANY	2008 ANY	2009

Total	Consultes 159 102 55

Normativa	
Laboral 21 (13,20%) 16 (15,69%) 8 (14,55%)

Normativa	Fiscal 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,82%)

Jurisprudència	Laboral 26 (16,35%) 25 (24,51%) 11 (20,00%)

Jurisprudència	Fiscal 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 (1,82%)

Convenis 110 (69,18%) 61 (59,80%) 31 (56,36%)

Diverses 2 (1,26%) 0 (0,0%) 3 (5,45%)
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Entitats	Col·laboradores
de gener a abril de 2009

de gener a desembre de 2009
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