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Presentació
Us presento la Memòria 2010. Ha passat un any i novament toca fer balanç. Aquest any hem posat tot el nostre afany, si cal amb 

més força que en anys anteriors, en seguir donant el màxim de serveis, sense augmentar el cost als col·legiats, donada la situació de 

crisi que envolta tot i a tots. I creiem que ho hem aconseguit. Aquí teniu un resum del que hem fet, per a la vostra valoració i crítica.

En 2010 ha estat difícil mantenir algun dels serveis, alguna acció formativa i algun acte institucional. Per aconseguir-ho ha fet falta, el 

compromís de la junta de govern, l’eficàcia de l’equip executiu del col·legi i el suport, reconeixement, assistència i participació, de tots 

els col·legiats en tot allò que el Col·legi ha realitzat al llarg de l’exercici.

El Col·legi és de tots i entre tots l’hem de portar cap endavant. Pel qual, us convido a continuar 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 a la nostra pàgina web.

El nostre agraïment a totes les entitats col·laboradores, que figuren al final d’aquesta Memòria, per la confiança que depositen en els 

Graduats Socials de les Comarques 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, seguirem 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

DEPARTAMENTPÀGINA WEB
Noves tecnologies. Publicacions  Sra. Silvia Haro Pozo

DEPARTAMENT COL·LEGIACIONS  Sra. Ana Isabel Benito Llatge

El dimarts 30 de març, va tenir lloc al nostre Col·legi la reunió de la Junta General Ordinària anual
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Organigrama de l’Òrgan de
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Sra. Anna Maria Asamà Esteve
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PolÍtica de Qualitat
El principal objectiu del Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona és oferir serveis als col·legiats de la forma més 
immediata, ràpida, còmoda, barata i amb la millor qualitat possible.

Cada any, dintre de la línia marcada, procurem millorar i ampliar, si és 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 
objetiu a seguir tant per part de la presidència com per part de tots els nostres col·laboradors, a tots els nivells.

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

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

Francesc Blasco
President
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Comunicació
Durant el present exercici, el nostre Col·legi ha tingut una presència activa i constant en els mitjans de comunicació, lleu-
gerament superior respecte a l’any anterior, tal i com es pot comprovar en el següent resum de ressenyes informatives 
sobre la nostra activitat col·legial. El Col·legi ha aparegut en 22 ocasions en diferents mitjans de premsa escrita, segons 
podem apreciar en la gràfica núm. 3.

LA VANGUARDIA (19 de febrer). Especial Col·legis Professionals, on trobem un article, acompanyat de dues fotografies, 
que desenvolupa la història i els serveis que dóna el nostre Col·legi. Així mateix, en una altra pàgina del mateix diari, anunci 
de les XV Jornades amb el contingut de les mateixes.

WEB DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (www.gencat.cat) (4 de març). Article i fotografia de la inauguració de les 
XV Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, amb motiu de la participació, a la mateixa, del Delegat del Govern 
de la Generalitat a Tarragona, Hble. Sr. Francesc Xavier Sabaté i Ibarz. 

DIARI MÉS TARRAGONA (4 de març). Petita columna que fa referència a la inauguració de les Jornades on participen 
sis magistrats del Suprem i quatre dels Tribunals Superiors Autonòmics, cita imprescindible i d’interès nacional per a tots 
els graduats socials, així com per al conjunt de la població.

DIARI DE TARRAGONA (4 de març). Petit article a peu de pàgina de la inauguració de les XV Jornades al saló d’actes de 
la Ciutat de Repòs i de Vacances de Tarragona. Aquesta trobada gira en torn als temes d’actualitat laboral en la jurisdicció 
social.

DIARI MÉS TARRAGONA (5 de març). Breu article, acompanyat de fotografia amb les diferents autoritats que van parti-
cipar en la inauguració de les XV Jornades.

DIARI EL PUNT (2 de maig). Anunci Campanya de Renda 2009.

LA VEU DE L’EBRE (7 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 2009 de la campanya de Renda. Acompanya a l´entrevista, l´anunci de la 
campanya de Renda 2009, i la relació de col·legiats que es troben exercint a les Comarques de l´Ebre.

MÉS TARRAGONA (10 de maig). Anunci Campanya de Renda 2009.

DIARI EL PUNT (16 de maig). Anunci Campanya de Renda 2009.

MÉS TARRAGONA (17 de maig). Anunci Campanya de Renda 2009.

DIARI EL PUNT (30 de maig). Anunci Campanya de Renda 2009.

MÉS TARRAGONA (31 de maig). Anunci Cursos de Formació Ocupacional.

MÉS TARRAGONA (7 de juny). Anunci Cursos de Formació Ocupacional.

LA CIUTAT DE TARRAGONA (7 de juny - 20 de juny). Anunci Cursos de Formació Ocupacional.

29
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MÉS TARRAGONA (21 de juny). Anunci Cursos de Formació Ocupacional.

TARRAGONA21.cat (12 d’octubre). Publicació en aquest diari digital multimèdia del Camp de Tarragona, d’una ressenya 
sobre la celebració del Seminari sobre la Reforma Laboral, que el nostre Col·legi celebrarà a l’endemà, dia 13 d’octubre, 
a la Ciutat de Repòs i de Vacances de Tarragona.

MÉS TARRAGONA (14 d’octubre). Petit article, acompanyat de fotografia d’un moment de la ponència sobre la nova 
reforma laboral, celebrada el dia 13 d’octubre, a la Ciutat de Repòs i de Vacances de Tarragona, impartida pel Catedràtic 
de Dret del Treball, Dr. Manuel Luque Parra.

DIARI DE TARRAGONA (17 d’octubre). Article d’opinió del President del nostre Col·legi, Sr. Francesc Blasco Martorell, 
on exposa la seva opinió de la nova reforma laboral aprovada recentment a les Corts.

TOT TARRAGONA.CAT (18 d’octubre). Publicació en aquest diari digital independent d’informació i d’opinió de Tarrago-
na, d’un article d’opinió del nostre President, Sr. Francesc Blasco Martorell, sobre la nova reforma laboral, que considera, 
entre d’altres coses, que no ha satisfet a ningú.

NOTÍCIES TGN (17 d’octubre). Dintre de l’apartat d’Economia, article del nostre President, sobre la nova Reforma Laboral. 

LA CIUTAT DE TARRAGONA (setmana del 25 d’octubre al 7 de novembre). Dintre de l’apartat Articles d’opinió, carta 
del nostre President on manifesta la seva opinió sobre la recent reforma laboral aprovada a les Corts.

MÉS TARRAGONA (30 de novembre). Breu menció a la celebració dels actes institucionals celebrats el divendres dia 26 
de novembre, l’acte de Jurament i imposició de togues i el Sopar Col·legial 2010. La fotografia que acompanya al text, 
recull el moment en el qual el nostre President, Sr. Francesc Blasco Martorell, fa lliurament de la Medalla d’Or als Mèrits 
Distingits a l’Excm. Sr. Jordi Jané i Guasch.

Agenda President
Durant l’exercici 2010, el President va assistir personalment o per delegació en algun membre de Junta, a 47 actes, en 
representació del Col·legi, segons podem apreciar en la gràfica núm. 10.

3 de febrer - Signatura de l’acord de col·laboració amb DIGA 33. Li acompanya la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez. 
Per part de DIGA 33 assisteix el Delegat, Sr. Francisco Lari Carrillo i la Comercial, Sra. Anna Mª Gispert Voltas. Seu Col·legial.

5 de febrer - Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España. Salón Albéniz. Hotel Intercon-
tinental de Madrid.

18 de febrer - Renovació de l’acord de col·laboració amb SAGE LOGIC CONTROL, SL. Li acompanya la Gerent del 
Col·legi, Sra. Amparo Pérez. Per part de Sage Logic Control assisteixen el Sr. Ignasi Vidal Diez, Cap de Zona de Catalunya 
i el Sr. Sebastià Bofarull Veciana, del Departament Comercial de Tarragona. Seu Col·legial.

22 de febrer - Conferència a càrrec del President del Grup Municipal del Partit Popular, Sr. Alejandro Fernández sobre “Els 
riscos de negociar la capitalitat de Tarragona”. Sala d’Actes de la Cambra de Comerç de Tarragona.

23 de febrer - Reunió de Col·legis amb la presència de la Presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sra. 
Mª Eugenia Alegret, per tractar el tema dels problemes de funcionament dels Òrgans Judicials. Li acompanya el Vocal de 
Junta, Sr. Joan Anton Barrachina i la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez. Seu de l’Audiència Provincial de Tarragona.

24 de febrer - Invitació de l’Ajuntament de Tarragona a la presentació de l’espot internacional de la Candidatura Tarra-
gona 2017. Auditori Caixa Tarragona.

26 de març - Assistència a la 10a. Nit Empresarial CEPTA 2010, en motiu del lliurament dels guardons CEPTA 2009. 
Auditori August del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

26 de març - Delegació en la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria Asamà, la Vocal de Junta, Sra. Paloma Martín, i en la 
Gerent, Sra. Amparo Pérez, a la presentació del llibre “La llave de los mil sueños” de la nostra col·legiada Concha Fernán-
dez Esteban. Torre Vella de Salou.

7 d’abril - Invitació de la Cambra de Comerç de Tarragona al lliurament dels Premis a la Internacionalització a diferents 
empreses, a càrrec del President del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Sr. Javier Gómez Navarro. Saló d’Actes 
de la Cambra de Comerç de Tarragona.
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8 d’abril - Invitació de l’Ajuntament de Tarragona a la presentació del llibre EL GENET NU de Joan Giné-Masdeu. Llibreria 
Adserà de Tarragona.

14 d’abril - Reunió de Treball amb el Cap de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, Sr. José Bernardo Herrero Martín. 
Inspecció de Treball.

15 d’abril - Participació en la presentació de les VIII Jornades de Dret Processal, organitzades per l’Àrea de Dret Processal 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb el títol “Estudi de les últimes reformes processals”. Aula Magna del Campus Catalunya 
– Universitat Rovira i Virgili.

15 d’abril - Invitació de l’Ajuntament de Tarragona a la presentació del llibre “CRÓNICAS DE TARRAGONA, historias 
urbanas y mundanas” de Joan Antoni Domènech. Sala d’Actes de l’Ajuntament de Tarragona.

16 d’abril - Reunió de Treball amb el Vicepresident de la Diputació de Tarragona, Sr. Albert Vallvé Navarro. Diputació de 
Tarragona.

17 d’abril - Invitació del Cap de la Regió Policial Camp de Tarragona, a l’acte de celebració del Dia de les Esquadres. 
Pavelló Olímpic de Reus.

19 d’abril - Reunió de Treball amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Li acompanya la Gerent, Sra. Amparo 
Pérez. Seu de la Tresoreria General.

26 d’abril - Assistència a l’acte de presentació del Ple Municipal de L’INFORME DE LES ACTUACIONS DEL SÍNDIC DE 
GREUGES, durant l’any 2009. Saló de Sessions del Palau Municipal.

30 d’abril - XIII Trobada de Dones Emprenedores i Premis ADE 2010. Delega en la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria 
Asamà, i les Vocals de Junta, Sres. Marta Martorell Serra, Josepa Maria Solé Vilella i Paloma Martín Moya. Cambra de 
Comerç de Tarragona.

30 d’abril - Invitació de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Advocats de Reus al seu acte de celebració col·legial. Saló Noble del 
Palau Bofarull de Reus.

5 de maig - Assistència a la JORNADA EMPRESARIAL COMARCAL DE DEBAT, organitzada per la CEPTA. Palau de la 
Diputació de Tarragona.

12 de maig - Invitació de l’Ajuntament de Tarragona a la conferència “TARRAGONA I EL FERROCARRIL: VIES DE FUTUR”. 
Palau de Congressos de Tarragona.

14 de maig - Invitació a la festa col·legial i Sopar “Sant Raimon de Penyafort” de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Tarra-
gona. Delega en el Tresorer, Sr. Jaume Francesch Garcés. Restaurant Clos Barenys Wine Resort.

4 de juny - Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España. Hotel Intercontinental de Madrid.

4 de juny - Sopar Col·legial del Col·legi d’Administradors de Finques de Tarragona. Delega en la Vicepresidenta 2a., Sra. 
Anna Maria Asamà, i en la Vocal de Junta, Sra. Josepa Maria Solé Vilella. Hotel Gran Palas de LA PINEDA.

7 de juny - Presa de possessió del Dr. Francesc Xavier Grau Vidal, com a Rector Magnífic de la Universitat Rovira i Virgili. 
Paranimf de la Universitat (c/ Escorxador, s/n, Tarragona).

El dia 18 de febrer el nostre Col·legi va renovar l’acord de col·laboració amb Sage Logic Control.
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11 de juny - Acte de Cloenda del projecte “309 idees x 1 territori”, amb la jornada “REFLEXIONS DELS EMPRESARIS”. 
Auditori de Caixa Tarragona.

18 de juny - Invitació de la Cambra de Comerç de Tarragona a la Jornada de Treball “Obrint...Argentina”. Seu de la Cambra 
de Comerç de Tarragona.

24 de juny - Invitació de l’Ajuntament de Reus al Pregó de Festa Major. Delega en els companys de la Junta de Go-
vern, Sra. Marta Martorell Serra, Vicesecretària i Sr. Pere Josep Roig Anglès, Comptador. Saló de Plens de l’Ajuntament 
de Reus.

28 de juny - Invitació de l’Ajuntament de Tarragona a l’acte de PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PLA TARRAGONA 2022. 
Sala d’Actes de l’Ajuntament de Tarragona.

6 de juliol - Signatura del conveni de col·laboració amb la Universitat a Distància de Madrid (UDIMA). Seu d’ANCED.

15 de juliol - Acte de clausura de la Jornada sobre la Reforma Laboral, organitzada per la CEPTA. Comunicat pel nostre 
President, durant la celebració de la reunió de Junta de data 21 de juliol de 2010. Saló d’Actes de la CEPTA.

30 de juliol - Invitació del President de l’Autoritat Portuària de Tarragona a la inauguració de l’exposició IMMIGRACIÓ 
1.0. Delega en la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria Asamà, la Vocal de Junta, Sra. Paloma Martín Moya, i la Gerent, Sra. 
Amparo Pérez Grau. Tinglado 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona.

10 de setembre - Invitació conjunta del Delegat Territorial del Govern a Tarragona, Sr. Xavier Sabaté i Ibarz i de l’alcalde de Ta-
rragona, Sr. Josep-Fèlix Ballesteros a l’acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Arxiu Històric de Tarragona.

21 de setembre - Recepció al Palau Municipal de Tarragona de la Comissió Avaluadora del Comitè Internacional dels Jocs 
Mediterranis, amb motiu de la candidatura Tarragona 2017. Ajuntament de Tarragona.

22 de setembre - Visita al Col·legi del Degà i la Responsable d’Ensenyament de la Facultat de Ciències Jurídiques, Dr. Fre-
deric Adan Domènech i Dra. Rosa Rodríguez Sánchez, respectivament, per tractar el tema del nou títol de Grau de Relacions 
Laborals. Pel nostre Col·legi, assisteix el President, Sr. Francesc Blasco Martorell, acompanyat de la Vicepresidenta 2a., Sra. 
Anna Maria Asamà Esteve i la Gerent, Sra. Amparo Pérez Grau. Seu de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona.

28 de setembre - Invitació del Rector Magnífic de la Universitat Rovira i Virgili a la Inauguració del Curs Acadèmic 2010-
2011. Paranimf de la Universitat.

6 d’octubre - Visita institucional al nou Delegat de l’Agència Tributària, Sr. Joaquín Mª Albisu Fernández de Arcaya. Assis-
teixen per part del nostre Col·legi, el President, Sr. Francesc Blasco Martorell, el Vicepresident 1er, Sr. Joan Màrius Abelló 
Castellà, la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria Asamà Esteve, el Tresorer, Sr. Jaume Francesch Garcés i la Gerent, Sra. 
Amparo Pérez Grau. Agència Tributària de Tarragona.

8 d’octubre - Invitació de la Presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Excma. Sra. Mª Eugènia Alegret i 
Burgués a l’acte d’obertura de l’any judicial 2010/11. Audiència Provincial de Tarragona. 

8 d’octubre - Invitació de la Generalitat de Catalunya a l’acte de presentació de “Propostes per un rellançament del 
projecte europeu”, presidit pel Molt Honorable Sr. José Montilla, President de la Generalitat de Catalunya. Delega en la 
Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria Asamà Esteve. Palau de la Generalitat.

El 3 de febrer de 2010 el nostre Col·legi va subscriure un acord de col·laboració amb Diga 33, 
empresa especialitzada en Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.
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22 d’octubre - Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Santiago de Compostela.

26 d’octubre - 3er. Congrés d’Assessories i Despatxos Professionals, organitzat per SAGE LOGIC CONTROL. Delega en 
la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria Asamà Esteve i la Gerent, Sra. Amparo Pérez Grau. Teatre Nacional de Catalunya 
a Barcelona.

4 de novembre - Acte de presentació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya. Delega en la Vicepresidenta 2a., 
Sra. Anna Maria Asamà Esteve i la Gerent, Sra. Amparo Pérez Grau. Serveis Territorials de Treball de Tarragona.

10 de novembre - Visita del Secretari de Mesa del Parlament de Catalunya, Excm. Sr. Rafael Luna Vivas al nostre 
Col·legi. Assisteix el President, Sr. Francesc Blasco Martorell, acompanyat de la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria 
Asamà Esteve i la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez Grau. Sala de Juntes de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats 
Socials de Tarragona.

10 de novembre - Visita institucional al Cap de la Inspecció Provincial, Sr. José Bernardo Herrero Martín, per convidar-li 
personalment al Sopar Col·legial 2010. Assisteix acompanyat de la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria Asamà Esteve, la 
Vocal de Junta, Sra. Bibiana Cotano Martín i la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez Grau. Inspecció Provincial de Treball 
i de Seguretat Social de Tarragona.

16 de desembre - Reunió de Treball a l’Agència Tributària de Tarragona, per tractar el RD 1363/2010. Delega en el 
Vicepresident 1er., Sr. Joan Màrius Abelló Castellà, qui assisteix acompanyat de la Gerent, Sra. Amparo Pérez Grau. Seu 
de l’Agència Tributària de Tarragona.

17 de desembre - Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España i posterior Sopar de Nadal 
amb el lliurament del Premis Mérito Social 2010. Hotel Intercontinental de Madrid.

17 de desembre - Invitació, per part de la Delegació de Tarragona del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya al Còctel 
de Nadal 2010 i al lliurament de premis del II Concurs de Postals de Nadal. Delega en la Vocal de Junta, Sra. Josepa Maria 
Solé Vilella. Casa Canals de Tarragona.

En el present exercici, es va efectuar la preparació, organització 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.

Moment de la signatura de l’acord de col·laboració amb la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), que va tenir lloc el dia 6 de juliol.

 2007 2008 2009 2010

47

Agenda del President - Gràfica núm. 10
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De l’estudi detallat dels diferents serveis que cada departament de la Secretaria i l’Escola de Pràctica Professional ha 
generat durant 2010, es desprèn la gran activitat del Col·legi i l’evolució tant en els serveis com en la manera de generar-
los. Cada vegada més es potencien la utilització de les noves tecnologies, en el nostre cas el correu electrònic i la pàgina 
web, el que fa que disminueixi la utilització d’altres mitjans, com el presencial i el telefònic.

Serveis que permeten al col·legiat tenir una informació puntual, en tots aquells temes relacionats amb la professió (nor-
mativa laboral, fiscal, financera, jurisprudència, notícies d’interès, premsa, ....) canalitzat fonamentalment a través de la 
pàgina web.

Una altra activitat important és la de vetllar pels interessos del col·lectiu, en la mesura de les possibilitats a nivell col·legial. 
Activitat encaminada, fonamentalment, a la lluita contra l’intrusisme professional, vetllar per l’ètica professional, d’acord 
amb el Codi Deontològic i els Estatuts Col·legials, dintre del vigent marc jurídic col·legial.

Hem mantingut i, en el seu cas, renovat, els diferents acords de col·laboració que mantenim amb diferents administracions, 
com són l’INSS, la Tresoreria de la Seguretat Social, Agència Tributària, Departament d’Empresa i Ocupació de la Genera-
litat de Catalunya amb el conveni REA i Subdelegació de Govern.

Al juliol es signà un nou acord de col·laboració, amb la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, a fi de facilitar als nos-
tres col·legiats l’accés al Grau i a les altres titulacions ofertes en aquesta Universitat. Així mateix vam reactivar l’acord de 
col·laboració existent amb ANCED, Asociación Nacional de Centros de Educación a Distancia, a fi de potenciar la formació 
on-line, a través de la seva plataforma, amb especials condicions pels col·legiats.

En 2010, vam renovar els acords de col·laboració amb les entitats col·laboradores que figuren al final d’aquesta Memòria. 
A totes elles els agraïm que, malgrat els temps difícils pels quals travessem, hagin apostat un any més pels graduats 
socials de les comarques de Tarragona.

Aquest ha estat el setè any de la implantació del Sistema de Qualitat en la nostra manera de treballar, la qual cosa ha fet 
que ho fem amb més precisió i sobretot, mirant la satisfacció final del col·legiat.

Durant l’any 2010 s’oferiren un total de mil cent trenta-cinc informacions, segons es pot observar en el quadre de servei 
d’informació.

SERVEI 
D’INFORMACIÓ

Departament 
Pàgina Web

Departament 
Formació i Biblioteca

Departament 
Col.legiacions

Totals 2010 
informació

General 32 100 21 153

Col.legial 8 2 263 273

Biblioteca 34  34

Formació 4 231 2 237

Comptable 17 9 140 166

Informàtica 180 180

Actes Socials 1 12 13

Serveis Varis 1 45 4 50

Borsa Treball 20 9 29

SUMES 263 433 439 1135

Quadre de Servei d’Informació
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Servei d’Informació als departaments - Gràfica 1A -

Servei d’Informació - Gràfica núm. 1-

Temàtica Servei d’Informació - Gràfica 1B -
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Departament Col·legiacions
Aquest departament és el que s’ocupa de tota la part oficial, 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 varia-
cions en les mateixes, segons les necessitats dels col·legiats i col·legiades, amb una atenció directa i personalitzada.

Durant l’exercici 2010, aquest departament va oferir un total de 439 informacions, sobre diversos temes de caràcter 
general, col·legiacions i altres. (quadre servei d’informació)

En els últims anys, s’observa un estancament en les col·legiacions efectives i, malgrat les 263 informacions col·legials que 
s’oferiren durant l’exercici, el número de col·legiats es manté en el mateix número dels últims anys, i el Cens Col·legial, 
segons es pot observar en la gràfica núm. 7 és de 501 col·legiats.

Dintre del registre, control i administració de la correspondència, en el present exercici, es van registrar 463 docu-
ments d’entrada i 1.720 documents de sortida, el que s’ha traduït en 2.773 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 2010, la secretaria del Col·legi, ha efectuat un total de 1.720 
enviaments (761 a través del departament de la pàgina web i 959 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 dotze casos d’intrusisme, dels quals nou s’han tancat i 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 Judicatura no ens són favorables.

En aquest exercici, van entrar set casos d’ètica professional, sis d’ells resolts i l’altre resta pendent amb expedient 
obert. Per una altra banda, resta pendent de resolució corresponent a 2009, dos casos de possible intrusisme professio-
nal, gestionats a través de l’assessoria jurídica. 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 2010, i dintre de la Borsa de Treball del Col·legi, es gestionaren 6 ofertes de treball, l’evolució de la 
mateixa es reflecteix en la gràfica núm. 4.

 Enviaments Totals - Gràfica 2

 Borsa de Treball - Gràfica 4 -
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Acte Jurament o Promesa Nous 
Col·legiats Exercents
El passat dia 26 de novembre, el nostre Col·legi va 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 
la Magistrada de la Sala IV del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament amb el President del 
Col·legi, Excm. Sr. Francesc Blasco Martorell i el President del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España, Excm. Sr. Francisco Javier San Martín Rodríguez. També presidiren l’Acte de Jurament dels nous 
Col·legiats Exercents, l’Il·lm. Sr. Antonio Carril Pan, Magistrat de l’Audiència Provincial de Tarragona, l’Il·lm. Sr. Javier 
Sánchez Icart, Magistrat-Jutge del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, l’Il·lma. Sra. Haide Costa Villaró, Magistrada-
Jutge del Jutjat del Social núm. 2 de Tarragona, el Secretari Coordinador de l’Audiència Provincial de Tarragona, Sr. Enri-
que Domeque Goya, l’Il·lm. Sr. Luis Torres Gozalbez, Magistrat-Jutge del Jutjat del Social núm. 16 de Barcelona, la Dra. 
Rosa Rodríguez Sánchez, Responsable Ensenyament i Ciències del Treball de la URV i el Dr. Frederic Adan Domènech, 
Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Els nous co·legiats exercents 
van estar apadrinats per la Vicesecretària Sra. Marta Martorell Serra.

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

Sr. Francesc Xavier Altadill Ferrando
Sra. Míriam Bebic Casajuana
Sra. Maria Cristina Canela Ibarra
Sr. Raul Faro Gimeno
Sra. Silvia Martín Yuste
Sra. Montserrat Martínez Launes
Sra. Rosa Ana Martínez Rodríguez
Sr. Josep Roig Giró
Sr. Josep Sans Parés
Sra. Mª Elena Serrano Orcera
Sr. Santiago Tuñá Sagarra
Sr. Josep Maria Vallés José
Sr. Mateu Vilar Capella

Jurament nous Col·legiats Exercents
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Sopar Col·legial
El dia 26 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 dels Graduats Socials de les comarques de Tarragona.

Aquest any 2010, la Junta de Govern acordà concedir la màxima distinció de l’Il·ltre. Col·legi de Graduats Socials de Ta-
rragona, la Medalla als Serveis Distingits, en la Categoria d’Or, a l’Excm. Sr. Jordi Jané i Guasch, Vicepresident Quart del 
Congrés dels Diputats, Diputat per Tarragona, com a homenatge i en agraïment, per la seva tasca realitzada a favor dels 
graduats socials, i per aconseguir actuar en la Judicatura com a professionals del dret laboral en totes les instàncies fins 
el Recurs de Suplicació. 

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

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

Sr. Jordi Manel Albinyana Just Sr. Eduard Padró Obiol
Sr. César Arasa Ferré Sr. José Carlos Pérez González
Sr. Albert Boix Ricart  Sra. Sonia Rodríguez Pena
Sr. José Luis Buil Barrau Sr. Josep Roig Giró
Sra. Roser Capote Álvarez Sr. Juan Manuel Sánchez Estorach
Sra. Isabel Domingo Casadó Sr. Manuel Tomás Olivares
Sra. Gemma Esteban Lerín Sr. José Antonio Uña Valido
Sr. Guzman Gombau Curto Sra. Ascensión Valdivia García
Sra. Elisabet Luque Garrido Sr. Francesc Viñes Albacar

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

L’Excm. Sr. Jordi Jané Guasch, Vicepresident Quart del Congrés dels Diputats, 
rep la Medalla als Serveis Distingits en la Categoria d’Or, de mans del nostre president
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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. Joan Ramón Brull Haro Excma. Sra. Mª Victoria Plana Piller
Excm. Sr. Josep Maria León Martínez Excm. Sr. Eduardo Santana Navarro

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

Sra. Mª José Cáceres Lara Sr. Ignacio Saura Jané
Excm. Sr. Joan Maria Estivill Balsells Excma. Sra. Roser Sierra Batalla
Excm. Sr. Carlos Pena Jané Excm. Sr. Albert Zaragoza Teixidó

Col·legiats guardonats al 2010 amb la Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball, en la Categoria d’Or

Imatge dels col·legiats que van rebre la Medalla al Mèrit Professional en la Categoria de Plata
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Placa Commemorativa, pels seus 40 anys de col·legiació ininterrompuda com a Graduada Social i la seva fidelitat a aquest 
Col·legi Professional a la Col·legiada:

Sra. Concepción Vallverdú Magriña

Placa Commemorativa, per la seva col·legiació ininterrompuda com a col·legiat exercent durant 45 anys, dedicat al servei 
als altres des de la professió de Graduat Social al Col·legiat:

Excm. Sr. Valentí Carné Nin

La col·legiada Sra. Concepción Vallverdú rep una Placa Commemorativa de mans de l’Alcalde de Tarragona

El President del Col·legi lliura Placa Commemorativa a l’Excm. Sr. Valentí Carné Nin, com a homenatge per la seva col·legiació ininterrompuda 
com a col·legiat exercent durant 45 anys

Sopar Col·legial
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Moviment Col·legial durant 
l’exercici 2010
ALTES EXERCENTS LLIURES
Núm. col. Nom Data alta
934 Pedro López Martos 16/02/2010
935 Rosa Ana Martínez Rodríguez 16/02/2010
938 Ma. Elena Serrano Orcera 18/05/2010
586 Raúl Faro Gimeno 18/05/2010
945 Ma. Cristina Canela Ibarra 19/10/2010

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A EXERCENTS LLIURES)
Núm. col. Nom Anterior modalitat Actual modalitat
921 Montserrat Martínez Launes No ex. 17/03/2009 Ex. lliure 16/02/2010
931 Mateu Vilar Capella No ex. 17/11/2009 Ex. lliure 18/05/2010
459 Francisco Javier Altadill Ferrando No ex. 26/05/1994 Ex. lliure 16/11/2010
498 José Roig Giró Ex. emp. 27/02/1995 Ex. lliure 16/11/2010

ALTES EXERCENTS D’EMPRESA
Núm. col. Nom Data alta
940 Judit Gemma Espinosa Piazuelo 15/06/2010

ALTES NO EXERCENTS
Núm. col. Nom Data alta
936 Ma. Teresa Roca Mir 16/02/2010
937 María Mercedes García del Pino 20/04/2010
939 Pedro Santafosta Martínez 18/05/2010
941 Cèlia Prats Roca 21/07/2010
942 Pietat Sánchez Ferrer 21/09/2010
943 Carlos José Sans Pujals 21/09/2010
944 Sònia Solé Masip 21/09/2010
946 Judit Morros Llauradó 19/10/2010

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A NO EXERCENTS)
Núm. col. Nom Anterior modalitat Actual modalitat
926 Carles Poch Jiménez Ex. lliure 20/05/2009 No ex. 16/02/2010
829 Sandra Suárez Plana Ex. lliure 25/02/2004 No ex. 16/02/2010
821 Marcel Serra Huguet Ex. lliure 16/11/2006 No ex. 16/02/2010
866 Rosa Ma. Arcos Príncep Ex. lliure 16/11/2006 No ex. 16/03/2010
870 Víctor Manuel García Canalda Ex. lliure 20/03/2007 No ex. 15/06/2010
693 Jordi Frisach Perelló Ex. emp. 16/03/1999 No ex. 15/06/2010
329 José Enrique Roda Sánchez Ex. emp. 21/10/2009 No ex. 15/06/2010
857 David Ortega Rodríguez Ex. lliure 13/02/2008 No ex. 21/09/2010
727 Josep Ramon Cerrato Olivart Ex. emp. 24/07/2007 No ex. 21/12/2010

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A EMÈRITS)
Núm. col. Nom Anterior modalitat Actual modalitat
206 Mateo Llurba Borrull No ex.    11/12/1984 Emèrit  15/06/2010
356 Juan Ramon Torres Martínez Ex. lliure  17/09/1991 Emèrit  19/10/2010
23 Francisco Sánchez Pozo Ex. lliure  02/07/1986 Emèrit  21/12/2010

BAIXES
Núm. col. Nom Modalitat Data baixa
277 Alfons Fontboté Dalmau Exercent lliure 16/02/2010
188 Nohemí Duque Fortuny No exercent 16/02/2010
860 Yolanda Gómez López No exercent 18/05/2010
894 Marc Juanpera Nieto No exercent 15/06/2010
854 Naglae Sah El Kaya Exercent lliure 21/07/2010
832 Carolina Tello Asensio No exercent 21/07/2010
922 Maria Carnicero Cañellas Exercent empresa 21/09/2010
897 Helena Mateo José No exercent 21/09/2010
411 Lourdes Cassany Virgili No exercent 21/09/2010
47 Gerardo Serral Flix Exercent lliure 19/10/2010
494 Raul Alegre Ramírez No exercent 19/10/2010
798 Ferran Saumell Arribas No exercent 21/12/2010
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Evolució Cens Col·legial - Gràfica núm. 7 -

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 produeixen dia a dia, i utilitzant els enviaments de correu per via tele-
màtica, 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 princi-
pal 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 2010, s’han contabilitzat a la nostra web 30.597 visites. Tal com es reflecteix en la gràfica núm. 5a, 
s’observa una lleugera disminució en el número total de visites, respecte als anys anteriors, 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’aquesta diferèn-
cia respecte a l’any 2007, és el canvi introduït ja durant l’any 2008, respecte a l’enviament de les comunicacions 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 

RESUM
Exercents lliures 227
Exercents al servei d’empresa 22
No exercents 220
Emèrits 32

Total col·legiats a 31-12-2010 501
 
EVOLUCIÓ COL·LEGIAL DES DE DESEMBRE 1989 FINS A DESEMBRE 2010
Col·legiats 31/12/1989 31/12/2010 Increment
Exercents lliures 120 227 107
Exercents al servei d’empresa    4 22   18
No exercents 113 220 107
Emèrits  6 32 26

Totals 243 501 258
  
EVOLUCIÓ COL·LEGIAL DES DE 31/12/2009 FINS 31/12/2010
Col·legiats 31/12/2009 31/12/2010  Increment últim any
Exercents lliures 229 227 -   2
Exercents al servei d’empresa 26 22 -   4
No exercents 215 220     5
Emèrits   29   32     3

Totals 499 501 2

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

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 con-
tinuen 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.

Des de la creació de la nostra web, aquesta s’ha anat renovant contínuament, en especial pel que fa al seus continguts, 
que s’actualitzen de forma constant en funció de la informació i normativa diària. Pel que fa al seu disseny, la seva reno-
vació es realitza de forma més paulatina, i sempre conservant la línia austera que caracteritza el nostre Col·legi, i donant 
prioritat sempre a l’actualització del seu contingut que al seu 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 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 totes les activitats previstes dins l’Escola de Pràctica Professional. L’Agenda 
està sempre actualitzada i es poden consultar, principalment, els programes dels Cursos i Seminaris a realitzar. És un 
apartat obert a tothom, sense cap tipus de restricció, on es relacionen tots els actes que es realitzen al llarg de l’any 
en el nostre Col·legi, així com també actes i activitats realitzades per altres organismes i centres, i en els que el Col·legi 
col·labora.

Visites Pàgina Web 2010  - Grafica 5b -

 2007 2008 2009 2010
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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 Professional, 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 la informació sobre les darreres Jornades, i la relació dels 
ponents i temes que s’han tractat durant les diverses edicions realitzades. 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 subapartat Sopar de Gala, i consultar 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, re-
vista 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 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 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.

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 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 des-
prés 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 central 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 el Grau de Ciències del Treball i 
Recursos Humans, 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, 
principalment 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 Professional, on tots els Col·legiats que així ho 
vulguin i que ens hagin donat la seva autorització, apareixen relacionats, amb les seves dades col·legials (nom, cognoms, 
adreça, telèfon, fax, e-mail, pàgina web). Aquest és un mitjà de comunicació més pels col·legiats, per poder consultar les 
dades d’altres companys i poder comunicar-se entre si.

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 valora-
cions i suggeriments dels Col·legiats, per a aplicar la millora contínua. 

Des de meitats de l’any 2009, i a través de la nostra web, es pot accedir a l’aplicació ACTUM RSS (Fiscal, Social, Mer-
cantil, 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.
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Un altre subapartat d’interès és el Marc Jurídic Col·legial, on es pot consultar el contingut del Código Deontológico de 
los Graduados Sociales i dels Estatuts Col·legials. Aquí estan recopilats 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 Ofi-
ciales de Graduados Sociales de 2006 i, principalment, els Nous i Vigents Estatuts del Col·legi de Graduats Socials 
de Tarragona, 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 Generalitat 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 elaborar i signar, sense necessitat de cap altre professional, el Recurs de Suplicació 
davant els Tribunals Superiors de Justícia.

Ja des de l’any 2009, i al subapartat Actes Col·legials, es troben a disposició dels col·legiats totes les fotografies corres-
ponents a la celebració del Jurament i Sopar de Gala, celebrats el 28 de novembre de 2008, al Sopar Col·legial del 27 de 
novembre i, més recentment, les fotografies corresponents a la celebració del Jurament dels nous Col·legiats Exercents 
i posterior Sopar Col·legial, celebrat el passat 26 de novembre de 2010. 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.

Durant aquest 2010, s’ha inclòs un nou subapartat, la Nova Reforma Laboral 2010, on es pot consultar tota la normativa 
que s’ha anant publicant en relació a la Nova Reforma Laboral 2010, així com també diferents Estudis i Articles sobre 
aquesta Nova Reforma Laboral, i la informació que es va tractar en els dos Seminaris especials que el nostre Col·legi va 
dedicar a aquest tema d’actualitat.

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, 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, revisions salarials, modificacions o 
correccions dels mateixos, s’inclouen dins d’aquesta secció, distribuïts d’acord amb el seu àmbit d’aplicació, provincial, de Cata-
lunya o nacional, conservant-se la relació de tots els convenis ja publicats, des de la data en què es va posar en marxa la nostra 
pàgina, per a la seva consulta. Progressivament, i a mida que es van publicant, i al igual que ja es va fer amb la província de 
Tarragona, es va completant la relació de convenis col·lectius de la resta de províncies de Catalunya, Barcelona, Girona i Lleida, 
fins que quedi ja completada. 

En el subapartat Notícies d’interès, es relacionen les notes informatives i circulars vàries que ens fan arribar els diferentes orga-
nismes, també notes informatives d’àmbit col·legial, notícies i informació sobre temes diversos que puguin ser d’interès per al 
col·legiat en exercici. També es relaciona un històric de 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 n’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.
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Dins el subapartat Normativa hem reunit una sèrie de normatives, orientades específicament per al col·legiat exercent, tals 
com poden ser, la normativa referent a la regulació de la jornada de treball, tota la normativa vigent referent a l’Estatut dels 
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 Ca-
tálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que és l’instrument del Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación 
Profesional, que ordena les qualificacions 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 qualificacions professionals.

D’importància també per als Col·legiats Exercents, és 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 Administracions, necessaris 
i d’interès per al col·legiat en exercici. I al subapartat Impressos, el col·legiat exercent té a la seva disposició els Nous 
models de Designa i Autoritza, actualitzats segons la normativa vigent i d’acord amb la Llei 16/2009, de Serveis de Pa-
gament. Des de la pàgina web es poden descarregar els dos models de Designa i Autoritza actualitzats: el Designa sense 
autorització de pagament i acompanyat de l’Imprés d’Autorització de Domiciliació de Rebuts i el Designa amb Autorització 
de Pagament inclosa dins el mateix document.

Des de l’abril del 2009, i també dins l’apartat restringit pels col·legiats exercents, el col·legiat en exercici disposa de l’accés, 
sense cap cost addicional, a la Base de Dades Tirant asesores, als apartats de Laboral i Financer Tributari, de la Base de 
Dades de Tirant Asesores.

Durant l’exercici 2010, el departament de la Pàgina Web va oferir un total de 263 informacions, sobre diversos temes 
de caràcter general, de continguts i accessos de la pàgina web, d’informàtica, borsa de treball, biblioteca, entre d’altres. 
(quadre servei d’informació)

Així mateix, aquest departament, elabora la informació estadística i documentació necessàries, per la revisió mensual de la 
Comissió de Cultura i per a les corresponents reunions de juntes de govern, així com també la confecció de les memòries 
anuals 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 especia-
litzada 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 
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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 2010, s´han rea-
litzat 16 accions formatives distribuïdes de la següent manera: 7 sobre temes laborals; 4 Seminaris sobre temes 
fiscals; 1 Seminari sobre la Modificació del Codi Penal; 1 Sessió Informativa sobre l’aplicació TESOL; 1 Sessió Infor-
mativa sobre el Projecte Cret@; 1 Curs on-line d’Administratiu de Personal i les XV Jornades de Dret del Treball 
i de Seguretat Social. El que s’ha traduït en què s’hagin ofert un total de 155 hores lectives de classe, amb una 
assistència de 1129 assistents.

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 rera any, confien en el col·lectiu dels Gra-
duats Socials de les comarques de Tarragona i que fan possible realitzar tot el conjunt d’activitats que a continuació 
es detallen: 

El dia 18 de gener es va iniciar el Curs Pràctic sobre DRET PROCESSAL LABORAL a càrrec de l’Il·lm. Sr. Francisco Javier 
Delgado Sainz, Magistrat-Jutge del Jutjat Social nº 29 de Barcelona i l’Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat-
Jutge del Social nº 3 de Tarragona, i va finalitzar el dia 15 de juny, amb una durada total de 60 hores.  

El dia 21 de gener es va celebrar el Curs sobre les NOVETATS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA, impartit per la Sra. Olga 
Reverté Calull, Cap de Secció de l’Àrea Gestora Dependència Informàtica i pel Sr. Guillermo Guerrero Guerrero, Delegat de 
l’Agència Tributària de Reus.

Durant els dies 8 i 15 de febrer es va realitzar el Seminari sobre el RECURS DE SUPLICACIÓ, impartit per la Magistrada 
de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, i amb una durada de 8 hores.
Durant els dies 4 i 5 de març, es van celebrar les XV JORNADES DE DRET DEL TREBALL I DE SEGURETAT SOCIAL, 
amb el títol “Temes d’actualitat laboral en la jurisdicció 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 inauguració va ser a càrrec de l’Il·lm. Sr. 
Josep Fèlix Ballesteros Casanova, Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Tarragona; Hble Sr. Francesc Xavier Sabaté 
Ibarz; Delegat Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona; Dr. Santiago José Castellà Surribas, Vi-
cerector de la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili; Il·lm. Sr. Javier Hernández García, President 
de l’Audiència Provincial de Tarragona; acompanyats del President del Col·legi, Excm. 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 Tribunal Suprem, 
Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol; i com a Secretària Tècnica, la Sra. Amparo Pérez Grau, Graduada Social i Gerent del 
nostre Col·legi. En aquesta edició, les Jornades van estar estructurades en tres panells. En el primer, dedicat al “TREBALL 
I EMPRESA”, van participar com a ponents el Dr. Salvador del Rey Guanter, Catedràtic de Dret del Treball i de la Se-
guretat Social de la Universitat Pompeu Fabra, que en la seva ponència va desenvolupar el tema “Noves perspectives per 
a la flexibilitat interna de l’empresa”; l’Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal 
Suprem, que va tractar el tema “El control de les absències al treball (art. 52 d) E.T.). Anàlisi de la doctrina jurisprudencial”; 
l’Excm. Sr. Fernando Salinas Molina, Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, que va desenvolupar el tema 
“Protecció jurisdiccional dels drets fonamentals i la seva incidència en l’extinció contractual. Reflex en la jurisprudència 
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unificadora”; i l’Excma. Sra. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, 
que va parlar sobre “El difícil equilibri entre el poder de direcció de l’empresari i els drets dels treballadors derivats de la 
Maternitat”.  El segon Panell, dedicat a LA SEGURETAT SOCIAL/PROCESSAL, va estar impartit per l’Excm. Sr. Jordi 
Agustí Julià, Magistrat de la Sala Quarta el Tribunal Suprem, que va parlar sobre “La Incapacitat Permanent: Comptabili-
tat/Incompatibilitat amb el treball. Anàlisi de la recent doctrina jurisprudencial.”; l’Il·lma. Sra. Sara Pose Vidal, Magistrada 
de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,  que va tractar el tema “Pensió de Jubilació: Anticipada, 
Parcial i Forçosa”; l’Il·lm. Sr. Juan Molins García-Atance, Magistrat de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia 
d’Aragó, que va tractar el  “Recurs de Suplicació: Qüestions pràctiques actuals”; i l’Il·lm. Sr. Emilio V. Berlanga Ribelles, 
President de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va parlar sobre “Les 
competències compartides entre la Jurisdicció Contenciós-Administrativa i la Jurisdicció Social”. El tercer i últim Panell va 
estar dedicat a “PROCESSAL I REFORMES”, i on van participar com a ponents l’Il·lma. Sra. Concepción Ureste Gar-
cía, Magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en la seva ponència va desenvolupar el 
tema “Modalitats de Conflicte i Impugnació de Convenis. En especial, la Prescripció”;  l’Excm. Sr. José Antonio Seijas 
Quintana, Magistrat de la Sala Primera del Tribunal Suprem, que va tractar sobre els “Problemes competencials entre la 
Jurisdicció Civil i la Jurisdicció Social. El dany”; la Dra. Júlia López López, Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la Universitat Pompeu Fabra, que va parlar de la “Publicitat de la Vaga i contingut del Dret Fonamental”; i l’Excm. 
Sr. Gonzalo Moliner Tamborero, President de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, que va tractar el tema “Anàlisi de les 
últimes reformes processals laborals”.

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.

- Gràfica 9 -
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Les entitats col·laboradores, en aquesta ocasió foren LA CAIXA i FRANCIS LEFEBVRE i a l´apartat comercial vam comp-
tar amb 13 entitats expositores.

El dia 17 de març es va iniciar, amb una classe presencial, el Curs On-Line “ADMINISTRATIU/VA DE PERSONAL”, orga-
nitzat per EGARA FORMACIÓ, i dirigit als nostres col·legiats i els seus empleats. Amb una durada de 40 hores, va finalitzar 
el dia 10 de juny.

El dia 21 d’abril, Jornada Informativa sobre el R.D. 404/2010, impartida per especialistes d’ACTIVA MUTUA, encapçalats 
pel seu Director Territorial, Sr. Magí Caselles Andreu. 

El dia 28 d’abril, Jornada Informativa sobre LA GESTIÓ DE L’ABSENTISME A L’EMPRESA, a càrrec del Sr. Carles González 
Mateu, Cap Territorial d’Egarsat a la zona de Tarragona.

El dia 3 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 SAGE LOGIC CONTROL i PREVENRISK.

El dia 24 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 TARRACO PREVENCIÓ I BANC DE SABADELL.

El dia 21 de juliol, Seminari-Conferència sobre LA NOVA REFORMA LABORAL, impartit pel Dr. Manuel Luque Parra, 
Catedràtic de Dret del Treball i Conseller de l’Àrea Laboral de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

El dia 28 de setembre, Seminari sobre l’IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (I.V.A.), a càrrec del Sr. Roberto Luengo 
Martín, Inspector Cap de l´Agència Tributària a Tarragona, amb la col·laboració de CONVERSIA i DIGA33.
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El dia 7 d’octubre, Jornada Informativa sobre la LLEI 32/2010, impartida pel Sr. Pedro López de Recalde Campaña, Direc-
tor Territorial de Prestacions de Mútua Universal a Catalunya i Balears i el Sr. Francisco Javier Franco Gay, del Departament 
de Gestió de la Sinistralitat de Mútua Universal.
 
El dia 13 d’octubre, nou Seminari-Conferència sobre la NOVA REFORMA LABORAL, a càrrec del Dr. Manuel Luque Parra, 
Catedràtic de Dret del Treball i Conseller de l’Àrea Laboral de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.

El dia 10 de novembre, Seminari sobre la MODIFICACIÓ DEL CODI PENAL, impartit pel Sr. Ángel Villafranca Sánchez, 
Fiscal Coordinador de la Fiscalia Provincial de Tarragona.

El dia 18 de novembre, Sessió Informativa sobre l’APLICACIÓ TESOL, a càrrec del Sr. Narciso Martín Sanz, Director 
Provincial de l’INSS i el Sr. Javier Roca Ramírez, Cap de Secció d’Incapacitat Temporal.

El dia 2 de desembre, Sessió Informativa sobre EL PROJECTE CRETA, L’OBLIGATORIETAT DEL SISTEMA RED i LES 
NOTIFICACIONS TELEMÀTIQUES, a càrrec del Director Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social a Tarra-
gona, Sr. Pablo Martín-Sanz García; el Subdirector Provincial de Gestió Recaptatòria de la Direcció Provincial de la TGSS 
a Tarragona, Sr. Albert Castanera Mateo, i el Coordinador Provincial de la Unitat d’Atenció Tècnica del Sistema RED de la 
Direcció Provincial de la TGSS a Tarragona, Sr. Aleix Duran Martí.

A més, el Col·legi ha participat com a Entitat Col·laboradora en les VIII Jornades de Dret Processal.

Els dies 15 i 16 d’abril, el nostre President, Sr. Francesc Blasco Martorell, va participar en les VIII Jornades de Dret Pro-
cessal que, sota el títol “Estudi de les últimes reformes processals”, es va celebrar a l’Aula Magna del Campus Catalunya, 
dins de la col·laboració del nostre Col·legi amb aquest esdeveniment.

El departament Formació i Biblioteca, durant l’exercici 2010, va oferir un total de 433 informacions, sobre diversos te-
mes de caràcter general, biblioteca, formació, estrangeria, 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 qual-
sevol persona que els necessiti, o bé amb l’anagrama professional del Col·legiat que així ho sol·liciti, en la contraportada 
dels mateixos. Durant el present exercici, s’han editat 5.425 calendaris. (gràfica núm. 6)
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Calendaris Laborals - Gràfica 6 -
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Servei d’estrangeria

Durant aquest any 2010, ha continuat funcionant l’acord establert amb la Subdelegació de Govern, mitjançant el qual els 
nostres col·legiats poden realitzar, per correu electrònic dirigit al Col·legi, les seves sol·licituds de cita prèvia, aconseguint 
una major comoditat i promptitud a l’hora de presentar els expedients, demanant-se 21 sol·licituds que han representat 
un total de 22 expedients.

Firma digital

En el present exercici s’han tramès 20 sol·licituds de signatura digital, totes a nivell d’usuari, degut en gran part a 
la caducitat dels primers certificats lliurats a l’any 2008 i a la major implantació de la signatura digital en les diferents 
Administracions.

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

Durant aquest any 2010, ha continuat en vigor el 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, adherint-se un total de 84 col·legiats al mateix.

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 requisit, tan sols necessiten cumplimentar 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’empresa al 
professional i un altre que és el document d’adhesió a l’esmentat conveni.
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Biblioteca
El fons de la Biblioteca, a 31 de desembre de 2010, es composa de 4.122 documents, dels quals 890 són revistes i 
3.232 llibres.

En referència als temes, destaca el laboral amb un 58,48% del total dels llibres, el segueix la Seguretat Social amb un 
13,82%; el Fiscal amb un 11,94%, i l´Econòmic i Comptable, amb un 7,45%. La resta, un 8,31%, pertanyen a temes 
diversos.

Per idiomes, el castellà predomina amb un 80,89%, un 18,71%  és en català, i la resta, un 0,40% 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 DE-
RECHO, i consta de tres DVD, el primer Consultor Jurídico Social, el segon Consultor Jurídico Fiscal, i el tercer el Consultor 
Jurídico Administratiu. 

Així mateix, i des del passat any 2009, els nostres col·legiats poden accedir de manera gratuïta i a través de la nostra 
pàgina web, a la base de dades Tirant Asesores on line de l’editorial TIRANT LO BLANCH, en els seus apartats de Laboral 
i Fiscalitat.

El servei de Biblioteca, ha atès 74 comandes, de les quals 7 han estat de normativa laboral; 4 de jurisprudència laboral 
i 63 de convenis col·lectius. Tot i que significa un lleuger augment respecte al passat exercici, la pràctica totalitat de les 
consultes, tant dels convenis col·lectius d’àmbit provincial, autonòmic i nacional, com de la normativa i jurisprudència labo-
ral i fiscal, es realitzen a través de la base de dades de la pàgina web del Col·legi, que és actualitzada a diari.

En el present exercici, a la nostra Biblioteca, han arribat 67 novetats, increment que suposa que, any darrera any, estigui 
més completa i actualitzada, per tal d’oferir als col·legiats un servei puntual i òptim.

ANY 2008 ANY 2009 ANY 2010

Total Consultes 102 55 74

Normativa Laboral 16 (15,69%) 8 (14,55%) 7 (9,46%)

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

Jurisprudència Laboral 25 (24,51%) 11 (20,00%) 4 (5,41%)

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

Convenis 61 (59,80%) 31 (56,36%) 63 (85,13%)

Diverses 0 (0,0%) 3 (5,45%)

Estadístiques Consultes Biblioteca

Estadístiques Consulta Biblioteca 2008
Total consultes 102

Estadístiques Consulta Biblioteca 2009
Total consultes 55

Estadístiques Consulta Biblioteca 2010
Total consultes 74

 - Grafica 8 -
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Entitats Col·laboradores
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