
/2018
Me



03



04



05

Índex 

Presentació  07

Composició Junta de Govern  08

Organigrama de l’Òrgan de Govern del Col·legi  09

Política de Qualitat 10

Relacions externes    11
Agenda Presidència  11
Presència en els mitjans de comunicació  19
Presència a les xarxes socials  21

Secretaria  23
Secretaria-Presentació  23

Departament Col·legiacions  26
Acte Jurament o Promesa nous col·legiats exercents  28 
Sopar Col·legial  29
Moviment col·legial durant l’exercici 2018  32

Departament Pàgina Web  36
Informació general  36 
Àrea col·legial restringida  38 

Departament Formació i Biblioteca  41
Escola de Pràctica Professional  41
Biblioteca  45 

Entitats Col·laboradores  46



06



0707

El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona us torna a presentar la seva Memòria 
anual, on es reflecteixen els aspectes relacionats amb l’activitat col·legial realitzada 
al 2018. Les dades que us oferim tenen una doble finalitat. D’una banda, responen a 
criteris de transparència, tan necessaris en el bon funcionament de les institucions. 
De l’altra, ens permeten fer balanç del passat 2018 i analitzar cap a on volem anar. 

Veureu que el Col·legi ha realitzat una important tasca de suport als seus col·legiats 
en l’àmbit formatiu. El reciclatge i l’actualització professional han estat de nou, un 
dels pilars fonamentals en l’activitat que hem desenvolupat a través de l’Escola de 
Pràctica Professional i també, a través d’altres activitats formatives com les Jornades 
debat de Dret Laboral i de la Seguretat Social. 

Convençuts de què el treball dels graduats socials guanya força si es desenvolupa 
en un marc conjunt en el que hi conviuen altres institucions d’interès, hem conti-
nuat realitzant una tasca conciliadora i col·laboradora durant el 2018. Mostra d’això, 
són els nombrosos actes amb participació de la presidència del Col·legi i de la resta 
de membres dels seus òrgans de govern, actes entre els que podem destacar la 
nostra participació en la Taula de Col·legis Professionals, una plataforma constituïda 
per defensar els interessos col·lectius dels Col·legis i aportar nous punts de vista 
en els grans temes de la ciutat i el territori. És evident que aquest conjunt d’accions 
representatives ens ha permès donar visibilitat al nostre col·lectiu i aprendre de 
les diferents realitats amb les que hem tractat i entre les quals hi ha el món de 
l’administració, la judicatura i la universitat.  

Si acotem més en el nostre àmbit professional, els graduats socials hem afrontat 
algunes fites al 2018. El nou Reglament General de Protecció de Dades ens ha obli-
gat a adaptar els nostres procediments i també hem viscut el relleu al capdavant 
del Consejo General de Graduados Sociales de España. Aprofito aquestes línies per 
estendre la total col·laboració del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona al nostre 
nou president, Ricardo Gabaldón. Una col·laboració que com sempre, fem arribar 
també al Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya i a la resta de Col·legis 
de Graduats Socials. 

Moltes persones han jugat un paper important en les tasques breument referides 
en aquesta presentació i en d’altres que trobareu detallades en aquesta Memòria. 
Així doncs, aprofito per agrair el gran treball en equip desenvolupat pels membres 
de la Junta de Govern, per les persones que treballen al Col·legi i per les entitats 
col·laboradores, que amb el seu suport ens permeten tirar endavant els nostres pro-
jectes i activitats. I com no, també agraeixo als col·legiats i col·legiades que confieu en 
nosaltres per garantir l’excel·lència en l’exercici de la professió. 

Acabo emplaçant-vos a estudiar bé el document que us presentem, perquè només 
així podreu conèixer a fons el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona i fer pro-
postes per millorar-lo. Aquest és l’interès de tots, que el nostre Col·legi avanci de 
manera positiva en les seves funcions, i amb aquest repte en ment, ens disposem a 
continuar treballant durant el 2019. 

Ana Maria Asama Esteve
Presidenta
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Composició de la Junta de Govern

PRESIDENTA
Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve

VICEPRESIDENT PRIMER
Sr. Jorge Muria Lopez

VICEPRESIDENTA SEGON
Excma. Sra. Marta Martorell Serra

SECRETARI
Excm. Sr. Josep Antoni Barriach Torres (d’abril a agost)
Sra. Maria Cristina Canela Ibarra

TRESORER
Sr. Jose Ramon Roig Subirats

VICESECRETÀRIA
Sra. Teresa Maria Martínez Farre

COMPTADOR
Excm. Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez

VOCALS
Excm. Sr. Juan Manuel Sanchez Estorach
Sr. Jose Roig Giro
Sra. Eva Uruen Pueyo
Sra. Rosa Maria Alegret del Cerro
Sra. Margarida Garcia Ingles

Personal de secretaria

GERENT
Director de Qualitat
Responsable Escola Pràctica Professional
Sr. Rafael Fernández Escobar

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

DEPARTAMENT COL·LEGIACIONS
Secretaria Col·legi
Sra. Maria Sieres Rius
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A.M.Q. 03 (2)

Vicepresident 1r.
Jorge Muria Lopez

Presidenta
Ana Maria Asama Esteve

Gerent
Rafael Fernández Escobar

Assessora Jurídica
Elisabeth Benítez Gispert

Tresorer
Jose Ramon Roig Subirats

Secretària 
Maria Cristina Canela Ibarra

Vicesecretària
Teresa Maria Martínez Farre

Comptador
Jose Carlos Perez Gonzalez

Vicepresidenta 2a.
Marta Martorell Serra

Marta Martorell Serra

Jorge Muria Lopez
Jose Ramon Roig Subirats
Jose Carlos Perez Gonzalez
Maria Cristina Canela Ibarra
Teresa Maria Martínez Farre
Juan Manuel Sanchez Estorach
Jose Roig Giro

Jorge Muria Lopez

Marta Martorell Serra
Jose Ramon Roig Subirats
Maria Cristina Canela Ibarra
Jose Carlos Perez Gonzalez
Eva Uruen Pueyo
Teresa Maria Martínez Farre
Rosa Maria Alegret del Cerro

Andreu Palomo Peláez
Joan Maria Estivill Balsells
Jaume Francesch Garces
Juan Mario Abelló Castellà
Amparo Pérez Grau

Jose Ramon Roig Subirats

Jose Carlos Perez Gonzalez
Jorge Muria Lopez
Marta Martorell Serra
Juan Manuel Sanchez Estorach
Jose Roig Giro
Eva Uruen Pueyo
Rosa Maria Alegret del Cerro

Maria Cristina Canela Ibarra

Jorge Muria Lopez
Marta Martorell Serra
Teresa Maria Martínez Farre
Jose Ramon Roig Subirats
Jose Carlos Perez Gonzalez
Jose Roig Giro
Margarida Garcia Ingles

Ètica i Intrusisme

   ·  Lluita intrusisme
   ·  Ètica i Deontologia
   ·  Pòlissa RCP

Relacions Públiques

   ·  Organització d’actes
   ·  Publicitat i Premsa
   ·  Esponsoritzacions
   ·  Imatge externa

Mentors

   Aportar a la junta:

   ·  Experiència
   ·  Coneixements
   ·  Memòria històrica

Economia

   ·  Pressupostos
   ·  Comptabilitat
   ·  Control de despeses
   ·  Patrimoni

Cultura

   ·  Escola Pràctica 
      Professional
   ·  Centre col·laborador
   ·  Biblioteca
   ·  Serveis

Organigrama de l’Òrgan de Govern del Col·legi

Publicacions
Tota la junta
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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, econòmica i amb la millor qua-
litat 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 es-
trictament 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.

• Realitzar totes les seves activitats respectant la seguretat, tant de les persones 
com del Medi Ambient.

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.

Ana Maria Asama
Presidenta
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Relacions externes
Agenda Presidència
Al·llarg de l’any 2018, la Presidenta del nostre Col·legi, Sra. Ana Maria Asama, va assistir personalment i/o 
acompanyada d’altres membres de la Junta de Govern i del Gerent del Col·legi, a un total de 77 actes, cor-
responents a l’exercici 2018, segons podem apreciar en la gràfica núm. 8.

25 de gener Com a Vicepresidenta del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya, presen-
tació de l’associació de jutgesses i jutges, recentment constituïda, AGORA JUDICIAL, on 
s’expliquen els principis i objectius d’aquesta associació. Saló d’Actes del Col·legi de Perio-
distes de Catalunya (Rbla. Catalunya, 10. Barcelona).

30 de gener Reunió de Treball de la Comissió Executiva Provincial de l’INSS, de la qual en forma part 
el nostre Col·legi. Seu de l’INSS (Rambla Nova, 84, 5a. planta. Tarragona).

30 de gener Reunió de treball amb la Direcció General de la Modernització de la Justícia, per conèixer 
les novetats de la plataforma e-justicia.cat, pel que fa a la seva implantació i funciona-
ment. L’acompanya el Gerent, Sr. Rafael Fernández. Departament de Justícia (c/ Aragó 332. 
Barcelona).

5, 6, 7 de febrer VII Jornades de la Mediació, en l’organització de les quals forma part el nostre Col·legi, 
aportant com a ponent, a la Sra. Sara Pose Vidal, Magistrada del TSJ de Catalunya. Cam-
pus Catalunya Aula Magna – Universitat Rovira i Virgili.

6 de febrer Reunió de treball amb el Sr. Joan Tua i Ferran Pellisé d’Activa Mútua, per posar en marxa 
diferents seminaris que aquesta mútua impartirà en línia (webinars), mitjançant video-
conferències. L’acompanya el Gerent, Sr. Fernández. Sala de Juntes del Col·legi Oficial de 
Graduats Socials de Tarragona.

13 de febrer II Jornada Laboralista de Treball i Seguretat Social. L’acompanyen els Vicepresidents, Sr. 
Joan Maria Estivill i Sr. Jaume Francesch, així com la Vocal No Exercent, Sra. Josepa Maria 
Solé. Auditori AXA (Avinguda Diagonal, 547. Barcelona).

15 de febrer Reunió de treball amb l’Associació Catalana de Compliance, on es tracten diferents pos-
sibilitats de col·laboració entre ambdues entitats. L’acompanya el Gerent, Sr. Fernández. 
Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

16 de febrer Actes institucionals organitzats per la Delegació del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya a 
Tarragona. Casa Joan Miret (Rambla Nova, 36. Tarragona).

19 de febrer Reunió de treball amb el Director de Gestión 4, Sr. Antonio Martínez, de cara als prepara-
tius de les nostres Jornades, així com per intercanviar opinions de mesures que fomentin 
la imatge del nostre Col·legi. L’acompanya el Gerent, Sr. Fernández. Sala de Juntes del 
Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

20 de febrer Visita institucional als Magistrats/ades del Jutjat del Social de Tarragona, amb la finalitat 
de presentar-nos i convidar-los a les XXIII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat 
Social. Jutjats del Social de Tarragona (Av. Roma, 21).

20 de febrer Assistència a la Junta General de la CEPTA.  Seu de la CEPTA (Rambla Nova, 95. Tarragona).
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22 de febrer Amb motiu de la reunió del Consejo General, trobada amb diferents Presidents dels 
Col·legis Oficials de Graduats Socials per començar a coordinar i preparar les III Jornades 
de la Dona que han de tenir lloc els propers dies 14 i 15 de juny, a l’Ateneu de Madrid.  
Seu del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Madrid.

El dia 6 de febrer, va tenir lloc la celebració del Taller de 
Mediació, Relacions Laborals i Jurídiques Saludables, dins 
del marc de les VII Jornades de Mediació a Tarragona, cele-
brades a la URV els dies 5 a 7 de febrer.

La Presidenta del nostre Col·legi i Mediadora, Sra. Ana 
Maria Asama Esteve, va realitzar la presentació del Taller, 
acompanyant a la Sra. Sara Pose Vidal, Magistrada de la 
Sala del Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalun-
ya i Coordinadora de GEMME Catalunya, i a la Sra. Ma. José 
Bertomeu Bertomeu, Advocada i mediadora, Representant 
de l’ICAT i sotspresidenta de l’Associació de Professionals 
de la Mediació.

23 de febrer Reunió del Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España.  Seu del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Ma-
drid.

27 de febrer Reunió de Treball de la Comissió Executiva Provincial de l’INSS, de la qual en forma part 
el nostre Col·legi. Seu de l’INSS (Rambla Nova, 84. Tarragona).

28 de febrer Reunió de treball amb el Sr. Ernest Benach, qui ens presenta el portal Milcontratos.com, 
una startup en el sector de legal tech que ha desenvolupat la tecnologia i els continguts 
necessaris per a la creació i gestió automatitzada de contractes i documents jurídics. 
Sala de Juntes del nostre Col·legi.

28 de febrer Acte commemoratiu amb motiu de l’Equal Pay Day (Dia de la Igualtat Salarial), organitzat 
per la Cambra de Comerç de Tarragona. Cambra de Comerç de Tarragona.

5 de març Reunió amb l’empresa de Prevenció de Riscos Laborals, Grupo Preving (inclosa dins 
d’Egarsat Prevenció) per veure la possibilitat de signar un possible acord de col·laboració. 
Sala de Juntes del nostre Col·legi.

13 de març Assistència al Foro Asesores, organitzat per l’editorial Wolters Kluwer, en el marc del qual 
van tenir lloc diferents ponències centrades en el funcionament dels despatxos profes-
sionals. Teatre Nacional de Catalunya (Plaça de les Arts, 1. Barcelona).

15 de març Visita a les instal·lacions de Mas Carandell, acompanyada del Gerent del Col·legi, Sr. Ra-
fael Fernández, i realització d’una xerrada sobre drets i deures laborals als alumnes dels 
programes ocupacionals de Mas Carandell. Mas Carandell (C/ Terol, 1. Reus).

20 de març Acte institucional de commemoració dels 25 anys de la Facultat de Ciències Jurídiques. 
Aula Magna del Campus Catalunya URV (Avinguda Catalunya, 35. Tarragona).

22 de març XVII Jornades Tècniques de CEAL. I Congrés d’Auditora Sòcio-Laboral de Catalunya. Parti-
cipació en l’acte d’inauguració d’aquestes. Seu del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona.
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3 d’abril Invitació a l’acte de lliurament de les distincions atorgades per l’Ajuntament de Tarrago-
na, entre elles i a títol pòstum, al Sr. Jaume Marí, qui va ser Director de l’Associació La 
Muntanyeta. Saló de Plens de l’Ajuntament de Tarragona.

4 d’abril Trobada de diferents Col·legis Professionals per estudiar la idea de crear una Taula de 
Col·legis Professionals en defensa del territori i la ciutadania. Delega la seva presència en 
el Gerent del Col·legi, Sr. Rafael Fernández.  Seu del Col·legi d’Advocats de Tarragona.

6 d’abril Reunió amb la Comissió Permanent de la Sala de Govern del TSJ de Catalunya. Per part 
del nostre Col·legi hi assisteixen el Vicepresident 2n, Sr. Jaume Francesch; el Comptador, 
Sr. Joan Màrius Abelló; els Vocals exercents, Sr. Josep Ramon Roig i Sra. Cristina Canela; i 
el Gerent, Sr. Rafael Fernández. Audiència Provincial de Tarragona.

17 d’abril Reunió de treball amb MAPFRE VIDA per estudiar la possibilitat de signar un conveni de 
col·laboració. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

20 d’abril Invitació de Vallvé Corredores de Seguros a la jornada sobre Recàrrec per prestacions. 
“Un risc sobre el teu compte d’explotació”. Cambra de Comerç de Tarragona.

24 d’abril Invitació de la Mútua Fraternitat per assistir a una jornada organitzada per ANAV –Asso-
ciació Nuclear Ascó Vandellós AIE sota el títol “La prevenció en la indústria petroquímica, 
els factors humans a ANAV i l’enfocament sobre la gestió de l’absentisme”. Auditori de la 
Pobla de Mafumet.

25 d’abril Reunió de treball amb la Tresoreria General de la Seguretat Social. Acompanyen a la 
Presidenta, la Vocal Exercent, Sra. Cristina Canela, i el Gerent, Sr. Rafael Fernández. Seu 
de la Tresoreria General (Rambla Nova, 84. Tarragona)

27 d’abril Invitació del Col·legi d’Advocats de Tortosa per assistir als seus actes institucionals amb 
motiu de la festivitat de Sant Raimon de Penyafort. Delega en el Tresorer de la Junta de 
Govern, Sr. Josep Ramon Roig.  Sopar Col·legial (Restaurant Llansola de Sant Carles de la Rà-
pita).

3 de maig Reunió de treball amb el Servei Territorial de Treball, Afers Socials i Famílies arran de 
les nostres converses amb l’Institut Mas Carandell, sobre la possibilitat de fer una jor-
nada sobre les Cooperatives, dirigida als nostres col·legiats. Altres temes a tractar són 
els Ateneus Cooperatius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector i 
l’Autoempresa. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

8 de maig Reunió de treball amb la Direcció de Modernització de la Justícia per conèixer les darre-
res novetats del portal e-justicia.cat.  Departament de Justícia (C/ Aragó, 332. Barcelona).

El dia 15 de març, la nostra Presidenta, Sra. Ana Maria Asa-
ma, acompanyada del gerent del Col·legi, Sr. Rafael Fernán-
dez, van visitar les instal·lacions de Mas Carandell. La Presi-
denta va realitzar una xerrada sobre drets i deures laborals 
als seus alumnes.
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El dia 22 de març, va tenir lloc la inauguració de les XVII 
Jornades Tècniques de CEAL i el I Congrés d’Auditoria Sò-
ciolaboral de Catalunya, amb la participació de la Presiden-
ta del Col·legi, Sra. Ana Maria Asama, acompanyant al Sr. 
Carlos Berruezo, President del Col·legi de Graduats Socials 
de Barcelona; al Sr. Juan Pañella, President de la Asociación 
Española de Auditores Sociolaborales (CEAL), i al Sr. Emi-
lio del Bas, President de l’Associació d’Auditors Laborals i 
d’Igualtat de Catalunya (AULICAT).

10 de maig IV Fòrum Més Dona 2018. Fòrum adreçat principalment, al sector professional femení i 
que vol donar resposta a la necessitat de crear una xarxa i una comunitat de professio-
nals que aposti pel l·lideratge i talent de les dones. Palau Firal de Reus.

11 de maig Taula de Treball per tractar propostes/fórmules que serveixin per introduir mesures en 
favor de la Igualtat. Aquesta iniciativa, sorgida des de la Junta del Col·legi de l’Advocacia 
de Tarragona, comptarà amb la participació de la nostra Presidenta, Sra. Asamà. Seu del 
Col·legi de l’Advocacia de Tarragona.

15 de maig Reunió de treball amb CEAL (Asociación Española de Auditores Sociolaborales). Seu de 
CEAL a Barcelona.

15 de maig XIè Simposi de Recursos Humans, amb participació de diferents departaments de RR.HH 
de grans empreses del territori. Cambra de Comerç de Tarragona.

22 de maig Reunió de treball amb CNP PARTNERS LABORIS per estudiar la possibilitat de signar un 
conveni de col·laboració. L’acompanya el Gerent del Col·legi, Sr. Rafael Fernández. Sala  
de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

22 de maig Acte de signatura del conveni de col·laboració amb GRUPO PREVING.  Sala de Juntes del 
Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

29 de maig Reunió de Treball de la Comissió Executiva Provincial de l’INSS, de la qual en forma part 
el nostre Col·legi. Seu de l’INSS (Rambla Nova, 84. Tarragona).

29 de maig Reunió del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. Assisteixen els Srs. Jo-
sep A. Barriach, Jordi Muria i Josep Ramon Roig. Els acompanya el Gerent.  Seu del Col·legi 
de Graduats Socials de Barcelona.

31 de maig 2a. Reunió de la Taula de Col·legis Professionals en defensa del territori i la ciutadania i 
que pretén convertir-se en una agrupació professional amb veu en tots els temes que 
siguin d’interès col·legial davant les administracions i la classe política. Delega la seva as-
sistència en el Gerent del Col·legi, Sr. Rafael Fernández.  Seu del Col·legi de l’Advocacia de 
Tarragona.

13 de juny Acte de reconeixement de les persones i entitats col·laboradores, en el marc de les ac-
tivitats commemoratives dels 25 anys de la Facultat de Ciències Jurídiques. Delega en el 
Vicepresident 2n, Sr. Jordi Muria, qui assisteix acompanyat del Gerent, Sr. Rafael Fernán-
dez. Aula Magna del Campus Catalunya (Avinguda Catalunya, 35. Tarragona).

8 de juny VI Torneig de Golf del Consell de Graduats Socials de Catalunya. Camp Lakes Lumine.
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14 de juny Pleno del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. De-
lega en el Vicepresident 1r, Sr. Josep Antoni Barriach. Sede del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de España.

14 i 15 de juny Jornada d’Igualtat. Dret irrenunciable en el segle XXI. Per part del Col·legi hi assisteixen 
el seu Vicepresident 1r, Sr. Josep Antoni Barriach; el Tresorer, Sr. Josep Ramon Roig; la 
Vicesecretària, Sra. Maria Cristina Canela, i la Vocal, Sra. Teresa Maria Martínez. Ateneu de 
Madrid.

22 de juny Cerimònia d’inauguració dels XVIII Jocs del Mediterrani.  Estadi de futbol del Club Gimnàstic 
de Tarragona.

27 de juny Reunió de la Comissió Mixta de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i del Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya. Assisteix el Sr. Jordi 
Muria com a nou Secretari de la Comissió, en substitució del Sr. Estivill.  Palau de Justícia 
(TSJ Catalunya). Passeig Lluís Companys, 14-18.

El dia 13 de juny, es va realitzar l’acte de reconeixement de 
les persones i entitats col·laboradores en commemoració 
dels 25 anys de la Facultat de Ciències Jurídiques, a l’Aula 
Magna del Campus Catalunya.

Celebració de les Jornades “Igualtat, Dret irrenunciable al 
segle XXI” a Madrid, on la Sra. Rosa María Virolés Piñol, Ma-
gistrada de la Sala IV del Tribunal Suprem, va realitzar la pri-
mera ponència del divendres 15 de juny. La presentació de 
la ponència la va fer la Vocal de Junta de Govern del nostre 
Col·legi, Sra. Teresa Maria Martínez Farre.

En representació del Col·legi de Graduats Socials de Tarra-
gona, van assistir a les Jornades d’Igualtat, el Sr. Josep An-
toni Barriach Torres, Vicepresidente 1r; el Sr. Jose Ramon 
Roig Subirats, Tresorer; la Sra. Maria Cristina Canela Ibarra, 
Vicesecretària, i la Sra. Maria Teresa Martínez Farre, Vocal 
de Junta. Fotografia de grup dels membres de la Junta de 
Govern, acompanyant la Sra. Rosa María Virolés Piñol, Ma-
gistrada de la Sala IV del Tribunal Suprem.
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3 de juliol Acte de signatura del conveni de col·laboració amb CNP PARTNERS LABORIS.  Sala de 
Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

4 de juliol Reunió de treball dels membres de Junta pertanyents al Consell de Col·legis de Gra-
duats Socials de Catalunya, amb l’òrgan consultiu dels mentors, per tractar el redactat 
de l’esborrany dels Estatuts d’aquest Organisme, una vegada rebudes les esmenes del 
Col·legi de Barcelona. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

18 de juliol Reunió amb l’empresa de prevenció GEFA Preven per estudiar la possibilitat d’establir un 
conveni de col·laboració. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

24 de juliol Reunió de Treball dels Presidents i Vicepresidents 1rs. de les Juntes de Govern dels 
Col·legis de Graduats Socials de Barcelona i Tarragona, per tractar detingudament els 
articles de la proposta del nou redactat dels Estatuts del Consell de Graduats Socials de 
Catalunya, que presenten mes discrepàncies. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials 
de Tarragona.

13 setembre Acte d’inauguració del curs acadèmic 2018-19 de la Universitat Rovira i Virgili, i lliçó inau-
gural sobre les Cèl·lules mare pluripotents: recerca i aplicacions clíniques”, a càrrec de la 
Dra. Anna Veiga Lluch, Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona - Dexeus Dona.  
Aula Magna de la Facultat d’Economia i Empresa, al campus Bellissens (Reus).

13 setembre Invitació del Director de la Revista Fet a Tarragona a l’acte commemoratiu del 5è aniver-
sari de la revista. Tinglado núm. 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona.

14 setembre Reunió de treball amb la Mutua Intercomarcal per veure la possibilitat de signar un acord 
de col·laboració entre ambdues entitats. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de 
Tarragona.

17 setembre Invitació del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, extensiva a la resta de la Junta de 
Govern, per assistir a la III Jornada Laboralista de Treball i Seguretat Social. Delega en la 
Vocal Exercent de Junta, Teresa Maria Martínez Farré. Auditori AXA de Barcelona.

25 setembre Reunió de la Comissió de l’INSS, de la qual en forma part el nostre Col·legi. Seu de l’INSS a 
Tarragona.

26 setembre Acte de signatura de l’acord de col·laboració amb l’empresa de Prevenció i Protecció de 
Dades, GEFA PREVEN. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

27 setembre Visita institucional a la Sra. Araceli Gómez Pelayo, Cap Dependència de l’Àrea de Treball i 
Immigració a Tarragona. Sala de Juntes de la Subdelegació del Govern de Tarragona.

27 setembre Assistència al lliurament dels Premis a la Internalització de les Empreses.  Cambra de Co-
merç de Tarragona.

4 d’octubre 3a reunió de la Taula de Col·legis Professionals de la província de Tarragona, amb la 
presència de la rectora de la URV, Sra. Ma. José Figueras. Delega en el Gerent del Col·legi, 
Sr. Rafael Fernández. Seu del Col·legi d’Advocats de Tarragona.

8 d’octubre Reunió de treball amb el Director Territorial de Catalunya de Quirón Prevención, Sr. Ro-
bert Navarro, per tal d’estudiar la possibilitat de signar un conveni de col·laboració.  
Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

9 octubre Reunió de treball amb la Cap Provincial de Trànsit, Sra. Ma. Teresa Guelbenzu, per tal de 
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conèixer la situació actual de les cites prèvies i els tràmits davant aquesta Administració. 
Seu de la Direcció general de Trànsit.

9 octubre Visita institucional al nou Subdelegat de Govern de Tarragona. L’acompanyen el Treso-
rer, Sr. Josep Ramon Roig; el Comptador, Sr. Carlos Pérez; el Vocal, Sr. Juan M. Sánchez i 
el Gerent, Sr. Rafael Fernández. Seu de la Subdelegació de Govern de Tarragona.

22 d’octubre Reunió de treball amb el President de l’Audiència Provincial, Il·lm. Sr. Javier Hernán-
dez García, sobre els comentaris arribats relatius a l’eliminació dels Jutjats de Reforç. 
L’acompanyen el Vicepresident 1r, Sr. Jordi Muria; el Tresorer, Sr. Josep Ramon Roig; i el 
Gerent, Sr. Rafael Fernández. Seu de l’Audiència Provincial.

22 d’octubre Reunió de treball amb els membres del nostre Col·legi que pertanyen al Consell, jun-
tament amb l’òrgan consultiu Mentors i l’Assessora Jurídica relativa a la redacció de 
l’esborrany dels Estatuts del Consell. Sala de Juntes del Col·legi de Graduats Socials de Ta-
rragona.

25 d’octubre Reunió amb el director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Sr. Enric 
Vinaixa i Bonet, i la directora de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, Sra. Elena 
Juanola Pagès, sobre el procés de transformació del portal ConTA. Direcció general de 
Relacions Laborals i Qualitat en el Treball (C/ Sepúlveda, 148. Barcelona)

26 d’octubre Actes institucionals del Col·legi de Metges de Tarragona. Delega la seva assistència en el 
Comptador, Sr. Carlos Pérez. Centre El Seminari.

30 d’octubre Reunió de la Comissió de l’INSS, de la qual en forma part el nostre Col·legi. Seu de l’INSS a 
Tarragona.

6 novembre Acte de lliurament dels Premis ”Antonio Baró” a la Prevenció de Riscos Laborals. Finca 
Mas Solers, de Sant Pere de Ribes.

7 novembre Jornada de Randstad Valores 2018. Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

8 novembre Conferència “Pompeu Fabra, l’home que ens va ensenyar a escriure”, un acte amb motiu 
de l’any de la Pompeu Fabra. Departament de Cultura de Tarragona.

9 novembre Sopar Col·legial de Barcelona. Hotel Sofia. (Plaça Pius XII, 4. Barcelona).

26 novembre Reunió de treball amb el Magistrat Jutge del Jutjat Social de Tortosa. L’acompanya el Vo-
cal, Sr. Juan Manuel Sánchez Estorach. Jutjat del Social de Tortosa.

27 novembre Acte de renovació de l’acord de col·laboració amb el Banc Santander. Sala de Juntes del 
Col·legi de Graduats Socials de Tarragona.

4 desembre Reunió de la Modernització de la Justícia de la Generalitat de Catalunya.  Departament de 
Justícia (C/ Aragó, 332. Barcelona).

12 desembre Reunió de treball de les diferents entitats organitzadores i col·laboradores de la propera 
edició de les Jornades de Mediació que tindran lloc el proper mes de febrer de 2019. Seu 
de l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona.

14 desembre Actes institucionals organitzats pel Consejo General de Colegios de Graduados Sociales 
de España. Real Academia de la Jurisprudencia. Madrid.
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15 desembre Pleno del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España.  Seu del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España. Madrid.

17 desembre Reunió de la Comissió de l’INSS, de la qual en forma part el nostre Col·legi.  Seu de l’INSS 
a Tarragona.

Fotografia de grup de la 3a reunió de la Taula de Col·legis 
Professionals de la província de Tarragona, celebrada el dia 
4 d’octubre i amb la presència de la rectora de la URV, Sra. 
Maria José Figueras.

El dimarts 9 d’octubre de 2018, una representació de la 
Junta de Govern del nostre Col·legi, encapçalada per la 
Presidenta, Sra. Ana Maria Asama, va realizar una visita 
institucional al Subdelegat de Govern a Tarragona, Sr. Joan 
Sabaté Borràs. Fotografia de grup, d’esquerra a dreta: el 
Gerent, Rafael Fernández; el Vocal, Juan Manuel Sánchez; 
el Subdelegat de Govern a Tarragona, Joan Sabaté Borràs; 
la Presidenta, Ana Maria Asama; el Tresorer, Josep Ramon 
Roig i el Comptador, José Carlos Pérez.

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

Agenda Presidència 
Gràfica 8
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Relacions externes
Presència en els mitjans de comunicació

Durant el present exercici, el nostre Col·legi continua tenint una presència activa en els mitjans de comuni-
cació, tal i com es pot comprovar en el següent resum de ressenyes informatives sobre la nostra activitat 
col·legial. Com s’aprecia a la gràfica, el nombre d’aparicions a la premsa varia d’un any per a un altre, ja que 
encara que es remeten les notes de premsa als diferents mitjans, aquests no sempre consideren les activi-
tats col·legials com a notícia, i en cas que sigui així, cada vegada la tendència és que l’aparició de la notícia 
sigui en la premsa digital i no l’escrita.

L’any 2018, el nostre Col·legi ha aparegut en 12 ocasions en diferents mitjans de comunicació, segons es 
pot apreciar en la gràfica núm. 3.

Diari Tarragona (9 de març de 2018)
Extens article, acompanyat d’una fotografia que correspon a un moment de la intervenció de la Sra. Ma. Lui-
sa Segoviano Astaburuaga en les nostres XXIII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social. La notícia, 
a més, fa un extens repàs a tot allò que s’ha comentat durant la inauguració d’aquestes jornades.

Diari digital delcamp.cat (9 de març de 2018)
Extensa cobertura, per part d’aquest diari digital de les nostres XXIII Jornades de Dret del Treball i de Segu-
retat Social. El text, on detalla els ponents participants i els temes desenvolupats, s’acompanya de diferents 
fotografies.

Diari Tarragona (10 de març de 2018)
Article que tracta en profunditat el balanç, més que positiu, de les XXIII Jornades de Dret del Treball i de 
Seguretat Social, complint les expectatives creades tant en número d’inscrits, amb 230 persones, com en els 
temes tractats. Acompanya a aquest article una fotografia de l’exposició de la Sra. Virolés.

Mitjans comunicació Gràfica 3 
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Tarragona21 digital (5 d’octubre de 2018)
Article acompanyat de fotografia, sobre la reunió que la Taula de Col·legis Professionals de Tarragona, de la 
qual en forma part el nostre Col·legi, va mantenir amb la Rectora de la Universitat Rovira i Virgili per donar-li 
a conèixer aquesta plataforma, sumar punts de vista i crear lligams amb les diferents institucions de la ciu-
tat. En aquest article, a més, es detallen els Col·legis provincials que formen part d’aquesta Taula, així com 
les seves línies fundacionals.

Diari Tarragona (8 d’octubre de 2018)
Extens article que es fa ressò de la reunió que la Taula de Col·legis Professionals va mantenir amb la rectora 
de la URV, Ma. José Figueras, per donar-li a conèixer aquesta iniciativa que pretén apropar-se a les diferents 
institucions per tal d’unir esforços en benefici del desenvolupament del territori.

TarragonaDigital (29 de novembre de 2018)
Extens article, acompanyat d’una fotografia d’arxiu de la imposició de togues de l’any 2016, com a conse-
qüència dels actes que tindran lloc el dia 30 de novembre de 2018. D’una banda, l’acte d’imposició de togues 
que presidirà la Magistrada del Tribunal Suprem, Sra. Rosa Maria Virolés; i de l’altra, el Sopar Col·legial que 
preveu acollir unes 230 persones entre col·legiats i representants del teixit polític, econòmic i social de la 
demarcació.

Diari de Tarragona (30 de novembre de 2018)
Breu notícia sobre la celebració de l’acte d’imposició de togues, on 21 nous col·legiats exercents realitzaran 
el jurament, i sobre el Sopar Col·legial, amb menció de la Medalla als Serveis Distingits que serà atorgada al 
President de l’Audiència, Javier Hernández.

Tarragona21 (1 de desembre de 2018)
Extens article, acompanyat de diverses fotografies, sobre els actes institucionals celebrats el passat dia 30 
de novembre. D’una banda, la imposició de togues, acte del que se’n destaquen les paraules de la presiden-
ta del Col·legi, Anna M. Asama: “la bona salut que té el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, la qual cosa 
es demostra perquè amb l’acte celebrat enguany, s’han incorporat gairebé el doble de col·legiats que en els 
anys anteriors”. Respecte al Sopar Col·legial, en destaca la seva assistència, 250 persones entre col·legiats, 
membres d’empreses col·laboradores, acompanyants i autoritats. Durant aquest sopar anual, es va fer en-
trega d’una quarantena de distincions entre els membres del Col·legi.

La Ciutat (1 de desembre de 2018)
Article que desgrana els dos actes institucionals celebrats pel nostre Col·legi. D’una banda, l’acte d’imposició 
de togues, acompanyant una fotografia de grup dels 21 col·legiats un cop finalitzat l’acte. D’altra banda, el 
diari es centra en el Sopar Col·legial, del que es fa menció a les diferents distincions atorgades, així com a les 
autoritats i els seus discursos finals.

La Ciutat (4 de desembre de 2018)
Breu ressenya dels actes institucionals celebrats pel nostre Col·legi el passat dia 30 de novembre de 2018. 
Va acompanyada d’una fotografia dels 21 col·legiats que van protagonitzar l’acte d’imposició de togues, 
acompanyats per la Secretària del Col·legi, Cristina Canela.

Més Tarragona (12 de desembre de 2018)
Breu article que informa que, un any més, el nostre Col·legi és punt de recollida de joguines, dins la campan-
ya en col·laboració amb Creu Roja, i que recull les paraules de la seva Presidenta, Sra. Anna Maria Asamà, 
qui encoratja als ciutadans a participar en aquesta iniciativa solidària.

Diari de Tarragona (17 de desembre de 2018)
Extens article general sobre les diferents institucions que participen en la campanya solidària de recollida 
de joguines. Entre aquestes, es fa un ampli ressò de la col·laboració que el nostre Col·legi manté, des de fa 
anys, amb Creu Roja.
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Relacions externes
Presència a les xarxes socials

Dins l’aposta del nostre Col·legi per la modernització i millora contínua, i per potenciar la seva presència en 
l’entorn digital, a finals del 2011, el Col·legi de Graduats Socials de Tarragona va iniciar la seva presència en les 
Xarxes Socials, a Facebook i Twitter, presència que es va veure reforçada l’any 2015 amb la incorporació del 
Col·legi a la xarxa social Linkedin.

El 2018, ha continuat consolidant-se la nostra presència en les tres xarxes socials. A través dels nostres perfils 
a les xarxes socials, s’informa a tots els usuaris registrats de les principals novetats, accions i cursos formatius 
que organitza el Col·legi. Creiem que el resultat és positiu, pel que fa a la projecció de la imatge del Col·legi a la 
societat virtual i a la comunicació amb els col·legiats.

La premsa es va fer ressò de la col·laboració que el nostre 
Col·legi manté, des de fa anys, amb Creu Roja, com a punt 
de recollida de joguines, dins la Campanya Solidària de Re-
collida de Joguines de la Creu Roja. Fotografia del nostre 
Col·legi, amb totes les joguines recollides durant la cam-
panya 2018/2019.
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Xarxes socials. Facebook Gràfica 12A

Xarxes Socials. Twitter Gràfica 12B

La pàgina de Facebook, durant 2018, va acabar l’any amb 1.311 “M’agrada”.

A Twitter, en finalitzar l’any 2018, vam arribar a 2.181 tweets emesos. Ens segueixen 725 seguidors, i som se-
guidors de 274 usuaris, la majoria col·legis professionals, organismes i administracions relacionades amb els 
graduats socials.

Pel que fa a Linkedin, en el quart any de presència del nostre Col·legi a la xarxa social, el compte ha arribat als 
807 contactes i tenim 108 seguidors.

A través de les gràfiques 12a (Facebook), i 12b (Twitter), es pot observar l’evolució ascendent, des de l’any 2015 
fins el 2018, en els últims quatre anys de presència del nostre Col·legi en les dues xarxes socials. Pel que fa a 
Linkedin, a la gràfica 12c, també es pot seguir l’evolució en els quatre anys de presència en aquesta xarxa social.
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Xarxes socials. Linkedin Gràfica 12C

Secretaria
Presentació

En aquest 2018, s’han aconseguit complir els objectius marcats, seguint els principis de la Política de Qua-
litat: oferir serveis als col·legiats de forma immediata, ràpida, còmoda, econòmica i amb la millor qualitat 
possible.

Respecte a l’Escola de Pràctica Professional, aquest any, hem continuat oferint accions formatives que han 
tractat els temes més actuals i necessaris per a la pràctica laboral i fiscal diària dels despatxos. Al març, vam 
poder organitzar les XXIII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, i es van organitzar 16 accions 
formatives, amb un total de 52 hores lectives, i 891 assistents. Es va mantenir un grau de satisfacció alt, que 
aquest any ha estat del 92,10%. El grau de satisfacció de la resta de serveis col·legials ha estat del 93,63%, 
segon es pot observar en la gràfica núm. 11.

La nostra presència a les Xarxes Socials, Facebook, Twitter i també a Linkedin, continua consolidant-se, amb 
una presència institucional activa i continuada. També hem estat presents en els mitjans de comunicació 
en 12 ocasions.

La lluita contra l’intrusisme continua sent un altre dels nostres objectius, com cada any, en defensa dels inte-
ressos del nostre col·lectiu, dintre de les nostres possibilitats, així com vetllar per l’ètica professional, d’acord 
amb el Codi Deontològic i els Estatuts Col·legials, i dins del vigent marc jurídic col·legial.

El 2018, vam mantenir els acords de col·laboració amb les entitats que figuren al final d’aquesta Memòria. 
Malgrat els temps difícils pels quals passem, a totes elles els agraïm l’esforç que fan per seguir apostant pels 
Graduats Socials de les Comarques de Tarragona.

Pel que fa a les auditories, durant l’any 2018, al mes de maig, es va efectuar l’auditoria interna, i al mes de se-
tembre la corresponent auditoria externa, del Sistema de Qualitat, que van ratificar un cop més, el correcte 
funcionament del Col·legi, d’acord amb les normes ISO i sistema de qualitat, des de la seva implantació l’any 
2004, i amb la satisfactòria adaptació a la nova norma ISO 9001:2015, destacant la metodologia i rigor en 
cadascun dels processos, i la Memòria Comptable com a evidència de transparència i rendició de comptes.

També durant el 2018, es va efectuar el manteniment del servei del Sistema de Prevenció de Riscos.
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SERVEI 
D’INFORMACIÓ

Departament
Pàgina web

Departament 
Formació i 
Biblioteca

Departament 
Col·legiacions

TOTALS
2018

informació

General 12 103 296 411

Col·legial 6 3 816 825

Biblioteca 8 8

Formació 42 2 44

Comptable 7 40 47

Informàtica 47 47

Actes socials 80 81 21 182

Serveis varis 70 70

Borsa treball 171 171

SUMES 316 314 1.175 1.805  

Quadre servei d’informació

Servei d’informació Gràfica 1
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Servei d’Informació als Departaments Gràfica 1A

Temàtica Servei d’Informació  Gràfica 1B

Grau Satisfacció Col·legiats Gràfica 11
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Departament de 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 allò relatiu al col·legiat i la seva col·legiació, segons els estatuts i la normativa vigent, efectua 
un rigorós control del Registre General de Col·legiats, en les diferents modalitats de col·legiació, així com 
les modificacions i variacions en les aquestes, segons les necessitats dels col·legiats i col·legiades, amb una 
atenció directa i personalitzada. Així mateix, aquest departament elabora la informació estadística i docu-
mentació necessàries, per a la revisió mensual de la Gerència i Junta de Govern.

Durant l’exercici 2018, aquest departament va oferir un total de 1.175 informacions, sobre diversos temes 
de caràcter general, col·legiacions i altres (quadre servei d’informació).

Aquest any 2018, s’ha consolidat el canvi positiu iniciat fa dos anys, després de la tendència negativa d’anys 
enrera, i hem finalitzat l’any recuperant el nombre de col·legiats que teníem en l’any 2010. En l’actualitat, el 
Cens Col·legial és de 502 col·legiats, segons es pot observar en la gràfica núm. 7.

Dintre del registre, control i administració de la correspondència, en el present exercici, es van registrar 493 
documents d’entrada i 1.916 documents de sortida.

Durant l’any 2018, es van registrar dues noves societats professionals, dins el Registre de Societats Profes-
sionals que consta en el nostre Col·legi des de l’any 2008, any en què es va crear, d’acord amb la norma que 
el regula. Des de la creació del Registre de Societats Professionals, s’han registrat un total de 20 empreses.

En total, durant l’exercici 2018, la secretaria del Col·legi, ha efectuat un total de 1.916 enviaments (688 a 
través del departament de la pàgina web i 1.228 a través del departament de col·legiacions i de gerència i 
departament de formació i biblioteca). La majoria d’aquests enviaments, s’han realitzat als col·legiats, però 
també a diferents destinataris, com entitats col·laboradores, organismes oficials, administracions, junta de 
govern, particulars, entre d’altres.

Enviaments i comunicacions Gràfica 2
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Com s’observa a través de la gràfica 2, el número d’enviaments realitzats, a través del departament de 
la pàgina web, varia cada any, especialment en funció del nombre de normativa publicada, i és per això 
que uns anys disminueix i uns altres augmenta. Es continua millorant el sistema d’enviament de correus, 
mirant d’agrupar en un mateix enviament diverses informacions, optimitzant d’aquesta manera el temps 
emprat, tant per part del personal del Col·legi, com per part dels Col·legiats. Així el Col·legiat disposa en un 
mateix enviament de tota la informació d’interès en relació a cada tema, i la pot consultar directament en 
l’enviament realitzat, estalviant temps al col·legiat, en no haver d’entrar en aquell moment en la pàgina web, 
fet que comporta, al seu torn, una disminució en el nombre d’entrades a la pàgina web. 

Aquest departament, inclou també, sota el control de la Comissió d’Ètica i Intrusisme, i amb l’assistència 
de l’Assessora Jurídica, 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, no va entrar cap cas d’intrusisme. Tampoc no hi ha cap cas pendent d’exercicis 
anteriors. 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 en són favorables.

En aquest exercici, van entrar dos casos d’ètica professional, restant un d’ells encara obert. Durant 
aquest exercici es va tancar un cas pendent de l’any anterior. 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.
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Sra. Susana Araque Tarifa
Sr. Juan Antonio Ardiaca Espuña
Sra. Maria del Mar Avilés Vega
Sra. Miriam Barrero Romero
Sr. Eric Fumadó Casanova
Sra. Laura Garcia Segura
Sra. Maria Natalia Gonzalvo Hernandez
Sra. Paula Holgado Garces
Sra. Laura Huguet Masdeu
Sr. Francisco Xavier Joia Mussungo
Sr. Luis Lobaco Alins

Sr. Francisco Miguel Maguilla Rodriguez
Sra. Nuria March Asama
Sra. Laura Paño Agras
Sra. Lidia Perez Monguia
Sra. Zaira Rodríguez Cruz
Sra. Emilia Virginia Rodriguez Guerra
Sra. Margarita Torres Arqués
Sra. Laura Vallverdú Miró
Sra. Maria Montserrat Veciana de las Heras

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

Departament de col·legiacions
Acte de Jurament o Promesa de nous Col·legiats 
Exercents
 

El passat dia 30 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 va ser presi-
dit per la Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, juntament 
amb la Presidenta del Col·legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve. 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; el Dr. Antoni Pigrau Solé, Degà de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV; l’Il·lm. Sr. 
Javier Hernández García, President de l’Audiència Provincial de Tarragona, i l’Il·lm. Sr. Joaquim Bonfill Garcín, 
Magistrat del Jutjat del Social de Tortosa. Els nous col·legiats exercents van ser apadrinats per la Secretària 
del Col·legi, Sra. Maria Cristina Canela Ibarra.
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Departament de col·legiacions
Sopar Col·legial
 

El divendres 30 de novembre, un cop finalitzat l’Acte de Solemne Jurament dels nous Col·legiats Exercents 
i Imposició de Togues, el nostre Col·legi va celebrar la seva festa anual, el Sopar Col·legial dels Graduats 
Socials de les comarques de Tarragona, a l’Hotel Gran Palas de La Pineda.

Aquest any 2018, la Junta de Govern acordà concedir la màxima 
distinció de l’Il·ltre. Col·legi de Graduats Socials de Tarragona, la 
Medalla als Serveis Distingits, en la Categoria d’Or, a l’Il·lm. Sr. 
Javier Hernández García, President de l’Audiència Provincial de 
Tarragona, en agraïment per la seva inestimable col·laboració amb 
els Graduats Socials de les comarques de Tarragona.

Així mateix, es van atorgar els següents honors i distincions:

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

Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball, en la Ca-
tegoria d’Or, per la seva permanència ininterrompu-
da al Col·legi, com a Col·legiats Exercents, durant 20 
anys, als següents Col·legiats:

Excm. Sr. Jose Luis Altes Juarez
Excm. Sr. Josep Casado Pages
Excm. Sr. David Alberto Contreras Creus
Excma. Sra. Marta Diaz Amo
Excma. Sra. Maria Mercè Garriga Riera
Excma. Sra. Montserrat Marín Moreno
Excma. Sra. Marta Martorell Serra
Excma. Sra. Aurora Ortoneda Rom
Excm. Sr. Pere Josep Roig Angles

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

Els Col·legiats, Excma. Sra. Marta Martorell Serra i Excm. Sr. 
Pere Josep Roig Angles, van recollir personalment la Medalla 
Corporativa al Mèrit en el Treball en la Categoria d’Or, per 20 
anys de col·legiació exercent.

Sr. Gerard Benavent Canalda
Sr. Pedro Jesus Dalmau Vallejo
Sr. Jose Ramon Jimenez Buedo
Sra. Ester Moreno Naranjo
Sr. Carlos Enrique Penalba Suarez
Sra. Alberta Pijoan Jove
Sra. Montserrat Romeu Jové
Sra. Maria Jose Ruiz Fabregas
Sr. Marcel Serra Huguet

La Presidenta del Col·legi, Excma. Sra. Ana Asama, lliura la Medalla als Serveis 
Distingits en la Categoria d’Or, a l’Il·lm. Sr. Javier Hernández García, President de 
l’Audiència Provincial de Tarragona.
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Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria de Plata, per la seva permanència ininte-
rrompuda al Col·legi durant 25 anys, als següents Col·legiats: 

Sra. Cristina Abellan Soberanas
Sra. Rosa Maria Alegret del Cerro
Sra. Marta Badia Marimon
Excm. Sr. Jordi Balcells Plana
Sra. Meritxell Carne Codina
Sra. Coia Garzon Cochs
Excm. Sr. Joan Ingles Vendrell
Excm. Sr. Andres Lobaco Alins
Sr. Jose Ramon Roig Subirats
Excm. Sr. Vicente Salguero Pardo
Sr. Joan Sans Pares
Sr. Manel Angel Sole Xifre
Sr. Amadeu Vives Ventura
Sr. Jesús Yubero Burillo
Sr. Fernando Zayas Baños

Distinció, per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi durant 30 anys, als següents Col·legiats:

Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve
Excm. Sr. Josep Antoni Barriach Torres
Excm. Sr. Juan Pedro Bonillo Bricha
Excm. Sr. Jordi Canela Salvat
Sra. Maria Francisca Delgado Duran
Excm. Sr. Andreu Garcia Brunet
Sr. Joaquin Garzon Belmonte
Excm. Sr. Santiago Jodra Bové
Excma. Sra. Eva Jubany Busquets
Excm. Sr. Manuel Lopez Mangrane
Excm. Sr. Rafael Luna Vivas
Excm. Sr. Jordi Muñoz Estopa
Sr. Manuel Revelles Aranega
Excm. Sr. Angel Ruiz Cansado
Sr. José María Vallés José
Sr. Jose Vicente Vizcaya Gonzalez

Distinció, per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi durant 35 anys, als següents Col·legiats:

Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional en la Catego-
ria de Plata, pels seus 25 anys de col·legiació ininterrompuda

Els Col·legiats Excm. Sr. Santigo Jodra Bové, Excma. Sra. Ana 
Maria Asama Esteve, Sr. José María Vallés José i Excm. Sr. Rafael 
Luna Vivas, recollint personalment la Distinció als 30 anys de 
col·legiació ininterrompuda.

Fotografia dels Col·legiats distingits pels seus 35 anys de 
col·legiació ininterrompuda, recollint la seva distinció 

Excm. Sr. Joan Marius Abello Castella
Sr. Jesus Baduell Rovira
Sr. Ernest Blanch Marti
Excm. Sr. Jaime Buera Moll
Excm. Sr. Manuel Chornet Miro
Excm. Sr. Eliseo Colilla Sanchez
Excm. Sr. Felipe Delgado Zubiri
Excm. Sr. José María Ferraté Pallejà
Sr. Juan García Pérez
Sra. Montserrat Iglesias Veciana
Excm. Sr. Josep Tomas Margalef Benaiges
Sra. Amparo Perez Grau
Excm. Sr. Albert Sans Salvado
Excm. Sr. Juan Eduardo Valera Ordoñez
Excm. Sr. Joaquin Jorge Vandellos Domenech

Excm. Sr. Luis Miguel Vazquez Moreno
Excm. Sr. Jesus Vizcaya Gonzalez



31

Placa Commemorativa, pels seus 40 anys de col·legiació ininterrompuda com a Graduats Socials als Col·legiats:

Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria de Plata, per haver estat membres 
de la Junta de Govern i per la seva dedicació desinteressada al col·lectiu dels Graduats Socials de les Comar-
ques de Tarragona, als següents Col·legiats:

Excm. Sr. Joan Marius Abello Castella
Excm. Sr. Josep Antoni Barriach Torres
(va recollir la condecoració pòstuma el Sr. Josep Zamora Juanpere)

Excm. Sr. Joan Maria Estivill Balsells
Excm. Sr. Jaume Francesch Garces
Excm. Sr. Pere Josep Roig Angles
Sra. Josefa Maria Sole Vilella

Placa Commemorativa, pels seus 45 anys de col·legiació ininterrompuda com a Graduats Socials, als Col·legiats:

Excm. Sr. Joan Casanovas Sugranyes
Excm. Sr. Enric Olle Reviejo
Excm. Sr. Andreu Palomo Pelaez

Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria d’Or, per la seva permanència ininter-
rompuda en el Col·legi, durant 50 anys, als Col·legiats:

Excm. Sr. Antoni Cerro Ferran
Excm. Sr. Jaume Cullere Serret
Excma. Sra. Maria Julia Fernandez Camaleño

Excm. Sr. Emilio German Hernandez
Excm. Sr. Vicente Lopez Miro

Fotografia de grup dels Col·legiats distingits amb la Placa Com-
memorativa, pels seus 45 anys de col·legiació ininterrompuda.

Excm. Sr. Jose Maria Moix Cabeza
Excm. Sr. Manuel Montaña Teixidó

La Presidenta del Col·legi, Excma. Sra. Ana Maria Asama Este-
ve, lliura la Medalla de Sant Josep Artesà al Mèrit Professional, 
en la Categoria d’Or, a l’Excm. Sr. Manuel Montaña Teixidó, 
per la seva permanència ininterrompuda en el Col·legi durant 
50 anys.

Fotografia de grup dels col·legiats recollint la Medalla de Sant 
Josep Artesà al Mèrit Professional, en la Categoria de Plata, per 
haver estat membre de la Junta de Govern.
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Núm. col. Nom Data d’alta

1033 Enric Sanabre Recasens 20/06/2018

1035 Laura Garcia Segura 18/07/2018

1036 Emilia Virginia Rodriguez Guerra 18/07/2018

1037 Margarita Torres Arques 18/07/2018

1038 Eric Fumado Casanova 18/07/2018

1039 Maria del Mar Aviles Vega 26/09/2018

1040 Maria Montserrat Veciana de las Heras 26/09/2018

1042 Susana Araque Tarifa 24/10/2018

1043 Francisco Miguel Maguilla Rodriguez 24/10/2018

1046 Marta Nolla Freixas 17/12/2018

1047 Sandra Cruz Garrido 17/12/2018

Núm. col. Nom Data d’alta

890 Paula Holgado Garces 26/09/2018

Núm. col. Nom Data d’alta

1031 Maria Mercedes Jimenez Ucendo 20/02/2018

404 María Inmaculada Borràs Borràs 20/02/2018

1032 Francisco Javier Moreno Kendrick 16/05/2018

1034 Alba Juncosa Gibert 20/06/2018

1041 Jordi Vandellos Solsona 26/09/2018

1044 Nuria Obiol Valldeperez 21/11/2018

1045 Alba Alquezar Pitarch 21/11/2018

Núm. col. Nom Anterior modalitat Actual modalitat

887 Andreu Lopez Sancho No Exercent 17/02/2015 Ex. Lliure 20/02/2018

1004 Juan Antonio Ardiaca Espuña Ex. Empresa  19/04/2016 Ex. Lliure 18/07/2018

985 Melodie Jarma Rovira No Exercent 18/03/2014 Ex. Lliure 21/11/2018

Núm. col. Nom Anterior modalitat Actual modalitat

843 Nuria March Asama No Exercent 21/09/2004 Ex. Empresa 26/09/2018

Altes Exercents Lliures

Canvis de modalitat (passen a Exercents Lliures)

Altes Exercents d’Empresa

Canvis de modalitat (passen a Exercents d’Empresa)

Altes No Exercents

Departament Col·legiacions
Moviment col·legial durant l’exercici 2018
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Núm. col. Nom Data d’alta Data de baixa

1016 Sonia Marine Sanchez No Exercent 20/02/2018

429 Felix Alberto Pita Gonzalez Ex. Empresa 20/02/2018

52 Luis Casas Ferran No Exercent 20/03/2018

809 Olga Jañez Ribes Exercent Lliure 20/03/2018

1001 Liudmyla Mykhiiko No Exercent 20/06/2018

142 Ismael Alcañiz Faci Emèrit 18/07/2018

826 Roser Albareda Casas No Exercent 18/07/2018

258 Josep Antoni Barriach Torres Exercent Lliure 26/09/2018

406 Marta Badia Marimon No Exercent 17/12/2018

1033 Enric Sanabre Recasens Exercent Lliure 17/12/2018

Núm. col. Nom Anterior modalitat Actual modalitat

1020 Tamara Romera Naranjo Ex. Empresa 21/03/2017 No Exercent 25/04/2018

 996 Farah Paula Megias Muñoz Ex. Empresa 21/11/2017 No Exercent 20/06/2018

858 Francisco Morcillo Caballero Ex. Lliure 19/09/2017 No Exercent 18/07/2018

232 Carlos Omar Aviles Reyes Ex. Lliure 17/03/2015 No Exercent 24/10/2018

 89 José María Rafols Vilà Ex. Lliure 24/04/1980 No Exercent 17/12/2018

308 Conrado Torra Miro Ex. Lliure 09/11/1989 No Exercent 17/12/2018

Núm. col. Nom Anterior modalitat Actual modalitat

91 Montserrat Masdeu Ballart Ex. Lliure 08/05/1980 Emèrita 20/02/2018

274 Manuel Revelles Aranega No Exercent 08/09/1988 Emèrit 20/03/2018

181 Fernando Lopez Salinas No Exercent 15/10/1984 Emèrit 18/07/2018

205 Agustin Garcia Roldan Ex. Lliure 17/07/1986 Emèrit 18/07/2018

398 Andres Lobaco Alins Ex. Lliure 13/09/1993 Emèrit 26/09/2018

27 Enric Ollé Reviejo Ex. Lliure 01/10/1973 Emèrit 26/09/2018

Canvis de modalitat (passen a No Exercents)

Canvis de modalitat (passen a Emèrits)

Baixes

Núm. col. Nom Data d’alta

10013 Marouane Laabbas 20/03/2018

10014 Beatriz Bermejo Torroba 20/03/2018

10015 Marina Cumbriu Camino 25/04/2018

10016 Andrea Segura Medina 25/04/2018

10017 Daniel Vera Jaquez 25/04/2018

10018 Cristina Camps Buitrago 25/04/2018

10019 Alicia Soto Hurtado 25/04/2018

Altes Estudiants RLL i Ocupació URV
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Núm. col. Nom Data d’alta

10006 Sara Moreno Coso 20/02/2018

10011 Noura Azaoum 17/12/2018

Baixes Estudiants RLL i Ocupació URV

Exercents lliures 202

Exercents al servei d’empresa 20

No exercents 199

Emèrits 81

Total 502

Estudiants RLL i Ocupació URV 16

Total estudiants col·legiats a 31-12-2018 16

Col·legiats 31/12/89 31/12/18 Increment

Exercents lliures 120 202 82

Exercents al servei d’empresa 4 20 16

No exercents 113 199 86

Emèrits 6 81 75

Total 243 502 259

Resum

Evolució Col·legial 
des de desembre de 1989 fins a desembre de 2018

Evolució cens col·legial 
Gràfica 7
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Col·legiats 31/12/17 31/12/18 Increment

Exercents lliures 199 202 3

Exercents al servei d’empresa 22 20 -2

No exercents 196 199 3

Emèrits 76 81 5

Total 493 502 9

Evolució col·legial 
des de 31 de desembre de 2017 fins a 31 de desembre de 2018

El dia 25 d’abril va tenir lloc a la Seu Col·legial la Jun-
ta General Ordinària anual. Durant la mateixa, es 
va aprovar per unanimitat tots els punts de l’ordre 
del dia, així com la Memòria Anual 2017, el Balanç 
d’Ingressos i Despeses de l’any 2017 i el pressupost 
per a l’any 2018.

Dins del punt setè de l’Ordre del Dia de la Junta Ge-
neral Ordinària, Ratificació de cessament dels mem-
bres de Junta de Govern als qual expira el termini 
legament establert, segons la Llei 7/2006, de 31 de 
maig, de l’exercici de professions titulades i dels 
col·legis professionals, es va procedir a la ratificació 
de cessament dels membres de Junta, Sr. Joan Maria 
Estivill Balsells, Sr. Jaume Francesch Garces, Sr. Pere 
Josep Roig Angles, Sr. Juan Mario Abello Castella i la 
Sra. Josefa Maria Sole Vilella.

En la Junta de Govern celebrada el dia 25 d’abril, fi-
nalitzada la Junta General Ordinària, va tenir lloc la 
incorporació a la Junta de Govern i jura dels seus 
càrrecs com a Vocals Exercents dels col·legiats Sra. 
Marta Martorell Serra, Sr. Juan Manuel Sanchez Es-
torach, Sr. Jose Roig Giro, Sra. Teresa Maria Martínez 
Farre i, com a Vocal No Exercent, de la col·legiada 
Sra. Margarida Garcia Ingles.
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Consultes Pàgina Web Gràfica 5a

Departament Pàgina Web
Informació general

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 de serveis pel col·legiat 
i utilitzant els enviaments de correu per via telemàtica, com a mitjà de comunicació bàsic i essencial amb 
els col·legiats, 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.

Al 2018, s’han contabilitzat a la nostra web 13.956 visites, tal com es reflecteix en la gràfica núm. 5a. Dins 
la web, s’inclou tota la informació necessària i d’utilitat per al col·legiat i resta ja disponible per a la seva con-
sulta, informació que prèviament, s’ha enviat via e-mail al col·legiat. En la majoria de les comunicacions que 
realitzem, s’adjunta dins el correu electrònic, la normativa o informacions urgents, que pot consultar en el 
mateix moment que se li fa la comunicació, facilitant així al col·legiat la seva feina. I aquesta informació, sap 
que la tindrà disponible en el moment que la necessiti, a través de la pàgina web. Aquesta optimització dels 
enviaments per correu electrònic, fa disminuir però, el número de visites realitzades a la web, com es va 
observant en els darrers anys.

El correu electrònic també és, per al col·legiat, un mitjà de comunicació àgil i ràpid amb el Col·legi i pràctic, 
principalment pel que fa a realitzar les seves reserves d’inscripció a les accions formatives de l’Escola de 
Pràctica Professional, tan bon punt reben la comunicació. Com a mitjà d’enviament de consultes, propostes, 
suggeriments, i tota classe de comunicacions, dels nostres col·legiats, així com, de primer contacte dels fu-
turs col·legiats amb el seu Col·legi.
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Visites Pàgina Web 2018 Gràfica 5b

Des de la primera pàgina web del Col·legi, aquesta ha passat per diverses fases de remodelació i renovació 
al llarg dels anys. Des dels seus inicis, l’any 1998, com una web bàsicament informativa sobre el Col·legi i la 
seva creació, amb el temps, es va anar convertint en una web primordialment de continguts d’interès per al 
col·legiat. D’ençà de la seva última renovació exterior, a l’any 2012, evoluciona contínuament pel que fa als 
seus continguts i està consolidada com el principal vehicle de comunicació i serveis per als col·legiats.

La nostra pàgina web té dues parts clarament diferenciades, la web d’accés públic, tant per als nostres 
col·legiats com per a qualsevol persona que la consulti, amb informació del nostre col·lectiu, i la web d’accés 
restringit, exclusivament per als nostres col·legiats.

A través de la pàgina principal, es pot accedir a tota una sèrie d’apartats d’informació general, d’accés públic. 
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, i l’organització i 
distribució del personal de Secretaria, en els diferents departaments.

Dins l’apartat Agenda, s’informa de totes les activitats col·legials que es produeixen al Col·legi i en especial, de 
totes les activitats previstes dins l’Escola de Pràctica Professional. L’Agenda està sempre actualitzada i es po-
den 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 al nostre Col·legi.

Totes les activitats realitzades durant l’any en curs i anys anteriors, es poden consultar a l’Escola de Pràctica 
Professional, on es van relacionant tots els Cursos i Seminaris, tan bon punt ja s’han realitzat i que serveix 
de recordatori de tots les activitats que han tingut lloc, i amb fotografies de la realització de les mateixes.

A través d’Actes Institucionals, es troba la informació sobre el nostre Sopar Col·legial i es poden consultar les 
diferents ressenyes i fotografies d’aquest esdeveniment anual, amb la relació dels guardonats d’aquests 
últims anys, així com també de l’acte de jurament dels nous col·legiats.

A l’apartat Informació General, es pot consultar informació variada d’interès i principalment, els requisits que 
es necessiten per col·legiar-se, a través de la finestreta única, o la relació de tots els Col·legiats inscrits en el 
Registre General de Col·legiats, d’acord amb la seva modalitat de col·legiació. També en aquest apartat, es 
pot consultar la informació sobre la Col·legiació com a Estudiant RRLL i Ocupació URV, nova modalitat de 
col·legiació que va incorporar el nostre Col·legi, dins l’acord de col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili, 
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i que permet als estudiants del Grau en Relacions Laborals i Ocupació que ho desitgin, accedir als serveis 
col·legials com a Col·legiat No Exercent de forma gratuïta, i familiaritzar-se ja amb el seu Col·legi, com a pas 
previ a la seva col·legiació ja com a Diplomat en Relacions Laborals i Ocupació.

Dins l’apartat Publicacions del Col·legi, es poden consultar les publicacions que edita el Col·legi, Criteri, revista 
d’informació general del Col·legi, que encara s’edita en format paper, i les Memòries anuals del Col·legi, co-
rresponents a l’últim exercici i exercicis anteriors.

A través de la Borsa de Treball, d’accés públic, 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. Dins  
l’apartat Entitats Col·laboradores, es relacionen totes les nostres Entitats Col·laboradores, amb els seus logo-
tips identificatius i amb els enllaços a les seves pàgines web.

A la pàgina principal, podem consultar les notícies més importants referents a l’actualitat col·legial. Tenim 
accés a totes les activitats previstes dins l’Escola de Pràctica Professional, així com també ressenyes infor-
matives i fotografies de qualsevol acte de la vida col·legial que hagi tingut lloc, Activitat formativa, Signatura 
d’Acord o Acte d’interès col·legial. Totes aquestes ressenyes queden recollides en l’apartat Notícies de la 
nostra web, i es poden consultar totes les activitats col·legials realitzades, relacionades pels diferents anys.

Departament Pàgina Web
Àrea col·legial restringida

Els apartats d’accés restringit al públic, Col·legiats i Col·legiats Exercents, formen part de l’Àrea Col·legial i 
són l’eix central de la pàgina web, perquè aglutinen tota l’oferta d’informació i de serveis als Col·legiats, i s’hi 
poden consultar les novetats, disposicions, normativa, temes d’interès i tot allò que els hi pugui ser necessari.

Dins de Col·legiats, apartat al qual poden accedir els Col·legiats de totes les modalitats, es troba tot tipus 
d’informació, entre les que destaquen principalment, els apartats de Normativa, on consultar tota la norma-
tiva d’interès, els Seminaris, Ponències, Conferències i Articles, 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, els Convenis de col·laboració amb les Entitats Col·laboradores, i l’apartat Actes Col·legials, on es troben 
totes les fotografies corresponents a la celebració dels Juraments i Sopars Col·legials, celebrats des de l’any 
2008 fins l’actualitat. D’aquesta manera, els col·legiats tenen accés d’una forma còmoda i ràpida a les fotogra-
fies dels actes col·legials, i poden descarregar-se-les.

A la zona oberta per a tots els Col·legiats, destaca especialment, l’apartat d’Ofertes de Treball, de consulta res-
tringida només als col·legiats que, així, tenen accés exclusiu a les ofertes de feina que ens fan arribar les em-
preses o els mateixos col·legiats. Relacionat amb aquest subapartat, està també l’apartat Anuncis, una secció 
on els Col·legiats poden inserir anuncis, principalment de caràcter laboral o professional, o de qualsevol altre 
tipus que necessitin, per interès i a l’abast dels altres companys.

Durant l’exercici 2018, i dintre de la Borsa de Treball, es gestionaren 29 ofertes de treball, l’evolució de la 
mateixa durant els últims quatre anys es reflecteix en la gràfica núm. 4.
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Borsa de Treball Gràfica 4

A la zona restringida de Col·legiats, també hi trobem l’apartat Impressos Enquestes Satisfacció Serveis Col·legi, 
on estan a disposició de tots els col·legiats les Enquestes de satisfacció dels Serveis del Col·legi, tant pel que 
fa al Seguiment dels Serveis Generals del Col·legi, com al Seguiment de les Accions Formatives de l’Escola 
de Pràctica Professional, per poder realitzar les valoracions, queixes o suggeriments de tots els serveis que 
ofereix el Col·legi. Són imprescindibles les valoracions i suggeriments dels Col·legiats, per aplicar la millora 
contínua. 

Un altre apartat molt important i d’interès per als Col·legiats, és el dedicat als Videos EPP. Per potenciar l’ús de 
les noves tecnologies, es van adequar les instal·lacions audiovisuals del Col·legi, per poder gravar en video 
les accions formatives de l’Escola de Pràctica Professional i incorporar les gravacions a la pàgina web. Així 
doncs, sempre que es tingui el permís dels ponents per poder realitzar la gravació i que aquesta es visualitzi 
correctament, el col·legiat tindrà la possibilitat de poder veure el contingut de l’acció formativa, en cas de no 
haver pogut assistir a la mateixa el dia que va tenir lloc a la Seu Col·legial, o tornar a veure l’acció formativa, 
i els continguts tractats en aquesta.

Dins la zona restringida de Col·legiats, es pot trobar l’apartat de la Guia Professional, on els col·legiats tenen 
a la seva disposició i poden consultar les dades dels companys col·legiats, que prèviament, ens han donat 
el seu consentiment per a la publicació de les seves dades. Aquest apartat és una eina de coneixença i co-
municació entre companys.

També en la zona de Col·legiats, trobem l’apartat de Memòries Comptables, on es pot consultar les Memòries 
Comptables des de l’any 1999 fins l’actualitat, d’accés restringit només per als Col·legiats, mentre que les 
Memòries anuals del Col·legi, corresponents a l’últim exercici i exercicis anteriors, estan disponibles per a la 
seva consulta en l’apartat Publicacions del Col·legi, obert a tot el públic en general.

La zona restringida de Col·legiats Exercents és la secció de la pàgina web dedicada a donar serveis i infor-
mació exclusiva per als col·legiats exercents i exercents d’empresa. Aquí s’hi recullen totes les novetats, 
disposicions, normativa, temes d’interès, que puguin ser necessaris i d’utilitat.

Un dels principals apartats continua sent el dels Convenis Col·lectius. Aquí es recullen tots els nous textos, 
revisions salarials, modificacions o correccions dels convenis col·lectius, ja publicats o encara sense publicar, 
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 pàgina web, per a la seva 
consulta.
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En la zona restringida de Col·legiat Exercents, es troben dos apartats de gran importància per al col·legiat 
exercent, que són E-justicia.cat i LexNET. A l’apartat E-justicia.cat, es troba tota la informació d’interès relacio-
nada amb el Sistema E-justicia.cat, instrument que homogeneïtza les tasques de l’Administració de justícia 
i permet la transmissió telemàtica de dades i documents. D’aquesta manera els professionals que tinguin 
relació amb els òrgans judicials poden presentar escrits i demandes i rebre notificacions telemàticament.

Dins l’apartat LexNET, també es troba la informació relacionada amb el Sistema LexNET, per a la presentació 
d’escrits i documents, el trasllat de còpies i la realització de comunicacions i notificacions per mitjans elec-
trònics.

A Notícies d’interès, es relacionen les notes informatives i circulars vàries que ens fan arribar els diferentes 
organismes, també notes informatives d’àmbit col·legial, notícies i informació sobre temes diversos que pu-
guin ser d’interès per al col·legiat en exercici, i es conserva en el seu històric, la informació que ja fa temps 
que es va generar, però que d’alguna manera, és interessant de recordar. També a Circulars de Tresoreria, es 
recullen totes les circulars informatives i informacions d’interès que ens ha fet arribar la Tresoreria General 
de la Seguretat Social, des de l’any 1999 fins a l’actualitat.

A l’apartat Normativa Exercents, es pot consultar tota una sèrie de normatives, orientades específicament al 
col·legiat exercent, com poden ser, la normativa referent a la regulació de la jornada de treball, tota la nor-
mativa vigent referent a 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 quali-
ficacions professionals, susceptibles de reconeixement i acreditació, identificades en el sistema productiu 
en funció de les competències apropiades per l’exercici professional, i que es va complementant contínua-
ment, a mesura que es van publicant noves qualificacions professionals.

També dins de Col·legiats Exercents, es troba l’apartat Convenis de Col·laboració amb Organismes, on es reco-
lleixen i agrupen tots els acords i convenis de col·laboració amb els diferents Organismes i Administracions, 
necessaris i d’interès per al col·legiat.

Dins la zona restringida al col·legiat exercent, és de gran importància i ajuda, l’accés a la Base de Dades Tirant 
Asesores, podent accedir des de l’any 2009, a la base de dades Tirant Asesores, sense cap cost addicional 
per al col·legiat exercent.

Durant l’exercici 2018, el departament de la Pàgina Web va oferir un total de 316 informacions, sobre diver-
sos temes de caràcter general, de continguts i accessos de la pàgina web, d’informàtica, borsa de treball i 
col·legiacions, entre d’altres (quadre servei d’informació).

Dins 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 2018, s’han editat 1.861 calendaris, segons es pots observar en 
la gràfica núm. 6.

Així mateix, aquest departament, elabora la informació estadística i documentació necessàries, per a la revi-
sió mensual de la Gerència i Junta de Govern, així com també la confecció de les memòries anuals i d’altres 
publicacions.
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Departament Formació i Biblioteca
Escola de Pràctica Professional

El Departament de Formació i Biblioteca s’ocupa de tot el relacionat amb la biblioteca, i ofereix la infor-
mació especialitzada de normativa, jurisprudència i publicacions diverses, tant en suport paper com infor-
màtic, 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, tant presencials com on-line, la qual cosa fa 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 2018, 
s’han programat 16 accions formatives, distribuïdes de la següent manera: 9 accions formatives sobre 
temes laborals i de seguretat social, incloses les XXIII Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, 
3 accions formatives sobre temes fiscals, 1 sobre el Nou Reglament de Protecció de Dades, 1 Curs sobre les 
Cooperatives, 1 Taller de Treball dedicat a la productivitat i la consecució de resultats, i hem col·laborat en la 
celebració de les IV Jornades d’Innovació i solucions per assessories i despatxos professionals, organitzades 
per Informàtica3. Això s’ha traduït en què s’hagin ofert un total de 52 hores lectives, amb una assistència de 
891 assistents.

A més el nostre Col·legi ha estat una de les entitats organitzadores de les VII Jornades de Mediació a Ta-
rragona, celebrades a la Universitat Rovira i Virgili, els dies 5, 6 i 7 de febrer de 2018, aportant com a ponent 
a la Magistrada del TSJ de Catalunya, Sra. Sara Pose Vidal, qui va impartir un taller de “Mediació, Relacions 
Laborals i Jurídiques Saludables”.

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, 

Calendaris Laborals Gràfica 6



42

confien en el col·lectiu dels Graduats Socials de les comarques de Ta-
rragona i que fan possible realitzar tot el conjunt d’activitats que a con-
tinuació es detallen:

El dia 15 de gener es va celebrar una Sessió Informativa sobre les NO-
VETATS DE L’AGÈNCIA TRIBUTÀRIA, a càrrec del Sr. German Puerto 
Vedu, Cap de la Dependència d’Informàtica.

El dia 8 de febrer va tenir lloc la Jornada Informativa XIX FÒRUM 
D’ACTUALITAT LABORAL, organitzada per la Mútua Egarsat i im-
partida pel Sr. Antonio Benavides Vico, Membre del Cos Superior 
d’Inspectors de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat 
Ramon Llull i membre del Tribunal Laboral de Catalunya.

Durant els dies 8 i 9 de març, es van celebrar les XXIII JORNADES DE 
DEBAT DE DRET DEL TREBALL I DE SEGURETAT SOCIAL.

La inauguració va ser a càrrec de l’Excma. Sra. Ana Maria Asama 
Esteve, Presidenta de l’Il·ltre. Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona; l’Excma. Sra. Rosa Maria 
Virolès Piñol, Directora Tècnica de les Jornades i Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem; el Presi-
dent de l’Audiència Provincial de Tarragona, Sr. Javier Hernández; el director general de Relacions Laborals 
i Qualitat en el Treball, Sr. Enric Vinaixa; i el subdelegat del Govern a Tarragona, Sr. Jordi Sierra.

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 Secretari Tècnic, el Sr. Rafael Fernández 
Escobar, Gerent del nostre Col·legi.

Amb un format de set ponències i una taula de debat, van participar 
com a ponents l’Excma. Sra. Maria Luisa Segoviano Astaburuaga, 
Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, qui va tractar el tema 
“Temps de Treball vs temps de descans”; l’Excm. Sr. Antonio V. Sempe-
re Navarro, Magistrat de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, qui va 
desenvolupar la ponència ”Jurisprudència recent sobre contractació tem-
poral. La contractació per l’Administració Pública: TS i TJUE”; la Il·lma. Sra. 
Sara Pose Vidal, Magistrada de la Sala del Social del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, que va tractar el tema “L’acomiadament en 
situacions vulnerables: incapacitat temporal – discapacitat”.

La Taula de Debat va estar a càrrec del Sr. Antonio Benavides Vico, 
Inspector de Treball i Seguretat Social, del Sr. Adrián Todolí Signes, 
Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València, i de l’I.lm. Sr. Carlos Hugo 
Preciado Domènech, Magistrat de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb el 
tema ”Nous models de relacions laborals en l’era de l’economia col·laborativa. Relació laboral o treball autònom?”.

La resta de ponències van ser a càrrec dels ponents, Sra. Caridad Gómez Mourelo Castedo, Cap de la 
Unitat Central de Coordinació en matèria de delictes contra la Hisenda de l’Agència Tributària (AEAT) Madrid, 
que va tractar el tema “Responsabilitat penal i administrativa per incompliments tributaris”, Dr. Salvador del 
Rey Guanter, Catedràtic de Dret del Treball (ESADE Law School) i Soci i President de l’Institut Cuatrecasas, 
qui va parlar sobre “Últimes sentències del Tribunal Suprem en matèria d’acomiadaments col·lectius i acomiada-
ments objectius”; Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, 
que va tractar el tema “Dona i treball: conseqüències de la conciliació de la vida personal, laboral i familiar. La 
protecció enfront de l’acomiadament. Les prestacions de SS”, i per últim l’Excma. Sra. María Emilia Casas Ba-
amonde, Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Complutense de Madrid, 
qui va parlar sobre “TEDH i dret a la intimitat dels treballadors en les relacions de treball. Noves tecnologies i 
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El dia 2 de maig es va celebrar el Seminari sobre l’IMPOST SOBRE LA 
RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES I NOVETATS FISCALS 2018, im-
partit pel Sr. Roberto Luengo Martín, Cap d’Equip Regional d’Inspecció 
de l’Agència Tributària a Tarragona, i amb el patrocini de BANC SABA-
DELL i GRUPO LAE.

El dia 23 de maig, va tenir lloc el Seminari sobre l’IMPOST DE SOCIE-
TATS I NOVETATS FISCALS 2018, a càrrec del Sr. Roberto Luengo 
Martín, Cap d’Equip Regional d’Inspecció de l’Agència Tributària a Ta-
rragona, i amb el patrocini de BANC SANTANDER i INFORMÀTICA3.

El 5 de juny, Jornada sobre EL FUTUR DE LA SEGURETAT SOCIAL, 
organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, aquesta acció formativa 
va ser impartida pel Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i 
Seguretat Social.

El dia 19 de juny es va celebrar la Jornada sobre LES PRESTACIONS 
DE MORT, SUPERVIVÈNCIA I VIDUÏTAT, a càrrec de la Sra. Montse-
rrat Salort Armengol, Subdirectora de Jubilació, Mort i Supervivència 
de la Direcció Provincial de l’INSS a Tarragona, i amb el patrocini de 
FRATERNITAT-MUPRESPA.

El dia 2 d’octubre, primera jornada del Curs sobre COOPERATIVES, 
que va tenir com a ponents a la Sra. Mariona Mateu i Cases, Cap de 
la Secció d’Economia Social i Autoempresa, del Servei Territorial del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a Tarragona, i al Sr. 
Miquel Segú, Tècnic Laboral i Expert en Cooperatives i Economia Social 
del Col·lectiu Ronda.

El dia 16 d’octubre, segona jornada del Curs sobre COOPERATIVES, 
amb la ponent Sra. Sabrina Ejarque, Tècnica Fiscalista i Especialista en 
Cooperatives i Entitats d’Economia Social del Col·lectiu Ronda.

El dia 14 de novembre es va celebrar al nostre Col·legi, la Jornada 
d’INNOVACIÓ I SOLUCIONS PER ASSESSORIES I DESPATXOS PRO-
FESSIONALS, organitzada per l’entitat col·laboradora Informàtica3 i 
Micrològic.

vigilància empresarial”. Aquesta ponència va donar pas al col·loqui final 
i a la cloenda de les Jornades, a càrrec del Conseller d’Educació, Ocu-
pació i Desenvolupament Econòmic de l’Ajuntament de Tarragoma, Sr. 
Francesc Roca.

Les entitats col·laboradores, en aquesta ocasió foren: LA DIPUTACIÓ 
DE TARRAGONA, i LEFEBVRE-EL DERECHO, i a l’apartat comercial 
vam comptar amb 7 entitats expositores.

El dia 21 de març es va celebrar la Jornada sobre LES DIETES I LA 
SEVA COTITZACIÓ EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SO-
CIAL, amb el ponent Sr. Jorge Pérez Pérez, Sotsinspector Laboral de 
Treball i Seguretat Social, i organitzada i patrocinada per MC MUTUAL.

El dia 26 d’abril va tenir lloc la Jornada sobre REGLAMENT GENERAL 
DE PROTECCIÓ DE DADES, a càrrec del Sr. Iñigo Mozo, Director Àrea 
Legal & Consultoria Grupo LAE, i organitzada per GRUPO LAE.
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EPP Gràfica 9

El 22 de novembre, Taller de Treball ORIENTAR-SE A LA PRODUCTI-
VITAT I LA CONSECUCIÓ DE RESULTATS, amb el conferenciant Sr. 
Gerard Isern Sabadí, Enginyer industrial, Coach i Director de SMI & LMI 
Spain-Tarragona.

El dia 26 de novembre, Jornada sobre MESURES DE SEGURETAT SO-
CIALS DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT 2018. 
Jornada organitzada i patrocinada per MC MUTUAL, que va ser imparti-
da pel Sr. Antonio Benavides Vico, Inspector de Treball i Seguretat Social.

El dia 10 de desembre, Jornada Informativa sobre ELS ASPECTES LA-
BORALS DE LA NOVA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, 
que va tenir com a ponent a la Sra. Seila Sancho Sancho, Responsable 
d’assessorament tècnic en contractació pública i innovació.

El 13 de desembre, el Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat 
Especialista de l’Ordre Social del Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya va ser el ponent de la Conferència sobre la TEORIA GENERAL 
DELS DRETS FONAMENTALS EN EL CONTRACTE DE TREBALL.
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Departament Formació i Biblioteca
Biblioteca

El fons de la Biblioteca, a 31 de desembre de 2018, es composa de 4.230 documents, dels quals 892 són 
revistes i 3.338 llibres.

En referència als temes, destaca el laboral amb un 48,22% del total de llibres; el segueix l’Econòmic i Comp-
table, amb un 21,15%; la Seguretat Social, amb un 9,73%; i el Fiscal, amb un 8,18%. La resta, un 12,72%, 
pertanyen a temes diversos.

Dintre de la pàgina web, en l’apartat restringit d’aquesta, els nostres col·legiats exercents tenen accés, de 
manera il·limitada, a la base de dades Tirant Asesores que pertany a l’editorial TIRANT LO BLANCH, en les 
àrees de Laboral, Fiscal, Estrangeria, Comptabilitat i Auditoria, Mercantil, Propietat Horitzontal i Arrenda-
ments Urbans.

A l’apartat restringit de la web del Col·legi, els col·legiats exercents tenen a la seva disposició la Base de 
Dades de Convenis Col·lectius, on poden consultar tots els convenis col·lectius, distribuïs d’acord amb el seu 
àmbit d’aplicació, provincial, de Catalunya o nacional, i creada pel nostre Col·legi, des de la data en què es 
va posar en marxa la pàgina web, fins al moment actual.

En el present exercici, a la nostra Biblioteca, hi ha arribat un total de 27 novetats, tal i com es pot apreciar 
en la gràfica núm. 10.

Novetats Biblioteca Gràfica 10

Des de la Gerència, i també com a responsable del Departament de Formació, durant l’exercici 2018, es 
va oferir un total de 314 informacions, sobre diversos temes de caràcter general, formació, actes socials i 
serveis varis, entre d’altres (quadre servei d’informació). A través d’aquest departament també es coordina 
tot el relacionat amb el Sistema LexNet, i el Sistema E-justicia.cat.

Així mateix, aquest departament, elabora la informació estadística i documentació necessària, per a la revi-
sió mensual de la Junta de Govern. 
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Entitats col·laboradores

Altres Col·laboradors
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