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Presentació
Us presento la Memòria 2011. Com sempre us dic, ha passat un any i novament ens toca fer balanç. Ha estat un 
any difícil i ens ha costat esforç seguir oferint el màxim de serveis, sense augmentar el cost als col·legiats. Creiem 
que ho hem aconseguit i a més hem millorat les infraestructures audiovisuals, noves tecnologies i presència a les 
Xarxes Socials, del Col·legi.

Un any més ha estat necessari 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 tot 2011.

El Col·legi és de tots i entre tots l’hem de portar cap endavant. Així que un cop més us convido a continuar partici-
pant activament, enriquint la vida col·legial amb la vostra presència, suggeriments, crítiques i valoracions constructi-
ves, que podeu fer arribar al Col·legi, tant personalment com a través de les enquestes que periòdicament us enviem 
i que també les podeu trobar a la pàgina web del Col·legi. Per a poder millorar és important tenir les vostres opinions.

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. Un any més han apostat per nosaltres i això 
ha fet possible la realització d’alguna activitat col·legial, que de no ser per la seva ajuda hagués estat més difícil 
realitzar-la.

Gràcies a tots. Una abraçada i fins sempre.

Francesc Blasco Martorell
President
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Composició Junta de Govern
PRESIDENT
Excm. Sr. Francesc Blasco Martorell

VICEPRESIDENTA 1a.
Excma. Sra. Anna Maria Asamà Esteve

VICEPRESIDENT 2n.
Excm. Sr. Joan Maria Estivill Balsells

SECRETÀRIA
Sra. Marta Martorell Serra

TRESORER
Excm. Sr. Jaume Francesch Garcés

VICESECRETARI
Excm. Sr. Josep Antoni Barriach Torres

COMPTADOR
Sr. Pere Josep Roig Anglès

VOCALS
Excm. Sr. Joan Màrius Abelló Castellà
Excm. Sr. Josep Tomàs Margalef Benaiges
Sr. Jordi Muria López
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
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Organigrama de l’Òrgan de Govern del Col·legi

President
Sr. Francesc Blasco Martorell

Intrusisme, Ètica i Honoraris

Lluita intrusisme
Ètica i Deontologia

Honoraris

Sra. Anna M. Asamà Esteve

Sr. Joan M. Estivill Balsells
Sra. Marta Martorell Serra
Sr. Jaume Francesch Garcés
Sr. Pere Josep Roig Anglès
Sr. Josep A. Barriach Torres

Sr. Joan Màrius Abelló Castellà
Sr. Josep T. Margalef Benaiges

Sr. Jordi Muria López

Relacions Públiques

Organització Actes
Publicitat
Premsa

Esponsoritzacions
Imatge externa

Sra. Marta Martorell Serra

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

Sr. Jaume Francesch Garcés
Sr. Pere Josep Roig Anglès
Sr. Josep A. Barriach Torres

Sr. Joan Màrius Abelló Castellà
Sr. Josep T. Margalef Benaiges

Sr. Jordi Muria López
Sr. Rafael Uceda Pulido

Sra. Josepa Maria Solé Vilella
Sra. Paloma Martín Moya

Economia

Pressupostos
Comptabilitat

Control Despeses
Patrimoni

Sr. Jaume Francesch Garcés

Sra. Anna M. Asamà Esteve
Sr. Joan M. Estivill Balsells
Sra. Marta Martorell Serra
Sr. Pere Josep Roig Anglès
Sr. Josep A. Barriach Torres

Sr. Joan Màrius Abelló Castellà
Sr. Josep T. Margalef Benaiges

Sr. Jordi Muria López

Cultura

Escola Pràctica Professional
Centre Col·laborador

Biblioteca
Serveis

Sr. Joan M. Estivill Balsells

Sra. Anna M. Asamà Esteve
Sra. Marta Martorell Serra
Sr. Jaume Francesch Garcés
Sr. Pere Josep Roig Anglès
Sr. Josep A. Barriach Torres

Sr. Joan Màrius Abelló Castellà
Sr. Josep T. Margalef Benaiges

Sr. Jordi Muria López
Sr. Rafael Uceda Pulido

Sra. Josepa Maria Solé Vilella
Sra. Paloma Martín Moya

CRITERI
TEMIS

Tota la Junta

Vicepresidenta 1a.
Sra. Anna Maria Asamà Esteve

Vicepresident 2n.
Sr. Joan M. Estivill Balsells

Gerent
Sra. Amparo Pérez Grau

Assessora Jurídica
Sra. Elisabeth Benítez

Tresorer
Sr. Jaume Francesch Garcés

Secretària 
Sra. Marta Martorell Serra

Comptador
Sr. Pere Josep Roig Anglès

Vicesecretari
Sr. Josep A. Barriach Torres

A.M.Q. 05 (06)
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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 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 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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Relacions Externes
Agenda Presidència
Durant l’exercici 2011, el President va assistir personalment o per delegació en algun membre de Junta, a 49 actes, 
en representació del Col·legi, segons podem apreciar en la gràfica núm. 8.

14 de gener Presa de possessió de l’Hble. Sr. Joaquim Nin Borredà, com a Delegat de Govern de la Generalitat de 
Catalunya a Tarragona. Antiga Audiència.

19 de gener Reunió de treball amb el Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques, Dr. Frederic Adan i Domènech i 
la Responsable d’Ensenyament, Sra. Rosa Rodríguez. Li acompanya la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna 
Maria Asamà i la Gerent, Sra. Amparo Pérez Grau. Universitat Rovira i Virgili.

3 de febrer Visita Institucional al President de la Diputació de Tarragona, Il·lm. Sr. Josep Poblet i Tous. Li acompanya 
la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria Asamà i la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Diputació de Tarragona.

3 de febrer Dinar de comiat al Magistrat del Jutjat Social de Tortosa, Il·lm. Sr. Adelto Fontsaré Gil. Delega en el 
Vicepresident 1er., Sr. Joan Màrius Abelló Castellà. Parador de Tortosa.

10 de febrer Visita institucional al Delegat de Govern de la Generalitat, Hble. Sr. Joaquim Nin Borredà. Li acompanya 
la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez Grau. Seu de la Delegació del Govern de la Generalitat.

22 de febrer Reunió de treball amb el nou President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Li acompanya la Vocal 
de Junta, Sra. Bibiana Cotano i la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez. Audiència Provincial de Tarragona.

28 de febrer Reunió de treball amb el Sr. Rafael Luna Vivas, Diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Sala de Juntes de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona.

1 de març Assistència als actes inaugurals de la celebració del 125è. aniversari de la Fundació del Club Gimnàstic, 
amb el descobriment d’una placa i la inauguració d’un monòlit. Rambla Nova de Tarragona.

2 de març Conferència sobre l’estat de la ciutat, a càrrec de l’Il·lm. Sr. Josep Fèlix Ballesteros Casanova, Alcalde 
de la Ciutat de Tarragona, per títol “BALANÇ DE QUATRE ANYS PER TARRAGONA”. Seu del Col·legi 
d’Advocats i Farmacèutics.

11 de març Jornada Jurídica sobre “EXPEDIENTE REGULACIÓN DE EMPLEO y REFORMA SOBRE EL SISTEMA 
DE PENSIONES”, organitzada per GRUPO CASTILLA i MURIA ASSESSORS. Assisteix la Vicepresi-
denta 2a., Sra. Anna Maria Asamà Esteve. Seu de la Mútua Universal a Barcelona.

16 de març Visita a la Directora dels Serveis Territorials de les Terres de l’Ebre, Sra. Mercè Miralles. Li acompanyen, 
el Vicepresident 1er., Sr. Joan Màrius Abelló, la Vicepresidenta 2a., Sra. Anna Maria Asamà; i el Vocal 
de Junta, Sr. Josep Tomàs Margalef. Seu dels Serveis Territorials de Treball de les Terres de l’Ebre.

6 d’abril Visita a la Presidenta del Parlament de Catalunya, M. Hble. Sra. Núria de Gispert i Català. Li acompan-
yen el Vicepresident 1er., Sr. Joan Màrius Abelló, la Vicesecretària, Sra. Marta Martorell; el Comptador, 
Sr. Pere Josep Roig Anglès, i la Vocal, Sra. Josepa Maria Solé Vilella. Parlament de Catalunya.

7 d’abril Presentació del llibre de Jesús Conte “Tarradellas, testigo de España”. Casa Canals de Tarragona.

8 d’abril Pleno del Consejo General. Reunió amb els degans de les Universitats i Cloenda de l’escola Alonso 
Olea. Seu del Consejo General.

El dia 6 d’abril, la Molt Honorable Sra. 
Núria de Gispert i Català, Presidenta 
del Parlament de Catalunya va rebre en 
audiència al Col·legi de Graduats So-
cials de Tarragona. Un cop finalitzada 
la visita, es va realitzar la foto de grup.
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12 d’abril Presentació de l’Opuscle de la Setmana Santa a càrrec de la Magistrada de la Sala Social del Tribunal 
Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol. Acudeix bona part de la Junta de Govern del Col·legi, 
encapçalada pel President, Sr. Francesc Blasco. Així mateix, els acompanya la Gerent, Sra. Amparo 
Pérez. Esglèsia de Sant Miquel del Pla.

15 d’abril Presentació del llibre de la nostra col·legiada exercent (núm. 241), Sra. Concepción Fernández Esteban, 
del seu llibre “OLGA”. La presentació del mateix corre a càrrec de la Magistrada del Tribunal Suprem, 
Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol. Delega en la Vicepresidenta 1a., Sra. Anna Asamà; el Vicesecre-
tari, Sr. Josep A. Barriach; i les Vocals de Junta, Paloma Martín i Josepa Mª Solé. Els hi acompanya la 
Gerent, Sra. Amparo Pérez, qui intervé en la presentació de la novel·la. Centre Cívic de Salou.

27 d’abril Presa de possessió del Sr. Ramón Inglés Queralt, com a Subdelegat del Govern a Tarragona. Casa Canals 
de Tarragona.

27 d’abril Renovació de l’acord de col·laboració amb SAGE LÒGIC CONTROL. Signatura del nostre President, Sr. 
Francesc Blasco i el Sr. Ignasi Vidal, Responsable de SAGE a Catalunya. Saló d’Actes de l’Il·ltre. Col·legi 
Oficial de Graduats Socials de Tarragona.

29 d’abril Acte de celebració col·legial de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Advocats de Reus. Delega en el Vicepresident 
2on., Sr. Joan Maria Estivill Balsells. Restaurant l’Orangerie.

3 de maig Dinar homenatge de la Inspecció de Treball al Sr. Mario Gil Villanueva, Inspector de Treball de Tarragona. 
Acudeix juntament amb els Vicepresidents, Sra. Anna Maria Asamà i Sr. Joan Maria Estivill, i els Vocals 
de Junta, Sr. Joan Màrius Abelló, Sr. Rafael Uceda i Sr. Jordi Muria. Restaurant Sol Ric de Tarragona.

6 de maig Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Seu del Consejo General.

6 de maig Festa Col·legial “Sant Raimon de Penyafort” de l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats de Tarragona. Delega en el 
Tresorer, Sr. Jaume Francesch Garcés. Castell de Tamarit (Altafulla).

13 de maig Dinar de campanya de la candidata de Convergència i Unió, Sra. Victòria Forns i amb la visita de la Vice-
presidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya. Delega en la Vicepresidenta 1a., Sra. Anna Maria 
Asamà. Hotel Ciutat de Tarragona.

17 de maig IV Simposium de RRHH i Empresa “Gestionant persones al segle XXI”, patrocinat per Adecco. Delega 
en la Vicepresidenta 1a., Sra. Anna Maria Asamà. Cambra de Comerç de Tarragona.

18 de maig Reunió amb el Sr. Eliseu Oriol Pagès, Director dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació de Barcelona i amb la Sra. Lidia Frias Forcada, Cap de Secció de Conciliacions. Li acompanya 
la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez. Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació de Barcelona.

18 de maig Reunió amb el Sr. Ramón Bonastre i Bertran, Director General de Relacions Laborals i Qualitat en el 
Treball, del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per renovar el conveni 
de col·laboració entre ambdues entitats pel Registre Telemàtic d’Empreses Acreditades (REA). Direcció 
General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Barcelona.

18 de maig Invitació de la Sra. Laura Roigé i Pons, Presidenta d’ADEE, a la XIV Trobada de Dones Emprenedores 
i Premis ADEE 2011. Delega la seva assistència en la Vicepresidenta 1a., Sra. Anna Maria Asamà; les 
Vocals No Exercents, Sres. Paloma Martín i Josepa Maria Solé; i la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Cambra 
de Comerç de Tarragona.

20 de maig Jornada de MC MUTUAL “Recorrent el camí de la intervenció psicosocial”. Delega en la Vicepresidenta 
1a., Sra. Anna Maria Asamà. Seu MC MUTUAL a Barcelona.

24 de maig Visita institucional al Director General de Dret i Entitats Jurídiques, Sr. Santiago Ballester i Muñoz. Li 
acompanya la Vicepresidenta 1a., Sra. Anna Maria Asamà, i la Gerent, Sra. Amparo Pérez. Direcció 
General de Dret i Entitats Jurídiques (Barcelona).

31 de maig Visita institucional al Subdelegat de Govern, Sr. Ramón Inglés Queralt. Li acompanya la Gerent, Sra. 
Amparo Pérez. Subdelegació de Govern de Tarragona.

15 de juny Sopar Col·legial de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Barcelona. Li companya la majoria dels 
membres de la Junta de Govern i Gerència. Hotel Arts de Barcelona.

20 de juny  Visita Institucional al Director dels Serveis Territorials de Justícia de les Comarques de l’Ebre, Sr. Joan 
Juan Aixa. Li acompanyen la Vicepresidenta 1a., Sra. Anna Maria Asamà; els Vocals Exercents, Sr. Joan 
Màrius Abelló i Josep Tomàs Margalef, i la Gerent, Sra. Amparo Pérez Grau. Serveis Territorials de Jus-
tícia de les Terres de l’Ebre (Tortosa).
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15-16 setembre XIII Asamblea Nacional de Graduados Sociales a Granada. Assisteix la Vicepresidenta 1a., Sra. 
Anna Maria Asamà, per delegació del President, així com també al Sopar de Cloenda. Palacio de 
Exposiciones y Congresos de Granada.

16 de setembre Invitació del Subdelegat del Govern a Tarragona, Sr. Ramón Inglés Queralt, a la inauguració de la 
nova seu de l’Oficina d’Estrangeria. Delega la seva assistència en la Secretària, Sra. Marta Mar-
torell, en el Vicesecretari, Sr. Josep Antoni Barriach Torres, i en el Vocal Exercent, Sr. Jordi Muria 
López. Antiga biblioteca de la Facultat de Lletres de la URV.

5 d’octubre Invitació del President d’ACTIVA MUTUA, Sr. José Domingo Valls, a l’acte d’inauguració dels nous 
serveis centrals de l’Entitat a Reus. Tecnoparc de Reus.

7 d’octubre Tertúlia sobre temes d’Actualitat en qualitat de President del nostre Col·legi. Estudis de Tarragona Ràdio.

17 d’octubre Invitació al nostre Col·legi, com a entitat adherida a la candidatura per la celebració dels Jocs del 
Mediterrani per l’any 2017, als actes de celebració per la designació de la nostra ciutat com orga-
nitzadora dels esmentats Jocs. Ajuntament de Tarragona.

25 d’octubre Recepció del President del Govern, Sr. José Luis Rodríguez Zapatero a una representació dels Presi-
dents Provincials dels Col·legis Oficials de Graduats Socials d’Espanya, que formen el Pleno del Conse-
jo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Palacio de la Moncloa.

25 d’octubre Dinar homenatge, organitzat per l’INSS, al fins ara Director Provincial, Sr. Narciso Martín Sanz, amb 
motiu de la seva jubilació. Delega la seva representació en la Vicepresidenta 1a., Sra. Anna Maria 
Asamà Esteve; en la Secretària, Sra. Marta Martorell Serra; en els Vocals exercents, Srs. Josep 
Tomàs Margalef Benaiges i Rafael Uceda Pulido; en les Vocals No Exercents, Sres. Paloma Martín 
Moya i Josepa Maria Solé Vilella; i en la Gerent, Sra. Amparo Pérez Grau. Representació que, du-
rant el transcurs del dinar, li va fer lliurament d’una placa en reconeixement per la seva col·laboració 
amb els graduats socials de les comarques de Tarragona. Hotel Ciutat de Tarragona.

27 d’octubre Tertúlia sobre temes d’Actualitat en qualitat de President del nostre Col·legi. Estudis de Tarragona Ràdio.

8 de novembre Visita Institucional al nou Director dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació, 
Sr. Batista Capell i Solsona. Li acompanya la Gerent del Col·legi, Sra. Amparo Pérez Grau. Depar-
tament d’Empresa i Ocupació. (Oficines – Pompeu Fabra, 1).

15 de novembre Invitació al 4art Congrés d’Assessories i Despatxos Professionals, sota el títol “Reinvéntate, vive 
la experiencia del Despacho Inteligente”, organitzat per SAGE. Delega la seva assistència en la 
Vicepresidenta 1a., Sra. Anna Maria Asamà Esteve i en el Vocal Exercent, Sr. Jordi Muria López.

18 de novembre Cafè i posterior col·loqui sobre Pacte fiscal i reptes de futur, organitzat per Convergència i Unió, 
amb la presència del Sr. Miquel Roca Junyent i del Sr. Jordi Jané i Guasch. A l’acte assisteix el nos-
tre President, Sr. Francesc Blasco, acompanyat de la Vicepresidenta 1a., Sra. Anna Mª Asamà; el 
Tresorer, Sr. Jaume Francesch Garcés; la Vocal, Sra. Paloma Martín Moya, i la Gerent, Sra. Amparo 
Pérez Grau. Hotel Ciutat de Tarragona.

21-22 novembre Col·laboració i participació en les II Jornades “Joves i Empresa”, amb la presència del nostre Pre-
sident, tant a la inauguració com a la taula rodona dedicada al tema “Capacitats i actituds al lloc de 
treball”. Institut Jaume Huguet de Valls.

22 de novembre Invitació de MC MUTUAL a la VI Edició dels Premis Antoni Baró. Delega en el Vocal de Junta de 
Govern, Sr. Joan Màrius Abelló Castellà. Casa Llotja de Barcelona.

Dins del magnífic marc de col·laboració 
que existeix entre el nostre Col·legi i 
Sage Logic Control, el dia 27 d’abril va 
tenir lloc la renovació, un any més, de 
l’acord de col·laboració entre ambdues 
institucions.
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30 de novembre Entrevista, en qualitat de President del nostre Col·legi. Estudis de Tarragona Ràdio.

14 de desembre Tertúlia sobre temes d’actualitat, en qualitat de President del nostre Col·legi. Estudis de Tarragona Ràdio.

15 de desembre Invitació del Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a la inauguració de la Regió Policial 
Camp de Tarragona. Carretera Nacional 340, pk 1158,2 (Barri Camp Clar).

16 de desembre Reunió del Pleno del Consejo i posterior Sopar de Nadal. Hotel Intercontinental de Madrid.

En el present exercici, es va efectuar la preparació, organització i coordinació de les diferents reunions de treball, co-
missions, 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. 

Foto de grup de la recepció que el President del Govern d’Espanya, va oferir al Ple del Consejo General de Graduados Sociales de España al 
Palau de la Moncloa, el dia 25 d’octubre, i a la qual també va assistir el President del nostre Col·legi, Excm. Sr. Francesc Blasco Martorell

Fotografia del nostre President, Excm. Sr. Fran-
cesc Blasco Martorell amb el President del 
Govern d’Espanya, Excm. Sr. José Luis Ro-
dríguez Zapatero, realitzada al Palau de la 
Moncloa, el dia 25 d’octubre

Agenda del President - Gràfica núm. 8

 2008
 2009

  2010
 2011
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Relacions Externes
Presència en els mitjans de comunicació
Durant el present exercici, i encara que inferior a l’any anterior, el nostre Col·legi ha continuat tenint una presència acti-
va i constant en els mitjans de comunicació, 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 13 ocasions en diferents mitjans de premsa escrita, segons es pot apreciar en la gràfica núm. 3.

MÉS TARRAGONA (3 de març). Presentació de les XVI Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social organitza-
des pel nostre Col·legi, cita imprescindible i d’interès nacional per a tots els graduats socials.

MÉS TARRAGONA (4 de març). Petit article i una imatge de la inauguració de les XVI Jornades de Dret del Treball i de 
Seguretat Social, a la Ciutat de Repòs i de Vacances.

NOTÍCIES TGN (9 de març). Petit article, acompanyat de fotografia, de les XVI Jornades de Dret del Treball i de Segu-
retat Social, fent menció a la cloenda, a càrrec de la Consellera d’Empreses, Formació, Ocupació, Consum i Llicències 
de l’Ajuntament de Tarragona, Sra. Dolors Herrera.

LA VEU DE L’EBRE (6 de maig). Amb motiu de la campanya de Renda 2010, entrevista amb el Vocal de la Junta de 
Govern del nostre Col·legi, Sr. Joan Màrius Abelló Castellà, qui comenta les novetats més destacades de l’impost per 
aquest exercici.

MÉS TARRAGONA (23 de maig). Anunci de Renda 2010.

DIARI EL PUNT (29 de maig). Anunci de Renda 2010.

MÉS TARRAGONA (27 d’octubre). Especial Col·legis Professionals, amb una entrevista al nostre President, Sr. Blas-
co, on fa un repàs de les funcions dels graduats socials, dels serveis que ofereix el nostre Col·legi, i de la seva intenció 
de no optar a la reelecció com a President del Col·legi, una vegada finalitzi el seu mandat.

DIARI DE TARRAGONA (13 de noviembre). Petita entrevista al nostre President, on manifesta la seva opinió respecte 
a les reformes laborals que caldria realitzar per millorar la preocupant situació laboral actual, i que califica com “deci-
sions laborals més flexibles”.

MÉS TARRAGONA (25 de novembre). Petita ressenya del Sopar Col·legial que el nostre Col·legi celebrarà, aquesta 
nit, al Tinglat núm. 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona. Abans, en la nostra Seu Col·legial, es realitzarà l’acte 
d’imposició de togues als nous col·legiats exercents.

DIARI DE TARRAGONA (26 de novembre). Breu article i fotografia dels nou col·legiats que ahir van realitzar l’acte 
d’imposició de togues, acte que va estar presidit per destacades autoritats de l’àmbit judicial, encapçalades per la 
Magistrada de la Sala IV del Tribunal Suprem.

TARRAGONA 21 (26 de novembre). Notícia de la celebració del ja tradicional Sopar Col·legial al Tinglat núm. 1 del Moll 
de Costa del Port de Tarragona, amb una assistència de 280 persones i on es va lliurar, entre d’altres distincions, la 
Medalla als Serveis Distingits en la Categoria d’Or, per la seva tasca realitzada com a President del Consejo General 
de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Li acompanya a l’article una fotografia dels nou col·legiats 
exercents que van realizar l’acte de jurament o promesa i imposició de togues.

DIARI DE TARRAGONA (27 de novembre). Pàgina completa amb les fotografies de la pràctica totalitat dels guardonats amb 
les diferents distincions, lliurades durant el transcurs del Sopar Col·legial 2011, que va reunir a un total de 280 persones.

MÉS TARRAGONA (29 de novembre). Petit article, acompanyat d’una fotografia del lliurament d’una de les medalles, 
durant el transcurs del Sopar Col·legial del divendres dia 25 de novembre.

MItjans Comunicació  - Gràfica núm. 3
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Secretaria
Presentació
De l’estudi detallat dels diferents serveis que cada departament de la Secretaria i l’Escola de Pràctica Professional 
han generat, es veu l’activitat del Col·legi i l’evolució de la mateixa, tant en els propis serveis oferts, com en la forma 
de generar-los.

Seguint amb la màxima de la Política de Qualitat, un any més hem procurat oferir els serveis als Col·legiats de la forma 
més immediata, ràpida, còmoda, barata i amb la millor qualitat possible, intentant optimitzar els recursos al màxim. Tot 
això potenciant la utilització de les noves tecnologies, en la mesura de les nostres possibilitats.

Hem procurat que aquests serveis permetin al col·legiat tenir una informació puntual, de tots aquells temes relacionats 
amb la professió (normativa laboral, de seguretat social, fiscal, financera, jurisprudència, notícies d’interès, premsa, ...) 
canalitzant tot això a través de la pàgina web. Estem treballant en l’elaboració d’una nova web, més àgil i moderna, que 
ens permeti millorar i ampliar els serveis, que confiem tenir operativa en el proper exercici.

Al novembre, vam iniciar la nostra presència a les Xarxes Socials, concretament en Facebook i Twitter, amb la finalitat 
de difondre la funció del Graduat Social com a professional, en la nostra societat i la imatge del Col·legi i les seves 
funcions com a organisme de dret públic, el màxim possible i arribar als col·legiats i al públic en general el més ràpid i 
immediat possibles.

En les comunicacions i/o enviaments de novetats, normativa, ..., hem procurat agrupar informacions en un únic envia-
ment, i/o adjuntar el/els fitxer/s al correu, a fi de reduir al màxim els enviaments i facilitar la informació immediata, fins 
i tot, sense necessitat d’entrar en la web. Amb el propòsit que el col·legiat rebi la màxima informació amb el mínim de 
correus i/o entrades en la web.

Seguint amb l’aposta de modernització i millora contínua, en l’últim trimestre de l’any, vam instal·lar una pantalla inte-
ractiva en el saló d’actes del Col·legi, traslladant una de les pantalles de TV del saló d’actes al passadís, per a quan 
s’habilita com a prolongació del saló d’actes, en les sessions formatives i informatives que per l’afluència d’assistents, 
així ho requereix, perquè puguin seguir la sessió com si estiguessin dins del saló. S’ha instal·lat una altra pantalla a la 
sala de juntes, amb la mateixa finalitat que la del passadís i a més per fer les reunions de junta i comissions suprimint 
la major part del paper. També s’ha convertit el Col·legi en zona wifi protegida, perquè els col·legiats que ho desitgin 
puguin connectar-se a internet.

Hem seguit amb la lluita contra l’intrusisme professional, en defensa dels interessos del nostre col·lectiu, dins de 
les nostres possibilitats, així com el vetllar per l’ètica professional, d’acord amb el Codi Deontològic i els Estatuts 
Col·legials i dins del vigent marc jurídic col·legial.

En 2011, vam renovar els acords de col·laboració amb les entitats col·laboradores que figuren al final d’aquesta Me-
mòria. A totes elles agraïm que, malgrat seguir immersos en una forta crisi, han apostat un any més, pels graduats 
socials de les Comarques de Tarragona.

Durant l’any 2011 s’oferiren un total de mil vuitanta-sis 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 2011 
informació

General 21 88 27 136
Col.legial 9 5 407 421
Biblioteca 22  22
Formació 2 134 1 137
Comptable 4 12 113 129
Informàtica 122 122
Actes Socials 1 54 55
Serveis Varis 34 34
Borsa Treball 26 4 30

SUMES 185 349 552 1086

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

Servei d’Informació 
- Gràfica núm. 1-

Temàtica Servei d’Informació - Gràfica núm. 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 va-
riacions en les mateixes, segons les necessitats dels col·legiats i col·legiades, amb una atenció directa i personalitzada.

Durant l’exercici 2011, aquest departament va oferir un total de 552 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 421 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 495 col·legiats.

Dintre del registre, control i administració de la correspondència, en el present exercici, es van registrar 469 docu-
ments d’entrada i 1.582 documents de sortida, el que s’ha traduït en 3.963 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 2011, la secretaria del Col·legi ha efectuat un total de 1.582 enviaments (587 a través del 
departament de la pàgina web i 995 a través del departament de col·legiacions i del departament de formació i biblio-
teca). (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 efec-
tuen, així com la morositat col·legial i la pòlissa de Responsabilitat Civil professional.

Durant aquest període, van entrar nou casos d’intrusisme, dels quals set s’han resolt i i dos resten pendents de 
resolució. S’han resolt els dos casos d’intrusisme professional, corresponents a l’any 2009. Resta pendent 1 cas 
d’intrusisme corresponent a 2010, gestionat a través de l’assessoria jurídica. Aquest és un tema de difícil resolució, 
en el qual 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 tres casos d’ètica professional, tots tres resolts. També es va resoldre un cas d’ètica 
corresponent a l’any 2010. 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 2011, i dintre de la Borsa de Treball del Col·legi, es gestionaren 5 ofertes de treball, l’evolució de la 
mateixa es reflecteix en la gràfica núm. 4.

Enviaments i comunicacions - Gràfica núm. 2

 Borsa de Treball - Gràfica núm. 4 -
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Departament col·legiacions
Renovació parcial de la Junta de Govern
El dia 31 de març va tenir lloc a la Seu Col·legial la Junta General Ordinària anual. Durant la mateixa, es va aprovar per 
unanimitat tots els punts de l’ordre del dia, així com la Memòria Anual 2010, el Balanç d’Ingressos i Despeses de l’any 
2010 i el pressupost per a l’any 2011.

Com a últim punt de l’ordre del dia d’aquesta Junta General, es va procedir a les Eleccions per a la renovació parcial 
de la Junta de Govern. Essent proclamats com a Vocals Exercents els candidats Sr. Joan Màrius Abelló Castellà, Sr. 
Josep Antoni Barriach Torres, Sr. Josep Tomàs Margalef Benaiges, Sr. Jordi Muria López, Sr. Pere Josep Roig Anglès 
i Sr. Rafael Uceda Pulido, i essent elegida com a Vocal No Exercent la Sra. Josepa Maria Solé Vilella.
 

 
  

  

El dijous 31 de març va tenir lloc la Reunió de la Junta General Ordinària anual

En el transcurs de la Junta General Ordinària del dia 31 de 
març, també es van celebrar les eleccions per a la renovació 
parcial de la Junta de Govern

Finalitzades les votacions, es va procedir a l’escrutini dels vots
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Departament col·legiacions
Acte Jurament o Promesa Nous Col·legiats Exercents
El passat dia 25 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 Social del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament amb el Pre-
sident del Col·legi, Excm. Sr. Francesc Blasco Martorell. També presidiren l’Acte de Jurament dels nous Col·legiats 
Exercents, l’Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, l’Il·lm. Sr. 
Diego Zafra Mata, Magistrat del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona i el Secretari Coordinador de l’Audiència Pro-
vincial de Tarragona, Sr. Enrique Domeque Goya. Els nous col·legiats exercents van estar apadrinats per la Secretària 
del Col·legi, Sra. Marta Martorell Serra, i en el cas de la Sra. Meritxell Carné Codina, va ser apadrinada pel seu pare, 
l’Excm. Sr. Valentí Carné Nin, col·legiat exercent des de l’any 1965 i membre fundador del Col·legi que, en el mateix 
acte, va renovar el seu jurament cap a la professió.

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

Sra. Meritxell Carné Codina
Sr. José Leonardo Colilla Sánchez
Sra. Helena Domènech Clua
Sra. Míriam Montserrat Ferrer Cot
Sra. Yolanda Germán García
Sr. Pedro López Martos
Sra. Míriam Médico Lozano
Sra. Cèlia Prats Roca

Jurament nous Col·legiats Exercents
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Departament col·legiacions
Sopar Col·legial

El dia 25 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 2011, la Junta de Govern acordà concedir la màxima distinció de l’Il·ltre. Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona, la Medalla als Serveis Distingits, en la Categoria d’Or, a l’Excm. Sr. Francisco Javier San Martín Rodrí-
guez, President del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, com a homenatge i 
en agraïment, per la seva excel·lent tasca com a President del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España, en favor del nostre col·lectiu.

 
 

En el transcurs d’aquest sopar, l’Il·ltre.Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va atorgar diferents distincions i 
reconeixements, a instància i sol·licitud del nostre Col·legi, van ser concedides pel Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Graduados Sociales de España i aprovades en el Ple del Consejo General, celebrat a Granada el dia 17 de 
setembre. Així doncs, es van atorgar les següents distincions:

Medalla de Plata al Mèrit Col·legial, per haver estat Vicepresident, Secretari, Tresorer o Vocal de la Junta de Govern 
del Col·legi, per un mandat complet, i tenir acreditat un mínim de 30 anys de col·legiació. Aquests requisits són com-
plerts pels següents Col·legiats:
Excm. Sr. Salvador González Pascual
Excm. Sr. Andreu Parra García
Excm. Sr. Valentí Carné Nin               
 
Medalla de Plata al Mèrit Col·legial, per haver estat col·legiat i acreditar en el Col·legi, un mínim de 40 anys de col·legiació, 
dels quals almenys 35 anys com a col·legiat en exercici. Aquests requisits són complerts pels següents Col·legiats:
Excm. Sr. Francesc Casañas Domingo
Excm. Sr. Manuel Montaña Teixidó

L’Il·lm. Sr. Francisco Rueda Velasco, Vice-
president del Consejo General de Cole-
gios Oficiales de Graduados Sociales de 
España, recull la Medalla als Serveis Dis-
tingits en la Categoria d’Or, de mans del 
nostre president, i en nom de l’Excm. Sr. 
Francisco Javier San Martín Rodríguez,
President del Consejo

Els col·legiats Excm. Sr. Andreu Parra García i Excm. Sr. Valentí Carné Nín rebent la 
Medalla de Plata al Mèrit Col·legial

L’Excm. Sr. Manuel Montaña Teixidó va reco-
llir personalment la Medalla de Plata al Mèrit 
Col·legial, pels seus 40 anys de col·legiació
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Medalla d’Or al Mèrit Col·legial, per haver estat Vicepresident, Secretari o Tresorer de la Junta de Govern del Col·legi, 
per espai de dos o més mandats complets, i tenir acreditat un mínim de 30 anys de col·legiació. Aquests requisits són 
complerts pels següents Col·legiats:
Excm. Sr. Vicente López Miró
Excm. Sr. Juan Manuel Martínez Fornells
                
Medalla d’Or al Mèrit Col·legial, per haver estat Vocal de la Junta de Govern del Col·legi, per espai de dos o més man-
dats complets, i tenir acreditat un mínim de 35 anys de col·legiació. Aquests requisits són complerts per la Col·legiada:
Sra. Mª José Font Moya

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. Albert Alsina Martí
Sr. Antoni Armengol Aragonès
Sr. Joan Anton Aubia Ollé
Sr. Enrique Juan Bel Viñals
Sr. Jaume Blanch Amorós
Sra. Natalia Boronat Alegret
Sra. Mª Carmen Caro Serrano
Sr. José Codorniu Suñer 
Sr. Javier Díez Pascual
Sra. Josefa Méndez Higuero
Sr. Alfredo Mulero Guerra
Sr. Jordi Odena Vilarmau
Sr. Josep Maria Olesa Vallespí
Sra. Mª Carmen Puig Pons
Sra. Mª Àngels Reche Cavallé
Sr. Albert Sabaté Santana

Van recollir la Medalla d’Or al Mèrit Col·legial els col·legiats Excm. Sr. Vicente López 
Miró i Excm. Sr. Juan Manuel Martínez Fornells

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

Lliurament de la Medalla d’Or al Mèrit 
Col·legial a la Sra. Mª José Font Moya
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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. Ramón Badía Conesa
Excma. Sra. Mª Isabel Camañes Tena
Excma. Sra. Carmen Cuevas López
Excm. Sr. Jaume Francesch Garcés
Excm. Sr. José Ángel Guillén Gómez
Excm. Sr. Carlos Martín Bonet
Excm. Sr. José Puig Cuartiella

Medalla al Mèrit Professional, en la Categoria de Plata, per la seva permanència ininterrompuda al Col·legi, durant 25 
anys, als següents Col·legiats:
Excm. Sr. Carlos Omar Avilés Reyes
Excm. Sr. Lluís Ayneto Magarolas
Sr. Rafael González Collado
Excm. Sr. Esteban Martorell Rius
Excm. Sr. Raúl Navarro Roldan
Excm. Sr. Ángel San José Gallardo

Els Col·legiats guardonats amb la Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball, en la Categoria d’Or que van recollir personalment 
la seva distinció, per 20 anys de col·legiació exercent

Fotografia de grup dels col·legiats que van recollir personalment la Medalla al Mèrit Professional en la Categoria de Plata, pels 
seus 25 anys de col·legiació
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Placa Commemorativa, pels seus 45 anys de col·legiació ininterrompuda com a Graduats Socials als Col legiats:
Excm. Sr. Francesc Casañas Domingo
Excm. Sr. Alfons Fontboté Vidal

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, als següents Col·legiats:
Sr. Joan Anton Barrachina Cros
Excma. Sra. Bibiana Cotano Martín
  

El President del Col·legi va lliurar la Placa 
Commemorativa a l’Excm. Sr. Alfons Font-
boté Vidal, qui va recollir personalment la 
seva distinció, com a homenatge per la 
seva col·legiació ininterrompuda com a 
graduat social durant 45 anys

Foto conjunta dels dos col·legiats distin-
gits amb la Medalla de Sant Josep Ar-
tesà, en la categoria de plata, per haver 
estat membres de la Junta de Govern, 
Excma. Sra. Bibiana Cotano Martín i Sr. 
Joan Anton Barrachina Cros
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Departament col·legiacions 

Moviment Col·legial durant l’exercici 2011
ALTES EXERCENTS LLIURES
Núm. col. Nom Data alta
767 Helena Domènech Clua 15/02/2011
949 Jose Leonardo Colilla Sánchez 12/04/2011
277 Alfons Fontboté Dalmau 17/05/2011
951 Mònica Martí Garriga 21/06/2011
952 Miriam Montserrat Ferrer Cot 21/06/2011
956 Yolanda Germán García 19/07/2011
957 Miriam Médico Lozano 20/09/2011

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A EXERCENTS LLIURES)
Núm. col. Nom Anterior modalitat Actual modalitat
171 Joan Baptista Forcadell Oriol No ex.  15/10/1984 Ex. lliure  15/02/2011
426 Meritxell Carné Codina No ex.  22/12/1993 Ex. lliure  12/04/2011
941 Cèlia Prats Roca No ex.  21/07/2010 Ex. lliure  18/10/2011

ALTES EXERCENTS D’EMPRESA
Núm. col. Nom Data alta
950 Masiel Mariel Fernández Orfanidou 17/05/2011

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A EXERCENTS D’EMPRESA)
Núm. col. Nom Anterior modalitat Actual modalitat
388 Josep Sans Parés Ex. lliure  21/10/2009 Ex. Empresa  12/04/2011

ALTES NO EXERCENTS
Núm. col. Nom Data alta
947 Maria Jesús Velasco Martínez 15/03/2011
948 Juan Andrés Montero Vilela 15/03/2011
953 Alfonso Segura Silva 21/06/2011
954 Jose Manuel Manteiga Rama 19/07/2011
955 Jose Manuel Domínguez Lozano 19/07/2011
958 Oscar Luis Villacampa Villacampa 20/09/2011
959 Maria Magdalena Domenech Rodríguez 18/10/2011
960 Angel Valldeperez Cugat 15/11/2011
961 Maria Antonia Francesch Freixes 15/11/2011
962 Jaume Moix Masalles 15/11/2011

CANVIS DE MODALITAT (PASSEN A EMÈRITS)
Núm. col. Nom Anterior modalitat Actual modalitat
659 Josep Bové Bartra No ex.      20/10/1998 Emèrit  15/02/2011
71 Emilio Germán Hernández Ex. lliure   09/09/1978 Emèrit  12/04/2011
161 Ferran Sánchez Camins No ex.      24/04/1984 Emèrit  12/04/2011
136 Luis Fernando Albaiceta Oliver No ex.      05/01/1984 Emèrit  17/05/2011
184 Antoni Palazón Amat No ex.      11/12/1984 Emèrit  17/05/2011
105 Javier Cay Diarte No ex.      15/12/1982 Emèrit  19/07/2011
11 Jose M. Moix Cabeza No ex.      22/12/1984 Emèrit  15/11/2011
6 Valentí Carné Nin Ex. lliure   01/10/1973 Emèrit  20/12/2011

BAIXES
Núm. col. Nom Modalitat Data baixa
801 Maria Matilde Cid Chortó No exercent 15/02/2011
847 Anna Maria Corts Bertran No exercent 15/02/2011
802 Joan Redó Castell No exercent 15/02/2011
844 Maria José Sarrión Socuéllamos No exercent 15/02/2011
764 Laura Turienzo Blanco No exercent 15/02/2011
856 Daniel Membrives Sánchez Exercent lliure 15/03/2011
627 Montse Álvarez-Cuevas Figuerola Exercent lliure 15/03/2011
815 Maria Dolores Arroyo Velasco No exercent 15/03/2011
824 Marta del Pino Crescenti No exercent 15/03/2011
585 Nieves Montoro Gozmariz No exercent 15/03/2011
667 Juan Antonio Pérez Limacher No exercent 12/04/2011
61 Agustí Ripoll Grau Emèrit 17/05/2011
930 Emilio Cabrera Espadas No exercent 21/06/2011
936 Maria Teresa Roca Mir No Exercent 19/07/2011
880 Miguel Angel Oliva Mateo No Exercent 19/07/2011
209 Teresa Vilar Pujals No Exercent 20/09/2011
881 Anna Llerena Rebull No Exercent 20/09/2011
552 Rafael Alberto Subiros Picazo No Exercent 20/09/2011
813 Judith Ainara Matalobos Díaz No Exercent 18/10/2011
780 Jordi Bladé Ventura No Exercent 18/10/2011
924 María González Martínez No Exercent 18/10/2011
168 Baptista Beltrán Queralt Exercent lliure 18/10/2011
62 Celestino Salort Gaspa Exercent lliure 18/10/2011
238 Lorenzo Calero García No exercent 20/12/2011
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Evolució Cens Col·legial - Gràfica núm. 7 -

RESUM

Exercents lliures  229
Exercents al servei d’empresa    24
No exercents  203
Emèrits    39

Total col·legiats a 31-12-2011  495
 

EVOLUCIÓ COL·LEGIAL DES DE DESEMBRE 1989 FINS A DESEMBRE 2011

Col·legiats  31-12-1989 31-12-2011 Increment
Exercents lliures  120 229 109
Exercents al servei d’empresa    4   24 20
No exercents  113 203 90
Emèrits  6 39 33

Totals  243 495 252
 

EVOLUCIÓ COL·LEGIAL DES DE 31-12-2010 FINS 31-12-2011

Col·legiats  31-12-2010 31-12-2011 Increment últim any
Exercents lliures  227 229 2
Exercents al servei d’empresa  22 24 2
No exercents  220 203 - 17
Emèrits    32 39 7

Totals  501 495 - 6



Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona · Memòria 2011 25

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 
telemàtica, com a mitjà de comunicació bàsic i essencial amb els col·legiats. 

El Departament Pàgina Web engloba tot el relacionat amb la pàgina web del Col·legi. Consolidada com a principal vehi-
cle 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 l’any 2011, s’han contabilitzat a la nostra web 24.264 visites. Tal com es reflecteix en la gràfica núm. 5a, 
s’observa una disminució en el número total de visites, respecte als anys anteriors. Dins la web, s’inclou tota la infor-
mació necessària i d’utilitat per al col·legiat i resta ja disponible per a la seva consulta. La nostra web, com a eina viva 
i en constant evolució, reflecteix també els canvis que es van realitzant dia a dia. Ja des de l’any 2008, vam introduir 
un canvi en l’enviament de les comunicacions via e-mail als col·legiats, i que hem anat millorant i agilitzant durant els 
últims anys i, especialment, durant l’últim any. Vam passar de comunicar via e-mail les modificacions realitzades a 
la web, a comunicar la informació i al mateix temps adjuntar dins el correu electrònic, la major part de normativa o 
informacions urgents, a fi de facilitar, cada vegada més, al col·legiat la seva feina. Per aquest motiu, dins la majoria de 
les comunicacions via e-mail que es realitzen amb els col·legiats, s’adjunta el fitxer o fitxers, per a que el col·legiat ho 
pugui consultar en el mateix moment que se li fa la comunicació i, en el cas que sigui del seu interès o no, ja no li sigui 
necessari entrar en aquell mateix moment dins la pàgina web i, per tant, guanyant en agilitat, sabent que si precisa 
consultar la informació o normativa la té disponible en tot moment en la pàgina web.

Així doncs, des que es va introduir aquesta modificació en l’enviament de comunicacions, s’observa una disminució 
en el número de visites a la pàgina web, any rera any. També s’observa aquesta disminució en l’any 2011, així com en 
el número total d’enviaments per correu electrònic, que també ha disminuït respecte a l’any anterior. Durant aquest 
2011, s’ha intentat millorar, encara més, el sistema d’enviament de comunicacions al col·legiat, i és per això que quan 
s’envien les diferents comunicacions, s’intenta agilitzar i rendibilitzar cada vegada més el procés, i si en un mateix 
dia es publiquen vàries disposicions normatives d’interès per al col·legiat, aquestes disposicions es procuren actua-
litzar alhora a la web i adjuntar-les dins un únic e-mail que s’envia als col·legiats, procurant així que el col·legiat pugui 
informar-se en el mateix moment de totes les modificacions o actualitzacions que s’han fet sobre un determinat tema, 
i poder consultar-les directament. Aquesta millora en el sistema de modificacions i comunicacions es tradueix, però, 
en una disminució evident del número de visites a la web i d’enviaments realitzats, però contribueix, almenys així ho 
creiem i procurem, a agilitzar i millorar la feina del col·legiat, rendibilitzant millor el seu temps, ja prou escàs i molt 
valuós, especialment en els últims temps.

Continua incrementant-se, any rera any, el nombre de col·legiats que utilitzen el correu electrònic, com a mitjà de 
comunicació amb el Col·legi, més ràpid i còmode, especialment a l’hora de realitzar les seves reserves d’inscripció 
als Seminaris, tan bon punt en reben la comunicació d’una nova acció formativa. També, a través del correu elec-
trònic, es continuen incrementant les consultes, propostes, suggeriments, i tota classe de comunicacions, dels 
nostres col·legiats, així com també, cada vegada més, de primera presa de contacte dels futurs col·legiats amb el 
seu Col·legi.

Consultes Pàgina Web - Gràfica núm. 5a -
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Des dels inicis de la nostra pàgina web, com a eina d’informació i comunicació amb el col·legiat, s’ha procurat sempre 
que estigués en constant renovació, principalment pel que fa al seus continguts, i també, en la mesura del possible, 
pel que fa a la seva imatge. Així, respectant i conservant la línia austera que caracteritza el nostre Col·legi, s’ha anat 
adaptant als temps, intentant sempre conjugar en un mateix concepte, practicitat i utilitat. Així doncs, i continuant en la 
línia de constant evolució, és que s’està treballant en la creació d’una nova pàgina web, integrant tot els seus contin-
guts en un entorn visual més àgil i intuitiu, dins un aspecte exterior totalment renovat, però conservant en tot moment 
la identitat que caracteritza i identifica el nostre Col·legi i, per tant, com a fil continuador, la seva pàgina web.

Fins a que la nova pàgina web estigui totalment acabada i ja plenament activa, es treballarà alhora en l’actualització/
creació de dues pàgines web. Es combinarà la creació del disseny i continguts de la nova pàgina web i al mateix temps, 
es continuaran actualitzant els continguts de l’actual pàgina web, per a que el col·legiat pugui seguir disposant en tot 
moment de la informació i serveis, fins a que la nova web estigui totalment finalitzada i activa.

A continuació us recordem els apartats i continguts de l’actual pàgina 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 quals el Col·legi 
col·labora.

En aquest mateix apartat, també podem 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 fo-
tografies 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.

Consultes Pàgina Web- Gràfica núm. 5a -
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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. La revista Temis està paralitzada la seva edició en el número 54, degut a que l’estructura de 
l’actual web no ens permet l’agilitat necessària. En el moment en què disposem de la nova pàgina web, reemprendrem 
l’edició d’aquest interessant recull de jurisprudència. En aquest apartat de Publicacions, també es pot consultar les 
Memòries anuals del Col·legi, corresponents a exercicis anteriors, i disponibles en format digital des de l’any 2002.

Dins de Borsa de Treball, es relacionen les demandes de feina, que ens fan arribar els nostres Col·legiats, i que són 
accessibles per a qualsevol persona o empresa que visiti la nostra pàgina, i consultar així les demandes de feina re-
lacionades, si necessiten contractar algun graduat social. A l’apartat Entitats Col·laboradores, es relacionen totes les 
nostres Entitats Col·laboradores, amb els seus logotips identificatius i amb els enllaços a les seves pàgines web.

A l’apartat d’Enllaços d’interès, es pot consultar els enllaços a les pàgines web de Col·legis de Graduats Socials, Orga-
nismes i Institucions, Administracions d’interès pel nostre col·lectiu, i enllaços a les pàgines web de les nostres 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 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 va-
loracions, 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. 

Des de meitats de l’any 2009, i a través de la nostra web, es pot accedir 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.

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 Con-
sell 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, 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, 
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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 co-
rresponents a les celebracions dels Juraments dels nous Col·legiats Exercents i Sopars Col·legials, des del novembre 
de 2008, fins a les últimes fotografies del Jurament dels nous Col·legiats Exercents i posterior Sopar Col·legial, cele-
brats el passat 25 de novembre de 2011. 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, 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 sala-
rials, modificacions o correccions dels mateixos, s’inclouen dins d’aquesta secció, distribuïts d’acord amb el seu àmbit 
d’aplicació, provincial, de Catalunya o nacional, conservant-se la relació de tots els convenis ja publicats, des de la data 
en què es va posar en marxa la nostra pàgina, per a 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 dife-
rentes organismes, 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 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.

Dins el subapartat Normativa hem reunit una sèrie de normatives, orientades específicament per al col·legiat exer-
cent, 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 qualificacions professionals, susceptibles de reconeixement 
i acreditació, identificades en el sistema productiu en funció de les competències apropiades per a l’exercici profes-
sional, 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 disposi-
ció els Nous models de Designa i Autoritza, actualitzats segons la normativa vigent i d’acord amb la Llei 16/2009, de 
Serveis de Pagament. 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 De-
signa 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 2011, el departament de la Pàgina Web va oferir un total de 185 informacions, sobre diversos te-
mes 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 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.
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Departament Formació i Biblioteca 

Escola de Pràctica Professional
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, la qual cos afa que variï d’un any a un altre.

A través d’aquesta secció, dintre del que és l’Escola de Pràctica Professional, en el present exercici 2011, s´han realit-
zat 18 accions formatives distribuïdes de la següent manera: 4 Seminaris sobre temes fiscals, 9 Seminaris sobre temes 
laborals i de Seguretat Social; 2 Cursos on-line d’Administratiu de Personal, 1 sobre Xarxes Socials, 1 sobre Tècniques 
d’Expressió Oral i les XVI Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social. Això s’ha traduït en què s’hagin ofert un 
total de 179 hores lectives, amb una assistència de 1.005 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 
Graduats Socials de les comarques de Tarragona i que fan possible realitzar tot el conjunt d’activitats que a continuació 
es detallen: 

El dia 13 de gener es va celebrar la Jornada Informativa XII FÒRUM D’ACTUALITAT LABORAL, organitzada per la 
Mútua Egarsat i impartida pel Sr. Antonio Benavides Vico, Funcionari del Cos Superior d’Inspectors de Treball i Segu-
retat Social, ex-Cap de la Inspecció Provincial de Treball i Seguretat Social de Barcelona i Professor de la Universitat 
Ramon Llull.

El dia 20 de gener es va celebrar la Sessió Informativa sobre les NOVETATS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA, a càrrec de 
la Sra. Olga Reverté Calull, Cap de Secció de l’Àrea Gestora d’Informàtica, i pel Sr. Vicente Teodoro Martínez, Cap de 
la Secció de Renda de Gestió Tributària.

Durant els dies 3 i 4 de març, es van celebrar les XVI JORNADES DE DRET DEL TREBALL I DE SEGURETAT SOCIAL, 
amb el títol “Debat sobre les reformes laborals”. La inauguració va ser a càrrec del Sr. Joaquim Nin Borredà, Delegat 
Territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya a Tarragona; Dr. Fredèric Adan i Domènech, Degà de la Facultat 
de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili; Sr. Ramón Gutiérrez Coronado, Director dels Serveis Territo-
rials del Departament de Justícia a Tarragona; Sra. Pilar Alier Cortés, Directora en Funcions dels Serveis Territorials 
del Departament d’Empresa i Ocupació; Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol; Magistrada de la Sala Quarta del Tri-
bunal Suprem; i el nostre President, l’Excm. Sr. Francesc Blasco Martorell. 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 tornar al seu format tradicional de vuit ponències, per tractar els temes amb 
més profunditat i permetre la possibilitat de debat en cadascuna de les ponències, participant com a ponents el Dr. 
Salvador del Rey Guanter, Catedràtic de Dret del Treball de la Facultat de Dret ESADE, que en la seva ponència va 
desenvolupar el tema “La reforma de la Negociació Col·lectiva”; l’Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magistrada de 
la Sala Quarta del Tribunal Suprem, que va tractar el tema “La nova regulació de l’acomiadament objectiu”; l’Il·lma. Sra. 
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Sara Pose Vidal, Magistrada de la Sala del Social del Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya, que va tractar el 
tema “Novetats en matèria de contractació laboral”; l’Il·lm. 
Sr. Fidel Ferreras Alonso, Director General de l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social; que va desenvolupar el 
tema “La reforma de la Seguretat Social. Punts crítics”; 
l’Excma. Sra. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, Ma-
gistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, que va 
parlar sobre “La indemnització de danys i perjudicis deriva-
da d’Accident de Treball: Criteris jurisprudencials”; l’Excm. 
Sr. Jordi Agustí Julià, Magistrat de la Sala Quarta del Tri-
bunal Suprem, que va parlar sobre “La pensió de viudetat: 
Resposta dels Tribunals Laborals a qüestions polèmiques”; 
l’Excm. Sr. Manuel Ramón Alarcón Caracuel, Magistrat 
de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, que va tractar el 
tema “La flexibilitat interna: Modificacions substancials de 
les condicions de treball”; i l’Excm. Sr. Fernando Salinas 
Molina, Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, 
que va desenvolupar el tema “Cap a un nou model de pro-
cés social”. Aquesta ponència va donar pas al col·loqui 
final i a la cloenda de les Jornades, a càrrec de la regido-
ra d’Empreses, Formació, Ocupació, Consum i Llicències 
de l’Excm. Ajuntament de Tarragona, Sra. Dolors Herrera 
Jiménez.

Les entitats col·laboradores, en aquesta ocasió foren: LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, LA CAIXA i FRANCIS 
LEFEBVRE i a l´apartat comercial vam comptar amb 8 en-
titats expositores.

El dia 27 d’abril, Seminari sobre l’IMPOST SOBRE LA 
RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES i NOVETATS 
FISCALS 2011, impartit pel Sr. Roberto Luengo Martín, 
Inspector Cap de l´Agència Tributària a Tarragona i patro-
cinat per SAGE LÒGIC CONTROL i PREVENRISK.

El dia 28 d’abril, Seminari Tècnic sobre “IMPLANTACIÓ 
DE REQUISITS BONUS A L’EMPRESA”, organitzat per 
la Mútua MC MUTUAL i impartida pel Sr. Alejandro Ro-
mero Mirón, Director dels Serveis de Prevenció de MC 
MUTUAL.

El dia 1 de juny, 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 RISCOS LABO-
RALS I BANC DE SABADELL.

El dia 7 de juny, Sessió Informativa sobre el RDL 5/2011 
de 29 d’abril, de mesures per a la regularització i con-
trol de l’ocupació submergida, amb la intervenció del 
Subdelegat del Govern a Tarragona, el Sr. Ramón Inglés 
Queralt.

El dia 16 de juny, tingué lloc una Sessió Informativa sobre 
NOVETATS EN EL RETA, amb la participació del Director 
Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
Sr. Pablo Martín-Sanz García i el Subdirector Provincial 
de Gestió Recaptatòria de la Direcció Provincial de la 
TGSS a Tarragona, Sr. Albert Castanera Mateo.

El dia 26 de setembre es va iniciar, amb una classe 
presencial, el Curs On-Line “ADMINISTRATIU/VA DE 
PERSONAL. NIVELL I”, organitzat per Egara Formació, 
i dirigit als nostres col·legiats i els seus empleats. Amb 
una durada de 40 hores, i impartit pel Sr. Joan Carles 
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Masmitjà, Consultor d’Egara Formació, aquest curs va 
finalitzar el dia 21 de desembre de 2011.

El dia 28 de setembre es va iniciar, amb una classe pre-
sencial impartida pel consultor d’Egara Formació, Sr. 
Joan Carles Masmitjà, el Curs On-Line “ADMINISTRA-
TIU/VA DE PERSONAL. NIVELL II”, organitzat per EGA-
RA FORMACIÓ, i dirigit als nostres col·legiats i els seus 
empleats. Amb una durada de 55 hores, està prevista la 
seva finalització pel dia 9 de gener de 2012.

El dia 3 d’octubre es va iniciar el Curs subvencionat 
sobre “XARXES SOCIALS PER AFEGIR VALOR A 
L’EMPRESA”, organitzat per EGARA FORMACIÓ. La 
seva impartició va ser a càrrec de la Sra. Helena Pérez-
Pous i la Sra. Nathalie Gasnier, Consultores en Sistemes 
de Gestió i Management, amb una durada de 20 hores, 
va finalitzar el dia 13 d’octubre.

El dia 4 d’octubre, va començar el Curs subvencio-
nat sobre “COM PARLAR EN PÚBLIC: TÈCNIQUES 
D’EXPRESSIÓ ORAL ALS JUTJATS”, organitzat per 
Egara Formació i impartit per la Sra. Maite Rico i Escofet, 
Psicòloga i Consultora de RRHH. Amb una durada de 12 
hores, va finalitzar el dia 25 d’octubre.

El dia 26 d’octubre, Seminari sobre les NOVETATS EN 
MATÈRIA D’ACCIÓ PROTECTORA DE LA SEGURETAT 
SOCIAL, impartit pel Sr. Conrado Segura Soria, Subdi-
rector de Prestacions, Mort, Jubilació i Supervivència de 
la Direcció Provincial de l’INSS de Tarragona, i amb el 
patrocini de SAGE. 

El dia 27 d’ocubre, Seminari sobre els IMPOSTOS CE-
DITS A LA GENERALITAT-AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE 
CATALUNYA. ITPAJD - IVA I NOVETATS EN L’IMPOST 
DE SUCCESSIONS I DONACIONS, a càrrec del Sr. Xa-
vier Camps Vidal, Cap del Servei d’Inspecció de l’Agència 
Tributària de Catalunya a Tarragona. Aquest seminari va 
comptar amb la col·laboració de CONVERSIA i DIGA33.

El dia 8 de novembre, Seminari sobre les NOVETATS 
DE LA LLEI DE PROCEDIMENT LABORAL, impartit per 
l’Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Magistrat del 
Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, i amb el patrocini 
de Banc Sabadell.

Els dies 28 i 30 de novembre tingué lloc el Curs sobre 
LA LLEI REGULADORA DE LA JURISDICCIÓ SOCIAL, 
organitzat conjuntament amb Thomson Reuters Aranza-
di. Durant la primera sessió van intervenir els següents 
ponents: Il·lm. Sr. Francisco Javier Sánchez Icart, Ma-
gistrat del Jutjat del Social núm. 3 de Tarragona, que va 
tractar el tema “Delimitació de competències. El procedi-
ment d’ofici i la Impugnació dels actes administratius en 
matèria laboral”; Il·lm. Sr. Diego Zafra Mata, Magistrat 
del Jutjat del Social núm. 1 de Tarragona, que va parlar 
sobre “El procès ordinari”; i l’Il·lma. Sra. Elena Garayal-
be Martín, Magistrada substituta del Jutjat del Social de 
reforç de Tarragona, qui va desenvolupar el tema “Les 
modalitats processals de: Acomiadaments i sancions. 
Extinció per causes objectives i altres. Modificació subs-
tancial de condicions de treball. Conciliació de la vida per-
sonal, familiar i laboral. Conflictes col·lectius”. Durant la 
sessió del dia 30 de novembre, els ponents que van par-
ticipar van ser els següents: Il·lm. Sr. Francisco Javier 
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Delgado Sainz, Magistrat del Jutjat del Social núm. 29 de Barcelona, qui va tractar el tema “El procés de Seguretat 
Social”; Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem que va desenvolu-
par el tema “Els recursos: Suplicació, Cassació i Cassació per a la unificació de doctrina”; i l’Il·lma. Sra. Haide Costa 
Villaró, Magistrada substituta del Jutjat del Social núm. 2 de Tarragona, que va parlar sobre “Execució i problemes 
aplicatius de la LRJS”.  

El dia 13 de desembre, Sessió Informativa sobre LES NOVETATS DE LA LLEI 28/2011, a càrrec del Subdirector Pro-
vincial de Gestió Recaptatòria de la Direcció Provincial de la TGSS a Tarragona, Sr. Albert Castanera Mateo. Aquesta 
sessió va tenir lloc a l’Associació d’Empresaris de les Comarques de l’Ebre, situada a Tortosa.

El dia 15 de desembre, Jornada Informativa organitzada per la Mútua Universal sobre el NOU DESENVOLUPAMENT 
REGLAMENTARI PER A LA PROTECCIÓ PER CESSAMENT D’ACTIVITAT DE TREBALLADORS AUTÒNOMS I 
SUBSIDI PER RISC D’EMBARÀS I LACTÀNCIA.

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 
Processal 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 2011, va oferir un total de 349 informacions, sobre diversos 
temes de caràcter general, biblioteca, formació, estrangeria, signatura digital i actes socials, entre d’altres. (quadre 
servei d’informació)

Aquest departament gestiona altres serveis col·legials, tals com estrangeria, signatura digital, Registre d’Empreses de 
Subcontractació de la Construcció (REA). Encara que el seu volum ha anat disminuint considerablement, aquests ser-
veis continuen oberts. Dins d’aquest departament també es gestiona l’edició dels Calendaris Laborals, tant en blanc, 
per a ús de qualsevol persona que els necessiti, o bé amb l’anagrama professional del Col·legiat que així ho sol·liciti, 
en la contraportada dels mateixos. En l’exercici 2011, s’han editat 4.700 calendaris. (gràfica núm. 6)

E.P.P. - Gràfica núm. 9 -

Calendaris Laborals - Gràfica núm. 6 -
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Departament Formació i Biblioteca 

Biblioteca
El fons de la Biblioteca, a 31 de desembre de 2011, es composa de 4.128 documents, dels quals 912 són revistes i 
3.216 llibres.

En referència als temes, destaca el laboral amb un 56,24% del total dels llibres, el segueix la Seguretat Social amb un 
14,58%; el Fiscal amb un 10,42%, i l´Econòmic i Comptable, amb un 8,68%. La resta, un 10,08%, pertanyen a temes 
diversos.

Com a material de consulta a la mateixa Biblioteca, tenim dues 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 base de dades es troba a la nostra pàgina web i els nostres col·legiats, des de l’any 2009, hi poden accedir 
gratuïtament tant a l’apartat laboral com al fiscal. Es tracta de Tirant Asesores on line corresponent a l’editorial TIRANT 
LO BLANCH.

En el present exercici, a la nostra Biblioteca, han arribat 51 novetats, tal i com es apreciar en la gràfica 10.

Novetats Biblioteca - Gràfica núm. 10 - 
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Entitats Col·laboradores
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