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Des del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona us presentem la nostra Memòria anual, en 
la qual recollim les activitats que hem realitzat durant tot l’any. En aquest cas, us trobeu amb 
la Memòria de 2020, que de fet, hauria de presentar de manera conjunta amb Anna Asamà, 
qui va exercir el càrrec de presidenta d’aquest Col·legi durant els primers sis mesos de l’any. 

El 2020 ha estat un any excepcionalment atípic per les raons òbvies i que tots hem patit d’una 
o altra manera. Com a conseqüència de la crisi sanitària que encara estem passant, l’activitat 
col·legial s’ha vist inevitablement modificada. Òbviament doncs, i des de l’inici de la pandèmia, 
vam haver d’adaptar les activitats formatives en el marc de l’Escola de Pràctica Professional, 
que van passar a ser en format virtual. Així mateix, s’han vist reduïdes les visites institucionals i 
els actes presencials en els que hi ha pres part el nostre Col·legi. Finalment, també hi ha hagut 
casos, com el del nostre tradicional sopar col·legial, que directament es va haver de suprimir.

Però al marge   de tots   aquests  canvis  en l’activitat   col·legial, la pandèmia també s’ha fet sentir 
en el conjunt  de la nostra professió. Les seves conseqüències  directes en  l’àmbit  laboral van fer 
que els graduats socials  tinguéssim  un paper important pel que fa a la gestió  dels  Expedients de 
Regulació Temporals d’Ocupació,  la tramitació  dels  ajuts als  autònoms i en definitiva,  pel que fa 
a l’assessorament en matèria laboral als nostres clients. I tot plegat,  ho vam fer havent de superar 
molts entrebancs i carències,  però ens en vam sortir i vam deixar clara la importància de la nostra 
professió. Tant és així  que  l’Administració Pública  va reconèixer  l’exercici  de la  nostra professió 
amb caràcter de servei essencial.

És per tot això, que vull agrair-vos la bona feina exercida durant aquest any tan atípic. Estic segur 
que no ha estat gens fàcil per a ningú però amb l’esforç conjunt de tothom, els graduats socials hem 
pogut defensar als nostres clients i a la nostra professió. També vull fer arribar el meu agraïment als 
membres de la Junta de Govern i al personal de secretaria del nostre Col·legi. Així mateix, vull agrair 
el paper de les entitats col·laboradores, que ens ajuden a mantenir viu el Col·legi, i evidentment, als 
col·legiats i col·legiades, que amb la vostra implicació, heu contribuït a donar sentit a la nostra activitat. 

Des d’aquí us emplaço  a mantenir-vos   actius en el  dia a  dia del  Col·legi de  Graduats Socials 
de Tarragona. Nosaltres ens comprometem  a continuar defensant els interessos professionals 
del nostre col·lectiu i a fer-ho en total consonància amb els altres òrgans de representació dels
graduats  amb els  quals  sempre hem mantingut  una estreta  col·laboració.  Em refereixo evident-
ment,  al Consell de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya  i al Consejo General de Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales de España. 

Esperem que aquesta Memòria que us presentem us serveixi per conèixer millor el nostre 
Col·legi i que us animi a fer les propostes que creieu més oportunes i a participar, encara 
més, en la vida col·legial. Nosaltres treballarem de valent per fer que el Col·legi de Graduats 
Socials de Tarragona continuï sent un espai d’enriquiment professional per a tothom. 

Jaume Francesch Garces
President Il.lustre Col.legi de 
Graduats Socials de Tarragona
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Composició Junta de Govern

President
Jaume Francesch Garces 

Vicepresident 1r.
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Jose Ramon Roig Subirats
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Organigrama de l’Òrgan de Govern del Col.legi
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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 qualitat possible.

Cada any, dintre de la línia marcada, procurem millorar i ampliar, si és possible, l’atenció 
a través de l’oferta formativa i informativa, dintre de les nostres possibilitats i cenyint-nos 
estrictament als pressupostos. Sense descurar la nostra funció com a entitat de dret públic, 
així com l’intrusisme i l’ètica professional, aconseguint-ho amb l’ajuda i col·laboració de tots.

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

•  La millora  contínua   en la  qualitat dels  serveis que  oferim als  nostres  col·legiats, i
   assolir el seu nivell de satisfacció,  és un objetiu a seguir tant  per part de la presidèn-
   cia 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.

 

 Jaume Francesch Garces
 President 
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Agenda Presidència
Relacions Externes

Al llarg de l’any 2020, la Presidenta del nostre Col·legi fins el mes de juny,  Sra. Ana Maria 
Asama i,   a partir d’aquesta data,   el nou   President   Sr. Jaume Francesch    van assistir 
personalment  i/o  acompanyats  d’altres membres  de la Junta de Govern i del Gerent del
Col·legi,   a un total  de 40 actes.  Com es  pot apreciar   en la gràfica  núm. 8,   el número 
d’actes  de   l’agenda   de Presidència,  i degut  a la situació   de crisi sanitària ocasionada 
per la  COVID-19,   aquest   any 2020  s’ha reduit  a la meitat.  A partir  de l’abril  de  2020, 
i després  del període  de confinament,  l’assistència  als diferents   actes  es  va   tornar a 
reprendre, ja fos de forma presencial o majoritàriament virtual.

13 gener
Reunió de la Comissió Tècnica de les Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social amb 
la Magistrada del Tribunal Suprem i Directora Tècnica de les Jornades, Sra. Rosa Maria Virolès, 
per definir temari i ponents. Sala de Juntes del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona.

15 gener
Reunió de treball convocada pel Sr. Josep Ginesta, secretari general de Treball, Afers Socials i Famílies, 
per tractar temes com el registre de Plans d’Igualtat i el de Salaris. Li acompanya el Vicepresident 
2on., Jaume Francesch. Seu de la Secretaria General de Treball i Afers Socials – Barcelona.

16 gener
Assistència a l’acte de celebració del Día de la Justícia, així com al lliurament dels guardons 
corresponents. En el decurs de l’acte, va tenir lloc la conferència “La llibertat d’expressió de l’advocat 
vista des de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Dret Humans”. Palau de Pedralbes – Barcelona. 

20 gener
Reunió   d’una representació   de la   Junta  de Govern  amb el   Director de Gestión4,  per  tractar 
aspectes organitzatius i de disseny de les 25es. Jornades. Sala de Juntes del Col.legi de Graduats 
Socials de Tarragona.

25 gener
Presentació   de la  revista   Fet a Tarragona núm. 39,  de la qual   és director  el  periodista Ricard 
Lahoz. Teatret del Serrallo.

27 gener
Reunió de la Taula  de Col.legis Professionals  per tractar  les directrius a seguir durant l’any 2020. 
Aquesta reunió   va comptar  amb la visita  de la Creu Roja.  Sala de Juntes del Col.legi de l’Advo-
cacia de Tarragona.

28 gener
Reunió de Treball  de la  Comissió Executiva Provincial  de  l’INSS,  de la qual forma part el nostre 
Col.legi. Seu de l’INSS (Rambla Nova, 84. Tarragona).
Visita institucional a la presidenta de la Diputació de Tarragona, Sra. Noemí Llauradó. Li acompan-
ya la Secretària, Cristina Canela i el Gerent, Rafael Fernández. Diputació de Tarragona.

5 febrer
Reunió de Treball com a membre organitzador, juntament amb altres col.lectius, de les properes Jor-
nades de Mediació, que tindran lloc els propers dies 23 i 24 de març a la URV. Seu de l’IMET Tarragona.
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14 febrer
Signatura  del conveni de col.laboració  amb l’empresa Control Group,  Partner de  SAGE. Sala de 
Juntes del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona.

17 febrer
Reunions del Consell  de Col·legis de Graduats Socials de Catalunya;  una primera per aprovar de 
manera definitiva els Estatuts del Consell;  i la segona amb els punts   habituals de l’Ordre del Dia. 
Sala de Juntes del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona.
Taula rodona  amb el títol “Per la teva salut, stop intrusisme”,  organitzada  pels col.legis professio-
nals provincials d’àmbit sanitari. Caixa Fòrum.

21 febrer
Reunió del Pleno del  Consejo General  de Colegios Oficiales  de Graduados Sociales  de España, 
en aquesta  ocasió a la ciutat d’Alacant,  amb motiu  del 50è. Aniversari d’aquest Col.legi. Assisteix 
acompanyada  del  Vicepresident 2on.,  Sr. Jaume Francesch.  Edifici Sèneca  de  l’Antiga  Estació 
d’Autobusos – Alacant.
Actes institucionals  del  Col.legi de   l’Advocacia  de Reus.  Delega  en el  Tresorer,  Josep Ramon 
Roig. Villa Retiro - Tortosa.

24 febrer
Roda de premsa per presentar  als mitjans de comunicació les 25 Jornades de Dret del Treball i de 
Seguretat Social, amb el títol   “25 anys debatent les Relacions Laborals”,  a celebrar  els dies 5 i 6 
de març  de 2020 a l’Hotel SB Ciutat de Tarragona.   Saló d’Actes del   Col.legi de Graduats Socials 
de Tarragona.

16 abril
Reunió virtual amb  el Secretari General de Treball,  Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, sobre 
el tema “Conciliació administrativa prèvia laboral”.

12 maig
Reunió   virtual de la   Taula de Col.legis Professionals  de la província de Tarragona,  per tractar el 
tema de com afecta el Covid-19 a la ciutat i al Camp de Tarragona.

11 juny 
Reunió de treball dels membres de la nostra Junta que pertanyen al Consell amb l’Assessora Jurí-
dica, Elisabeth Benítez, per tractar temes relatius a aquest òrgan de Govern, entre ells, la redacció 
d’uns nous Estatuts.

El dia 28 de gener, la Presidenta de la Diputació de 
Tarragona, Sra. Noemí Llauradó, va rebre en visita 
institucional a una representació de la Junta de Govern 
del nostre Col.legi, encapçalada per la Presidenta, 
Sra. Ana Maria Asama, acompanyada de la Secretaria, 
Sra. Cristina Canela, i el Gerent, Sr. Rafael Fernández.

Aquesta visita va tenir lloc amb l’objectiu principal de 
felicitar personalment a la Sra. Llauradó, amb motiu del 
seu nou càrrec, així com manifestar-li la predisposició 
del nostre Col.legi en consolidar l’excel.lent relació 
de col.laboració que mantenen ambdues entitats.
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17 juny
Reunió de treball amb el Cap de Servei d’Implantació  i Seguiment de Programes Informàtics de la 
Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia  per parlar de la posada en marxa 
de Noticat, un canal de notificacions telemàtiques del sistema e-justícia.cat.

2 juliol
Reunió virtual de la Taula de Col.legis Professionals  de la província de Tarragona,  i en la qual van 
participar diferents grups polítics de l’Ajuntament de Tarragona.

6 juliol
Reunió del Consell de Col.legis de Graduats Socials de Catalunya.

10 juliol
Reunió de treball amb la Magistrada del Tribunal Suprem, Rosa Maria Virolés,  per tractar la possi-
bilitat de col.laboració amb articles i/o comentaris jurisprudencials a la revista Criteri.

24 juliol
Reunió del  Pleno del Consejo  General de Colegios Oficiales  de Graduados Sociales  de España.

21 setembre
Visita institucional al President  de l’Audiència Provincial de Tarragona, Sr. Joan Perarnau. Audièn-
cia Provincial de Tarragona.

6 octubre
Visita institucional al Subdelegat de Govern, Sr. Joan Sabaté Borràs.   Subdelegació de Govern de 
Tarragona.

15 octubre
Reunió institucional (virtual)  amb  l’Alcalde   de Tarragona,  Pau Ricomà.  Li acompanya  el  segon 
tinent d’Alcalde, Sr. Jordi Fortuny.

16 octubre
Reunió de treball, en qualitat de Vicepresident del Consell, amb el Secretari d’Empresa i Ocupació 
de la Generalitat de Catalunya, Sr. Josep Ginesta.

20 octubre
Reunió de treball amb l’Assessor de Presidència de la Cambra de Comerç de Reus, per tal d’estu-
diar fórmules de col.laboració entre ambdós organismes.

El 24 de febrer va tenir lloc, a la Seu del Col.legi, 
una roda de premsa per presentar als mitjans de 
comunicació les 25 Jornades de Dret del Treball i 
de Seguretat Social, amb el títol “25 anys debatent 
les Relacions Laborals”, a celebrar els dies 5 i 6 
de març de 2020 a l’Hotel SB Ciutat de Tarragona.

En la roda de premsa van intervenir la Presidenta del 
Col.legi, Sra. Ana Maria Asama Esteve, la Directora 
Tècnica de les Jornades, Excma. Sra. Rosa Maria 
Virolès Piñol, Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal 
Suprem, i el Vicepresident 1r. Sr. Jorge Muria López.
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23 octubre
Reunió del  Pleno del  Consejo General de  Colegios Oficiales  de Graduados Sociales de España. 
València.

4 novembre
Reunió amb la Directora dels Serveis Territorials de Justícia de les Terres de l’Ebre, Sra. Montserrat 
Ingla i la Sra. Carme López, Cap de Suport Judicial per conèixer les previsions sobre l’espai 
definitiu que hem d’ocupar en les instal.lacions del Jutjat del Social de Tortosa. El President delega 
en el Vicepresident 2on., Josep Ramon Roig, a qui li acompanya el Gerent. Plataforma Teams.

5 novembre
Reunió   de treball  amb la  Directora  dels Serveis Territorials  de Justícia  de Tarragona,  Sra. Eva
Ferran Roig,  per tractar  els temes  d’aforament  i  possibles    mesures  per  millorar  el servei.  El
President  delega  en el   Vicepresident 1r.,   Sr. Jordi Muria Lopez,  i en el   Vicepresident 2on., Sr.
Josep Ramon Roig. Plataforma Teams.

9 novembre
Presentació  i moderació a càrrec del Vicepresident 1er., Sr. Jordi Muria, de la ponència 
impartida per la Sra. Sara Pose dins les IX Jornades de Mediació, sota el títol “La mediació 
intrajudicial com a manifestació del dret fonamental a la tutela judicial efectiva”. Plataforma
Teams.

10 novembre
Visita  institucional  als   Caps  de la   Inspecció de  Treball,  Sr. José Antonio  Ferrando  Morellón  i 
Antonio Jiménez. Seu de la Inspecció Provincial de Tarragona.

11 novembre
Reunió  de Treball  amb la Tresoreria General  de la  Seguretat Social.  Acompanyen   al President 
el Vicepresident 2on.,  Josep Ramon Roig  i el  Vocal en exercici,  Juan Manuel Sánchez Estorach. 
Plataforma Zoom.

12 novembre
Visita institucional  a la   Directora Provincial  de Tràfic, Maria Teresa Guelbenzu.  Seu de la DGT a 
Tarragona.

20 novembre
Reunió de treball amb la Sra. Maria Luengo Palomino, Secretària Coordinadora Provincial sobre
els problemes d’accés i presentacions d’escrits en les seus dels jutjats socials de la província. 
Acompanyen  al  President,  els  dos  Vicepresidents, Srs. Muria i Roig, respectivament. Plataforma 
Teams.

23 novembre
Reunió institucional  amb el Cap  del  Servei Territorial  d’Ocupació  de  Catalunya,  Manuel García 
Molina. Acompanya  al President,  la Vocal de Junta  i  Directora  de la  OTG   de Tarragona,  Rosa 
Maria Alegret. Plataforma Zoom.

30 novembre
Reunió institucional  amb el  Degà de la  FCJ de la URV,  Antoni Pigrau, a qui li acompanya la Sra. 
Catalina Jordi,  Responsable del  Grau de Relacions Laborals.  Per part del    nostre Col.legi hi son 
presents, el President i el Vicepresident 1er. Plataforma Zoom.
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El dia 21 de setembre de 2020, al President de 
l’Audiència Provincial de Tarragona, Joan Perarnau.

El  dia  6  d’octubre   de   2020,  al   Subdelegat   del 
Govern a Tarragona, Joan Sabaté.

Visites institucionals del nou President, Jaume Francesch Garces

9 desembre
Reunió institucional  amb el Delegat  de la Generalitat   de Catalunya,   Sr. Òscar Peris. Plataforma 
Teams.

16 desembre
Reunió institucional amb la Delegada de l’Agència Tributària Catalana,  Sra. Laia Sans. Plataforma 
Zoom.

El dia 9 de novembre, va tenir lloc la celebració de 
la ponència de la Magistrada de la Sala del Social 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sara 
Pose Vidal, dintre del marc de les IX Jornades de 
Mediació a Tarragona, celebrades aquest any de 
forma virtual, i durant tot el mes de novembre de 2020. 

El  Vicepresident  1er.  del  Col.legi,  Jordi Muria,  va 
presentar  i moderar aquesta ponència,  organitzada 
pel nostre Col.legi.
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El dia 18 de desembre, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España va realitzar 
el lliurament de la 15a edició dels Premis Mèrit Social, distincions destinades a reconèixer a aquelles persones 
que, per la seva vinculació i estreta col.laboració amb el nostre col.lectiu, són mereixedores d’aquesta distinció.

Entre les persones guardonades, es trobava Ana Maria Asama, presidenta del nostre Col.legi des de l’any 2012 
fins juny de 2020, que va rebre la menció al Mèrit Social a la Defensa de la Professió, a proposta de la Junta 
de Govern del Col.legi. L’actual President del Col.legi, Jaume Francesch, li va fer lliurament de la distinció, 
acompanyat del Vicetresorer del Consejo General i President del Col.legi de Barcelona, Carlos Berruezo.

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, l a Junta de Govern i el Gerent, tractaren tots els temes ordinaris i extraor-
dinaris generats durant el període.

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

Durant el present exercici, el nostre Col·legi, tot i la situació anòmala provocada per la 
pandèmia del coronavirus, ha tingut una presència activa en els mitjans de comunicació, 
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 un altre, ja que encara que es remeten les notes de premsa als diferents mitjans, 
aquests no sempre consideren les activitats 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 2020, el nostre Col·legi ha aparegut en 12 ocasions en diferents mitjans de comuni-
cació, segons es pot apreciar en la gràfica núm. 3.

Diari digital Tarragona 21 (24 de febrer de 2020)
Cobertura, per part d’aquest diari digital,  de la roda de premsa  de presentació de les nostres XXV 
Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social. Acompanyat d’una fotografia.

Tarragona Ràdio (24 de febrer de 2020)
Article que tracta  la presentació  de les  XXV Jornades  de Dret  del  Treball  i de Seguretat Social. 
Acompanya una fotografia de la roda de premsa.

Diari Més (25 de febrer de 2020)
Ressenya  i fotografia  de l’acte   de  presentació  a la  premsa  de les   XXV Jornades  de Dret del 
Treball i de Seguretat Social.

Diari Tarragona (25 de febrer de 2020)
Amplia ressenya  i fotografia  de la roda  de premsa de  presentació  de les  XXV Jornades de Dret 
del Treball i de Seguretat Social.

Diari Més (25 de març de 2020)
Article de Premsa,  escrit  per la  Presidenta  del  Col.legi,   sobre els   Graduats Socials  i la gestió 
laboral del Coronavirus.

Diari Tarragona (26 de març de 2020)
Article d’opinió, escrit per la Presidenta  del nostre Col.legi, sobre la Pandèmia i  relacions 
laborals.

Revista Fet a Tarragona (núm. 41 – Maig/Juny 2020)
Ampli article sobre la situació laboral dels despatxos, amb la forta càrrega de feina 
en l’àmbit laboral, provocada per la crisi del coronavirus, i amb les opinions de la 
Presidenta del Col.legi, analitzant aquesta situació i en relació a les administracions.

Diari Tarragona (19 de juny de 2020)
Amplia  ressenya i  fotografia   de  l’elecció    del  nostre  President,  Sr. Jaume Francesch.

Diari Més (19 de juny de 2020)
Ampli article,  acompanyat de fotografia, detallant  el relleu  en la  Presidència del Col.legi,
al mes de juny.  Es fa  una  àmplia ressenya  de  la  trajectòria  col.legial  de la  fins llavors
Presidenta, Sra. Ana Maria Asama, i del nou President, Sr. Jaume Francesch. 

Diari digital Tarragona 21 (22 de juny de 2020)
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Mitjans Comunicació Gràfica 3

Amplia notícia, per part d’aquest diari digital, de la successió en la Presidència del 
Col.legi, per part del Sr. Jaume Francesch, a la Sra. Ana Maria Asama, primera 
dona presidenta del nostre Col.legi. S’analitza la trajectòria col.legial de tots dos.

Diari Tarragona (28 de juny de 2020)
Breu ressenya de l’elecció del nou President del Col.legi, Sr. Jaume Francesch, acompanya-
da d’una fotografia, on apareix amb la seva predecessora en el càrrec, Sra. Ana Maria Asama.

Diari Més (23 de desembre de 2020)
Ressenya i fotografia, de la distinció lliurada pel Consejo General de Colegios de Graduados Sociales 
de España, a la Presidenta del Col.legi fins el passat mes de juny, Sra. Ana Maria Asama. Va ser 
distingida amb la menció al Mèrit Social a la Defensa de la Professió, a proposta del nostre Col.legi. 
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Dins de 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 Tarra-
gona va iniciar la seva presència en les Xarxes Socials, en Facebook i Twitter, presència que 
es va veure reforçada l’any 2015 amb la incorporació del Col.legi a la xarxa social Linkedin.

El 2020 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 pàgina de Facebook, durant 2020, va acabar l’any amb 1369 “M’agrada”.
En Twitter, en finalitzar l’any 2020, vam arribar a 2264 tweets emesos, ens 
segueixen 835 seguidors, i som seguidors de 282 usuaris, la majoria col.legis 
professionals, organismes i administracions relacionades amb els graduats socials.
Pel que fa a Linkedin, en el sisè any de presència del nostre Col.legi a la 
xarxa social, el compte ha arribat als 831 contactes i tenim 266 seguidors.
A través de les gràfiques 12a (Facebook), i 12b (Twitter), es pot observar l’evolució 
ascendent des de l’any 2017 fins el 2020, en els últims quatre anys de presència del 
nostre Col.legi en les dues xarxes socials. En quant a Linkedin, a la gràfica 12c també 
es pot seguir l’evolució en els quatre anys de presència en aquesta xarxa social.

Presència a les Xarxes Socials
Relacions Externes

Xarxes Socials Facebook Gràfica 12a
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Xarxes Socials Twitter Gràfica 12b

Xarxes Socials Linkedin Gràfica 12c
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Presentació
Secretaria

En aquest 2020  s’han aconseguit  complir els objectius marcats, seguint els principis de la Política 
de Qualitat:  oferir serveis als  col·legiats de la forma  més 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 tractaren els temes més actuals i necessaris per la pràctica laboral i fiscal 
diària dels despatxos, i ens hem hagut d’adaptar a les noves circumstàncies derivades de la 
crisi sanitària provocada pel COVID-19, havent d’organitzar sessions formatives a través de 
videoconferències, en lloc de l’habitual formació presencial. L’oferta formativa de l’Escola de 
Pràctica Professional, durant aquest any 2020, va haver de focalitzar-se, més que mai, en tractar 
tota la diversa, complexa i abundant normativa laboral publicada, arran de la situació provocada 
per la pandèmia, per poder gestionar-la de la millor manera possible als despatxos professionals.

A primers de març,   vam poder  organitzar  les XXV Jornades  de  Dret  del  Treball  i de Seguretat 
Social,  podent-se  realitzar encara  de  forma presencial.   En total es  van   organitzar  25 accions 
formatives,  amb un total de 83 hores lectives,  i 308 assistents (en els dos cursos presencials i les 
jornades, previs a la pandèmia). 

La nostra presència  en les Xarxes Socials, Facebook, Twitter i  també a Linkedin, continua conso-
lidant-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 
interessos 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 2020,  vam mantenir  els acords de  col·laboració amb les  Entitats que figuren al final d’aquesta 
Memòria.  Malgrat els temps difícils  pels quals travessem,  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 2020, al mes de setembre, es va efectuar l’auditoria 
interna, i al mes d’octubre 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.

Durant el segon trimestre de 2020, es va realitzar l’Auditoria Comptable sobre l’exercici 2019, 
segons els vigents estatuts col·legials, en haver realitzat l’última l’any 2016. L’Auditoria Comptable 
es va presentar el dia 16 de setembre de 2020, davant la Junta General Ordinària, que la va 
aprovar en la seva totalitat, i va posar de manifest la correcció, claredat, transparència i legalitat
dels comptes del Col·legi.

També  durant el 2020,  es va efectuar  el manteniment   del servei  del  Sistema de   Prevenció de 
Riscos.  Pel que  fa al Sistema  de Protecció de  Dades,  ja es va  procedir  a adequar  tots els pro-
cediments  del Col.legi a la nova Llei Orgànica 3/2018 de  5 de desembre,  de Protecció  de Dades 
Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Durant tot l’any 2020, s’oferiren un total de mil cent noranta-set informacions, segons es pot obser-
var en el quadre de Servei d’Informació.
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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
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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 el relatiu al col·legiat i la seva col·legiació, segons els estatuts i la normativa vigent, 
efectuant  un rigorós  control  del Registre General  de Col·legiats,  en les   diferents  modalitats de
col·legiació,  així com les  modificacions i  variacions en les  mateixes,  segons les necessitats dels 
col·legiats   i col·legiades,  amb una atenció  directa  i personalitzada.  Així mateix, aquest departa-
ment, elabora la informació  estadística i  documentació necessàries,  per la revisió  mensual de la 
Gerència i Junta de Govern.

Durant l’exercici 2020, aquest departament va oferir un total de 576 informacions, sobre 
diversos temes de caràcter general, col·legiacions i altres (quadre servei d’informació).

Aquest any 2020, el Cens Col·legial és de 493 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 476 documents d’entrada i 1.976 documents de sortida.

Durant l’any 2020, s’ha registrat una nova societat professional, dins el Registre de 
Societats Professionals que consta en el nostre Col.legi des de l’any 2008, any en que 
es va crear, d’acord amb la norma que el regula, i no s’ha donat cap de baixa. Des de la 
creació del Registre de Societats Professionals, s’han registrat un total de 21 empreses.

En total, durant l’exercici 2020, la secretaria del Col·legi, ha efectuat un total de 1.976 
enviaments (995 a través del departament de la pàgina web i 981 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.

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 d’altres, com és el cas d’aquest any 2020, 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 

Enviaments i comunicacions Gràfica 2
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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 professio-
nal,  dintre de les  nostres possibilitats,  fent l’estudi,  seguiment  i  resolució  dels  casos que se’ns 
plantegen  i les denúncies que ens efectuen,  així com la morositat col·legial i la pòlissa de Res-
ponsabilitat 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 són favorables.

En aquest exercici, van entrar quatre casos d’ètica professional, tres ja tancats i restant 
un d’obert. 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.

Elecció del càrrec de President/a
Departament de Col.legiacions

El dia 2 d’abril de 2020,  segons la  Convocatòria d’Eleccions de data  3 de febrer de 2020, s’havia 
d’haver  celebrat la  Junta  General  Ordinària anual i,  en un  dels seus  punts de  l’Ordre  del  Dia, 
l’elecció del càrrec de President/a.

La irrupció  de la pandèmia  del COVID-19, i la declaració de l’estat  d’alarma el dia 14 de març pel
govern espanyol,  per a la  gestió de la  situació   de crisi  sanitària  ocasionada  pel COVID-19,  va 
paralitzar tot el procés electoral.

Un cop aixecats  els terminis administratius amb data  1 de juny de 2020,  es va prosseguir amb el 
Calendari Electoral,  i en proclamar-se una única  candidatura de President/a  per a una  vacant, el 
dia 17 de juny de 2020  va ser elegit per proclamació  el Sr. Jaume Francesch Garces,   com a nou 
President del Col.legi.

El dia 16 de setembre va tenir lloc, per videoconferència, la celebració de la Junta General Ordinària 
anual. En el transcurs de la mateixa, es van aprovar per unanimitat tots els punts de l’ordre del 
dia, així com la Memòria Anual 2019, Memòria Comptable 2019 i Pressupost per a l’any 2020.

Fotograma de la reunió de la Junta General Ordinària anual, celebrada via online, 
el dia 16 de setembre de 2020.
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Distincions Col.legials
Departament de Col.legiacions

El divendres  27 de novembre,  s’hauria  d’haver celebrat,  el Sopar Col.legial  2020  dels Graduats 
Socials de les Comarques de Tarragona.

Malauradament,   les mesures de  prevenció i contenció sanitàries  per fer front  a la crisi  sanitària 
provocada per la COVID-19, i les restriccions que l’acompanyen, va fer que la Junta de Govern del 
Col.legi decidís, finalment,  anul.lar la seva realització a l’espera que en l’any 2021, l’evolució de la 
pandèmia remeti i es pugui  recuperar la normalitat  en la celebració  d’aquest acte institucional tan 
important pel nostre col.lectiu.

En la reunió  de Junta   de  Govern,  celebrada  el dia  21 d’octubre  de  2020,  es va   aprovar, per 
unanimitat,  la concessió de la màxima distinció del Col.legi,  la Medalla als Serveis Distingits en 
la categoria d’Or,  a l’Excma. Sra. Ana Maria Asama Esteve,  per la   seva inestimable dedicació 
al col.lectiu  i  a la defensa  i reconeixement  de la  nostra professió,   com a  presidenta  del nostre
Col.legi durant el període 2012-2020,  distinció  que li serà lliurada  en la propera  edició del nostre 
Sopar Col.legial.

Així mateix,   en la reunió   de Junta de Govern,   celebrada el dia  18 de novembre de 2020, es va 
prendre l’acord, per unanimitat, de concedir 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:

Sra. Rosa Maria Arcos Príncep
Sra. Laura Arguis Pinel
Sra. Nuria Baiges Marti
Sra. Judit Bertomeu Fores
Sra. Montserrat Diaz Lopez
Sra. Ana Cristina Ferre Bertomeu
Sr. Jose Gomez Doblas
Sr. Delfín Jornet Jornet
Sr. Tomás Margalef Sabaté 
Sr. Francisco Morcillo Caballero
Sr. David Ortega Rodriguez

Medalla Corporativa al Mèrit en el Treball, en la Categoria d’Or, per la seva permanència inin-
terrompuda al Col·legi, com a Col.legiats Exercents, durant 20 anys, als següents Col·legiats:
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Excma. Sra. Maria Mercè Borràs Gisbert
Excma. Sra. Laura Fabra Verge
Excma. Sra. Maria de los Angeles Masip Aragones
Excm. Sr. Jorge Muria Lopez
Excma. Sra. Rosa Maria Pérez Ramos
Excma. Sra. Monica Subirats Hierro

Medalla de Sant Josep Artesà 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. Jordi Manel Albinyana Just
Sr. Cesar Arasa Ferre
Excm. Sr. Albert Boix Ricart
Excma. Sra. Maria Rosario Capote Alvarez
Excma. Sra. Isabel Domingo Casadó
Excma. Sra. Gemma Marta Esteban Lerin
Sr. Guzman Gombau Curto
Sra. Elisabet Luque Garrido
Sr. Eduard Padró Obiol
Excm. Sr. Jose Carlos Perez Gonzalez
Excma. Sra. Sonia Rodriguez Pena
Sr. Jose Roig Giro
Excm. Sr. Juan Manuel Sanchez Estorach
Excm. Sr. Manuel Tomas Olivares
Sr. Jose Antonio Uña Valido
Sra. Ascension Valdivia Garcia
Excm. Sr. Francisco Viñes Albacar

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

Sra. Maria Isabel Ballart Belart
Excm. Sr. Joan Ramon Brull Haro
Sra. Susana Casals García
Excma. Sra. Bibiana Cotano Martin
Sr. José Matias Jordan Ramos
Excm. Sr. Josep Maria León Martinez
Sr. Angel Lopez Roca
Sr. Francisco Marco Ribera
Excma. Sra. Maria Victoria Plana Piller
Sr. Jose Enrique Roda Sanchez
Sr. Carlos Samper Foj
Excm. Sr. Eduardo Santana Navarro
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Placa Commemorativa,  pels seus 40 anys  de col·legiació ininterrompuda com a Graduats Socials 
als Col.legiats:

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

Sra. Maria Josefa Caceres Lara
Excm. Sr. Joan Maria Estivill Balsells
Excm. Sr. Carlos Pena Jane
Excma. Sra. Roser Sierra Batalla
Excm. Sr. Albert Zaragoza Teixido

Excma. Sra. Montserrat Masdeu Ballart
Sr. Ramon Palau Belló
Excm. Sr. José María Rafols Vilà

Placa Commemorativa,  pels seus  45 anys  de col·legiació  ininterrompuda  com a Graduat Social 
al Col.legiat:

Excm. Sr. Joan Serra Sabaté

Medalla   de  Sant  Josep   Artesà  al  Mèrit
Professional,  en  la Categoria d’Or,  per  la
seva    permanència   ininterrompuda   en   el
Col.legi,  durant  50  anys,  a  la   Col.legiada
Sra. Concepcion Vallverdu Magriña.
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Moviment Col.legial durant l’exercici 2020
Departament Col.legiacions
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Evolució Cens Col.legial Gràfica 7
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Informació general
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 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.

Dins la web,  s’inclou tota   la informació  necessària i d’utilitat  per al  col·legiat i resta ja disponible 
per  a la   seva   consulta, 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.

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 futurs col·legiats amb el seu Col·legi.

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. Des de la primera 
renovació exterior, l’any 2012, ha anat evolucionant contínuament pel que fa als seus 
continguts, sent el principal mitjà de comunicació i informació amb els nostres col.legiats. 

En la seva renovació constant, l’any 2019 es va fer un restyling de la nostra web, 
redissenyant i modernitzant la seva imatge, i reorganitzant el seu menú i continguts. També 
es va adaptar la web actual a la tecnologia Responsive, aconseguint d’aquesta manera 
una web adaptable i perfectament visualitzable en tot tipus de dispositius i navegadors.

Consultes Pàgina Web Gràfica 5a
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La nova web ofereix al col·legiat una consulta més ràpida i àgil de la informació que precisa, tant 
pel que fa a la informació relativa al Col·legi, informació general i d’accés públic, com en quant a 
la informació continguda en les zones restringides d’accés únicament pels nostres col·legiats. En 
el darrer trimestre de l’any 2019, vam observar un augment significatiu en les visites realitzades a 
la web, coincidint amb el canvi d’imatge de web del Col.legi. Aquest augment de visites s’ha vist 
clarament reforçat durant el 2020, comptabilitzant-se durant aquest any 28.658 visites, tal com es 
reflecteix en la gràfica núm. 5a. La irrupció de la pandèmia del COVID-19, i el posterior confinament 
i restriccions pel seu control, va fer que el teletreball s’imposés en la majoria de sectors laborals. 
Aquesta situació, juntament amb la contínua publicació d’un allau de normativa laboral nova, en molt 
poc temps, per poder gestionar la crisis del COVID-19, han contribuït a que la nostra pàgina web 
s’hagi consolidat encara més com el principal vehicle de comunicació i serveis pels col·legiats.

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

A la pàgina principal, hi ha accés directe a dos importants seccions, Agenda i Notícies, d’accés públic.
Dins l’Agenda, s’informa de totes les activitats col·legials que es produeixen en el Col·legi i, 
en especial, de tots les activitats previstes dins l’Escola de Pràctica Professional. L’Agenda 
està sempre actualitzada i es poden consultar, principalment, els programes dels Cursos, 
Jornades 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.

A través de la secció Notícies, es poden consultar les notícies més importants referents a 
l’actualitat col·legial. Tenim accés a totes les activitats realitzades dins l’Escola de Pràctica 
Professional, així com també ressenyes informatives 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. Tot aquestes ressenyes queden recollides a la secció Notícies de la nostra web, 
i es poden consultar totes les activitats col.legials realitzades, relacionades pels diferents anys.

A través  de la pàgina principal,  es pot accedir   a tota  una sèrie  d’apartats   d’informació general, 
també  d’accés públic.  Així,  es pot consultar  la Junta  de Govern,  on es  relaciona   l’actual equip 

Visites Pàgina Web Gràfica 5b
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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.

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 l’apartat Informació General, es pot consultar informació variada d’interès, i principalment els 
requisits que es necessiten per a 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, 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.

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.

Dins de 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, corresponents 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 de 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.

Àrea Col.legial Restringida
Departament Pàgina Web

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 on poden consultar les novetats,  disposicions, normativa,  temes d’interès
i tot allò que els hi pugui ser necessari.

Dins de Col·legiats, al qual poden accedir els Col·legiats de totes les modalitats, es troba 
tot tipus d’informació, entre els que destaquen principalment els apartats de Normativa, on 
consultar tota la normativa 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 fotografies dels actes col·legials, i poden descarregar-se les seves fotografies.
L’apartat  de Normativa  ha vist   incrementat  significativament   el seu volum  d’informació,  ja que
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recull  tota  l’extensa normativa laboral  publicada,   durant  aquest any  2020,    en relació a la crisi 
generada pel COVID-19.

A la zona  oberta per a tots  els Col·legiats,  destaca especialment l’apartat 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, està 
també l’apartat Anuncis,  una secció  on els 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.

Durant l’exercici 2020, i dintre de la Borsa de Treball, es gestionaren 14 ofertes de treball, 
l’evolució de la mateixa durant els últims quatre anys es reflecteix en la gràfica núm. 4, i es pot 
apreciar com la situació global generada per la pandèmia del COVID-19, ha provocat un descens 
considerable en les ofertes, reduïnt el número total d’ofertes publicades a la meitat de l’any anterior.

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 a 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 a aplicar la millora contínua. 

Un altre apartat molt important i d’interès per als Col·legiats, és el dedicat als Videos E.P.P. 
Potenciant 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 a poder 
realitzar la gravació i que aquesta es visualitzi correctament, el col·legiat tindrà la possibilitat de poder 
visualitzar 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 la mateixa.
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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 comunicació 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 exerci-
cis 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 informació exclusiva per als col·legiats exercents i exercents d’empresa. Aquí es 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 recolleixen 
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.

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 relacionada 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 electrònics.

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 puguin   ser d’interès  per al col·legiat    en exercici,  conservant-se  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 l’actualitat.

A l’apartat Normativa Exercents es pot consultar tota una sèrie de normatives,  orientades específi-
cament per al col·legiat exercent, com poden ser, la normativa referent a la regulació de la jornada 
de treball,  tota la normativa 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 qualificacions  professionals,   susceptibles de  reconeixe-
ment i acreditació, identificades en el sistema productiu  en funció de les competències apropiades 
per l’exercici professional,  i que es  va complementant  contínuament, a mesura que es van publi-
cant noves qualificacions professionals.

També  dins de   Col.legiats Exercents,   es troba l’apartat   Convenis de  Col·laboració amb Orga-
nismes,  on es recolleixen 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 de 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.
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Com a conseqüència  de la crisi  generada   per la pandèmia  del coronavirus,  des dels seus inicis 
a meitats de març de 2020,  es va crear  un nou apartat  dins la zona zona restringida del col·legiat 
exercent, COVID-19 – Informació i Normativa,  on s’ha anat  recollint tota  la normativa    publicada 
i les informacions d’interès,  que ens  han fet arribar  des de tots  els diferents  Organismes i Admi-
nistracions, en relació al COVID-19, i la seva gestió. En aquest apartat, també està a disposició de 
tots els col.legiats exercents,  per la  seva visualització,  l’àmplia   relació  de   Videconferències i/o
webinars  realitzades  a través de l’Escola de Pràctica Professional,  tractant tota la diversa i abun-
dant normativa laboral publicada al respecte.

Durant  l’exercici 2020,  el departament  de la  Pàgina Web  va oferir un total de  113 informacions, 
sobre   diversos   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 2020,   s’han editat   1.656 
calendaris, segons es pots observar en la gràfica núm. 6.

Així mateix,   aquest departament,  elabora la  informació estadística  i  documentació necessàries, 
per la  revisió   mensual  de la Gerència  i Junta de Govern,  així com  també la   confecció   de les 
memòries anuals i d’altres publicacions.

Calendaris Laborals Gràfica 6
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Escola de Pràctica Professional
Departament Formació i Biblioteca

El Departament de 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, 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 exer-
cici 2020, s’han programat 25 accions formatives,  distribuïdes de la següent manera: 20 accions 
formatives  sobre temes laborals  i de seguretat social,   incloses les  XXV Jornades  de   Dret del 
Treball i de Seguretat Social,  4 accions formatives sobre temes fiscals, incloent el Curs de llarga 
durada sobre Procediments Tributaris;  i hem col.laborat  en l’organització  de les   IX Jornades de 
Mediació a Tarragona, celebrades des del dia 2 de novembre fins el 2 de desembre, a través de la 
Universitat Rovira i Virgili,  aquest any en modalitat virtual,  i al igual que l’any passat aportant com a 
ponent  a la Magistrada  del  TSJ de Catalunya, Sra. Sara Pose Vidal, qui va impartir la ponència “La 
mediació  intrajudicial    com a  manifestació  del dret  fonamental a  la tutela  judicial  efectiva”. Això 
s’ha traduït  en què s’hagin ofert  un total de 83 hores lectives, amb una  assistència  de  308 assistents.

Tal i com es pot observar en la gràfica núm. 9, de l’Escola de Pràctica Professional, el número 
d’assistents presencials a les accions formatives durant aquest any 2020 és molt baix, respecte a 
anys anteriors, ja que correspon només als dos cursos realitzats al mes de febrer i a les Jornades 
celebrades a primers de març, perquè a partir de mitjans de març, i degut a la pandèmia del 
coronavirus, tota l’oferta formativa s’ha hagut de realitzar de forma virtual, i és molt difícil saber 
el número total de col.legiats que han visualitzat les videoconferències realitzades, i disponibles 
a les diverses zones restringides de la nostra pàgina web, encara que podem imaginar que ha 
estat molt alt, degut a l’interès demostrat pels nostres col.legiats en la celebració de les mateixes.

I un any més,  pràcticament la totalitat  de l’oferta formativa  del Col·legi  ha estat  gratuïta, pel que fa als 
Seminaris i Jornades, 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 8 de gener es va celebrar una Sessió Informativa sobre les NOVETATS DE L’AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA, a càrrec del Sr. Guillermo Serrano Pacheco, Cap de la Dependència de 
Gestió Tributària, i el Sr. Jose Lozano Santos, Cap de la Dependència d’Informàtica.

El dia 6  de febrer  es va   celebrar el sisè  i  últim mòdul  del Curs Pràctic de Procediment Laboral, 
LES  ÚLTIMES NOVETATS  EN NEGOCIACIÓ  COL.LECTIVA EN L’EMPRESA,   amb el  ponent 
Il·lm. Sr. Carlos Hugo Preciado Domènech,  Magistrat  Especialista  de   l’Ordre Social del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.
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Durant els dies  5 i 6 de març,   es van  celebrar les  25es JORNADES DE DRET DEL TREBALL I 
DE LA 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, Direc-
tora Tècnica de les Jornades i Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem;  el President del 
Consejo General de Colegios  de Graduados Sociales  de España, Excm. Sr. Ricardo Gabaldón; 
el subdelegat  del Govern de l’Estat a Tarragona, Sr. Joan Sabaté;  el director de Relacions Labo-
rals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral de la Generalitat  de Catalunya, Sr. Enric Vinaixa, 
el President  de l’Audiència  Provincial de  Tarragona, Sr. Joan Perarnau;  i el Degà de la Facultat 
de Ciències Jurídiques de la URV, Dr. Antoni Pigrau Solé.

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 vuit ponències, dins el bloc de dues ponències sobre conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral, van participar com a ponents l’Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol, 
Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem, amb la ponència “L’adaptació de la jornada per 
a la conciliació de la vida familiar i laboral” i l’Excm. Sr. Jordi Agustí Julià, Magistrat emèrit de 
la Sala Quarta del Tribunal Suprem, amb la ponència ”Altres mesures rellevants de conciliació”.

En el següent bloc es va parlar de la protecció de dades en l’àmbit laboral. En aquest torn de dues 
ponències, els encarregats van ser l’Excma. Sra. Ana María Orellana Cano, Magistrada de la Sala 
Social del TSJ de Madrid, parlant de “El control empresarial mitjançant l’ús de la tecnologia”, i l’I.lm. Sr. 
Carlos Hugo Preciado Domènech, Magistrat de la Sala del Social del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, amb la ponència “El control empresarial de l’ús de les tecnologies pel treballador”.

Una de les grans novetats  d’aquesta 25a edició de les  Jornades,   va ser la inclusió d’una ponèn-
cia de caràcter econòmic  que va estar impartida pel conegut conomista,  escriptor, conferenciant i 
professor d’Economia Financera  i Comptabilitat  a la  Facultat d’Economia i Empresa de la Univer-
sitat de Barcelona, el Sr. José Maria Gay de Liébana Saludas, que va parlar de “L’actual moment 
econòmic i la seva incidència  en el mercat laboral”.  Aquesta ponència  de base econòmica va ser 
patrocinada per Banc Santander.

Durant la tarda del dia 5 de març,  va tenir lloc la ponència de l’exinspector de Treball i de la Segu-
retat Social,  Advocat i  Graduat Social,  Sr. Antonio Benavides Vico,  “L’obligació empresarial del 
registre salarial. Les mesures d’Igualtat”.

En el tercer  i últim  bloc de  dues   ponències,  sobre   qüestions  actuals  sobre    l’acomiadament, 
aquestes  van    anar   a càrrec de   l’Excm. Sr. Fernando Salinas Molina,   Magistrat  de la   Sala 
Quarta del Tribunal Suprem,  amb el tema   “L’acomiadament objectiu individual i plural (Art. 52 ET, 
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amb  especial  referència  a l’extinció per Absentisme).  Qüestions processals”,  i de  l’Excma. Sra. 
María Luisa Segoviano Astaburuaga,   Magistrada de la  Sala Quarta  del Tribunal Suprem, amb 
“L’acomiadament col.lectiu. Qüestions processals”’.

Durant el matí de la segona sessió de les Jornades, la resta de ponències van ser a càrrec dels 
ponents, Dr. Salvador del Rey Guanter, Catedràctic de Dret del Treball a Esade Law School, 
i Soci i President de l’Institut Cuatrecasas, qui va tractar el tema “Perspectives de reforma del 
marc laboral”; Sra. Caridad Mourelo Gómez, Cap de la Unitat Central de Coordinació en matèria 
de delictes contra la Hisenda de l’Agència Tributària (AEAT) Madrid, tractant el tema “Últimes 
novetats i avenços legislatius en matèria Fiscal”, i per últim l’Excma. Sra. María Emilia Casas 
Baamonde, Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Complutense 
de Madrid, qui va parlar sobre “La Jurisprudència del RTJUE sobre les relacions de treball temporal 
en l’Ocupació Pública”. Aquesta ponència va donar pas al col·loqui final i a la cloenda de les 
Jornades, a càrrec del Sr. Chakir El Homrani, Conseller de Treball, Afers Socials i Famíles; de 
l’Alcalde de Tarragona, Sr. Pau Ricomà, i del Sr. Òscar Peris, Delegat Territorial del Govern de la
Generalitat a Tarragona.

Com en anys anteriors, durant les Jornades es van lliurar els diplomes al millors treballs de final de 
grau de Relacions Laborals i Ocupació de la URV,  que s’havien presentat  per optar al premi de la 
inscripció gratuïta de les Jornades.

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.

Tot just finalitzades les 25es Jornades de Dret del Treball i de la Seguretat Social, i arran del 
decret d’estat d’alarma del 14 de març, i el confinament a causa de la COVID-19, el teletreball 
es va imposar en la majoria de sectors, i com no podia ser d’altra manera, l’oferta formativa de 
l’Escola de Pràctica Professional del Col.legi es va haver d’adaptar a les noves circumstàncies 
derivades d’aquesta situació, adaptant-se per organitzar sessions formatives a través de
videoconferències. 

Així doncs, el dia 13 de març de 2020, es va realitzar la primera videoconferència sense 
assistència de públic, amb el Sr. Antonio Benavides Vico, exinspector de Treball i de la Seguretat
Social, Advocat i Graduat Social, i tractant la NORMATIVA ENFRONT EL CORONAVIRUS. 

Aquesta va ser la primera d’una llarga relació de Videconferències i/o webinars realitzades per 
aquest ponent, tractant tota la diversa i abundant normativa laboral publicada, arran de la situació 
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, mirant d’analitzar i donar llum a totes les novetats
legislatives que anaven sortint contínuament.
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Videoconferències realitzades per Antonio 
Benavides durant l’any 2020:

18 de març
Videoconferència sobre Real Decreto-ley 
8/2020

30 de març
Videoconferència sobre Real Decreto-ley 
8/2020 i Real Decreto-ley 9/2020
Videoconferència sobre Real Decreto-ley 
10/2020

2 d’abril
Videoconferència sobre Real Decreto-ley 
11/2020

9 d’abril
Videoconferència sobre Moratòries i Ajorna-
ments Quotes Seguretat Social

23 d’abril
Vídeo sobre Novetats en les Comunicacions 
de Baixes en les Prestacions per Desocupació
Curs sobre Aplicació i Gestió Mesures 
Laborals COVID19

27 d’abril
Videoconferència sobre Real Decreto-ley 
15/2020

30 d’abril
Curs sobre Prestacions per Atur

15 de maig
Videoconferència sobre Real Decreto-ley 
18/2020

8 de juny
Vídeo sobre Exoneració quotes ERTO força 
major

29 de juny
Videoconferència sobre Real Decreto-ley 
24/2020

21 de setembre
Videoconferència sobre ERTO de força 
major per les noves restriccions. Tarifa 
plana societaris

2 d’octubre
Videoconferència sobre Real Decreto-ley 
30/2020
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A banda de tota la relació de videoconferències realitzades pel ponent Sr. Antonio Benavides, 
el nostre Col·legi, a través de l’Escola de Pràctica Professional, va oferir diverses activitats 
formatives, moltes d’elles de gran actualitat, com és el cas dels diferents webinars relacionats amb 
els Expedients de Regulació d’Ocupació Temporals o amb el Real Decreto-ley 30/2020.

25 de maig
Jornada sobre Expedient Regulació Tempo-
ral d’Ocupació: ERTO

9 de juny
Videoconferència SEPE-TRESORERIA: Apli-
cació d’ERTO  total o parcial

22 de juliol
Videoconferència SEPE Tarragona: Guia 
Bàsica ERTOS després RD-Ley 24/2020

14 d’octubre
Videoconferència SEPE Tarragona sobre la 
publicació del RD-Ley 30/2020

1 de desembre
Sessió Informativa SEPE-DEPARTAMENT 
TREBALL (Seminari Web): Compatilitat i tra-
mitació dels ERTO d’Impediment i Limitació

3 de desembre
Webinar Tresoreria sobre els ERTOS

Seminari sobre IRPF i Novetats Covid-19 
(Webinar)

Roberto Luengo, Cap d’Equip de la Dependència 
Regional d’Inspecció de la Delegació Especial de 
Catalunya de l’AEAT, va ser el ponent d’un webinar 
dedicat a les novetats de l’IRPF i les modificacions 
tributàries motivades per la Covid-19. 
Aquesta sessió va tenir lloc, sent gravada, el 
dia 27 d’abril.
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Seminari sobre Societats i IVA (Webinar)

El dia 25 de maig, es va realitzar un webinar 
dedicat a les novetats de l’Impost de Societats 
i IVA. Roberto Luengo, Cap d’Equip de la 
Dependència Regional d’Inspecció de la 
Delegació Especial de Catalunya de l’AEAT, va 
ser el responsable d’oferir aquesta activitat
formativa.

Curs teòric-pràctic sobre Procediments 
Tributaris (online)

El dia 13 d’octubre, es va iniciar el Curs 
tèoric-pràctic sobre Procediments Tributaris. 
Reglaments de desenvolupament de la 
LGT, d’impartició virtual a través de la 
plataforma Zoom, i que va finalitzar el 15 de 
desembre. Roberto Luengo, Cap d’Equip de 
la Dependència Regional d’Inspecció de la 
Delegació Especial de Catalunya de l’AEAT,
va ser  el responsable  d’oferir  aquesta activitat 
formativa de llarga durada.

E.P.P. Gràfica 9

Des de la Gerència, i també com a responsable del Departament de Formació, durant l’exercici 
2020, es va oferir un total de 508 informacions, sobre diversos temes de caràcter general,
formació, actes socials i serveis varis, entre d’altres (quadre servei d’informació).

Així mateix, aquest departament, elabora la informació estadística i documentació necessària, per
la revisió mensual de la Junta de Govern. 
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Entitats Col.laboradores

Altres Col.laboradors
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