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El Col·legi de Graduats Socials de Tarragona presenta un any més, la seva Memòria anual, corres-
ponent a l’exercici de 2021. Aquest document reflecteix la certa tornada a la normalitat que vàrem 
viure l’any passat, després de la situació de pandèmia i confinaments sense precedents, de 2020.  

Així doncs, i com es recull en aquest document, el 2021 va ser un any de reactivació de la vida 
col·legial i això es va reflectir en la recuperació de la presencialitat en el dia a dia de la nostra 
activitat. En aquest sentit, a finals d’any, vàrem tornar a programar els cursos de l’Escola de 
Pràctica Professional a la nostra seu col·legial i, també, vam anar reactivant les visites institucionals 
de caràcter presencial, que habitualment realitzem per establir llaços de col·laboració amb 
entitats i institucions del nostre entorn i, per descomptat, per representar i defensar al col·lectiu 
dels graduats socials en tot allò que pugui ser d’interès i necessitat per al bé de la professió.

Entre els actes  que vam  anar  recuperant el 2021,  destaca sobretot,   el de  la imposició  de   togues i 
jurament de nous col·legiats,   amb el qual  vam donar la benvinguda  als 13 nous col·legiats exercents. 
Aquest acte, però,  no va poder anar seguit pel nostre habitual sopar col·legial, ja que si bé l’any passat 
sí que vam viure certa normalitat,  encara no ho va ser plena.  És per això precisament, que vam fer un 
gran esforç  per adaptar les  nostres Jornades  de Dret del  Treball i de la  Seguretat Social, a un format 
online que ens   permetés reunir, sense riscos, al mateix nombre  de participants  de sempre  i oferir-los 
l’habitual formació de qualitat d’aquesta activitat.

Però la pandèmia no només va trastocar la nostra vida col·legial, sinó que també va tenir incidència 
en l’exercici de la nostra professió. Amb un paper destacat en la gestió dels Expedients de Regulació 
d’Ocupació, en la tramitació d’ajuts als autònoms i en definitiva, en l’assessorament en matèria laboral 
als clients, els graduats socials vam continuar enfrontant-nos a constants i importants canvis normatius. 
Però com sempre diem i com es va demostrar en aquell moment, poder fer una bona gestió de les 
necessitats que ens demanda la societat, ens exigeix estar al dia de totes les qüestions que vagin sorgint 
en matèria laboral. És per això que el Col·legi va optar, el 2021, per tirar endavant un servei de suport 
tècnic per als col·legiats, amb el qual els donem la possibilitat d’aclarir preguntes de manera gairebé 
immediata. En aquest mateix sentit, el nostre Col·legi va incorporar també un servei de consulta al SEPE, 
a través del qual els col·legiats i col·legiades poden traslladar les seves consultes a aquest organisme. 

Des del Col·legi de  Graduats  Socials de  Tarragona seguim treballant doncs,  per millorar  i ampliar els 
serveis que donem als nostres col·legiats i col·legiades, de cara a facilitar l’exercici de la professió. Així 
mateix, continuem amb el nostre compromís de ser un òrgan actiu de representació de la professió i de 
lluita pels interessos  dels graduats socials. I la manera  com fem aquestes tasques és, precisament, el 
que recollim en la Memòria que teniu a les mans. 

Esperem que aquest 2022  sigui l’any  de la plena consolidació  de la normalitat.  Entre tant,  el Col·legi 
de Graduats  Socials de  Tarragona   continuarà treballant,  junt a  altres  òrgans de  representació com 
el Consell de  Col·legis de Graduats  Socials de Catalunya  i el  Consejo General de  Colegios Oficiales 
de Graduados  Sociales de España,  per al bé de  la nostra  professió.  Així mateix,  també continuarem 
treballant  per seguir  sent un  espai de trobada i  d’enriquiment  per als professionals  del nostre sector. 
Desitgem que així el sentiu i que us animeu a participar en el dia a dia  del Col·legi de Graduats Socials 
de Tarragona. 

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.
Jorge Muria Lopez

Vicepresident 2n.
Jose Ramon Roig Subirats

Secretària
Maria Cristina Canela Ibarra 

Tresorer
Jose Carlos Perez Gonzalez

Vicesecretària
Teresa Maria Martínez Farre

Comptador
Pere Josep Roig Angles

Vocal Exercent
Marta Martorell Serra

Vocal Exercent
Juan Manuel Sanchez Estorach

Vocal Exercent
Jose Roig Giro

Vocal No Exercent
Rosa Maria Alegret del Cerro 

Vocal No Exercent
Margarida Garcia Ingles

Personal de Secretaria

GERENT
Director de Qualitat
Responsable Escola Pràctica Professional
Rafael Fernández Escobar

DEPARTAMENT PÀGINA WEB
Noves tecnologies. Publicacions
Silvia Haro Pozo

DEPARTAMENT COL.LEGIACIONS
Secretaria Col.legi
Maria Sieres Rius
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Vocal Exercent
Pedro Jesus Dalmau Vallejo



Organigrama de l’Òrgan de Govern del Col.legi

President 
Jaume Francesch Garces

Gerent 
Rafael Fernández Escobar

Secretària
Maria Cristina Canela Ibarra

Tresorer
Jose Carlos Perez Gonzalez

Assessoria Jurídica

Publicacions 
Tota la Junta

Comptador
Pere Josep Roig Angles

Vicesecretària
Teresa Maria Martínez Farre

Ètica i instrusisme
▪ Intrusisme
  professional

▪ Ètica i Deontologia

▪ Pòlissa R.C.P.

Relacions Públiques
▪ Organització Actes

▪ Publicitat

▪ 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

Jose Ramon Roig Subirats

Jorge Muria Lopez
Jaume Francesch Garces
Maria Cristina Canela Ibarra
Teresa Maria Martínez Farre
Jose Roig Giro
Pere Josep Roig Angles 
Pedro Jesus Dalmau Vallejo

Jorge Muria Lopez

Jaume Francesch Garces
Jose Ramon Roig Subirats
Maria Cristina Canela Ibarra
Jose Carlos Perez Gonzalez
Juan Manuel Sanchez Estorach
Teresa Maria Martínez Farre
Rosa Maria Alegret del Cerro

Jose Carlos Perez Gonzalez

Pere Josep Roig Angles
Jaume Francesch Garces
Jose Ramon Roig Subirats
Jorge Muria Lopez 
Juan Manuel Sanchez Estorach
Jose Roig Giro
Marta Martorell Serra

Maria Cristina Canela Ibarra

Jorge Muria Lopez
Jaume Francesch Garces
Jose Carlos Perez Gonzalez
Teresa Maria Martínez Farre
Marta Martorell Serra
Pedro Jesus Dalmau Vallejo
Margarida Garcia Ingles

Andreu Palomo Pelaez
Joan Maria Estivill Balsells
Juan Mario Abelló Castellà
Anna Maria Asamà Esteve
Amparo Pérez Grau

Vicepresident 2n.
Jose Ramon Roig Subirats

Vicepresident 1r.
Jorge Muria Lopez
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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 

                  

08



Agenda Presidència
Relacions Externes

Al llarg de l’any 2021, el President del nostre Col·legi, Sr. Jaume Francesch, va assistir 
personalment i/o acompanyat d’altres membres de la Junta de Govern i del Gerent del 
Col·legi, a un total de 46 actes. Com es pot apreciar en la gràfica núm. 8, el número d’actes 
de l’agenda de Presidència, tot i la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, 
es va recuperant una mica aquest any 2021. Poc a poc, i amb totes les mides de seguretat, 
l’assistència als diferents actes es va tornant a reprendre de forma presencial, encara 
que majoritàriament la major part dels actes i/o reunions continuen ser de forma virtual.
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26 gener
Reunió institucional amb el President de la 
Cambra de Comerç de Reus, a qui l’acompanya 
el Secretari General, Sr. Josep Baiges, i el 
Gerent, Sr. Miquel Àngel Puig, per tal d’oficialitzar 
l’acord de col.laboració. Plataforma Teams.

2 febrer
Reunió institucional amb el Delegat de l’Agència 
Tributària, Sr. Joaquim Albisu. Plataforma Zoom.

2 febrer
Reunió de treball, d’una representació de la Junta, 
amb el Director Gestión 4, Sr. Antonio Martínez, 
per parlar sobre les Jornades. Plataforma Zoom. 

4 febrer
Xerrada de treball sobre l’implementació de 
l’oficia judicial a Tortossa (4 d’octubre de 2021), 
enfocada als aspectes organitzatius i de recursos 
humans, i en la qual també es troba present la 
Sra. Maria Luengo Palomino, Secretària de 
Coordinació Provincial. Serà la quarta oficina 
judicial després de El Vendrell (2015), Amposta 
(2016) i Gandesa (2018). Plataforma Teams.

11 febrer
Reunió  del   Grup de Treball. Conciliació  de  la 
vida personal i professional. Plataforma Zoom.

12 febrer
Reunió  de    treball    amb  la Directora Tècnica 
de  les Jornades,   Sra.  Rosa    Maria    Virolés. 
Plataforma Zoom.

16 febrer
Reunió   del  Consell  de Col.legis  de Graduats 
Socials de Catalunya. Plataforma Zoom.          
 
19 febrer
Reunió  del    Ple    del       Consejo  General de   

Colegios  Oficiales  de Graduados  Sociales  de 
España. Plataforma Zoom.

3 març
Reunió  telemàtica amb representants de la Fede-
ración Española de Municipios y Provincias (Co-
missió del Consejo General). Plataforma Zoom.

4 març
Reunió de treball amb la Directora Provincial de 
l’INSS, Sra. Mònica Herranz. Plataforma Zoom.

10 març
Reunió de  treball  amb la  Directora Tècnica de 
les Jornades, Sra. Rosa Maria Virolés. Platafor-
ma Zoom.

13 abril
Reunió de treball amb el ex inspector i graduat 
social, Antono Benavides, qui presenta proposta 
econòmica, tant de la seva plataforma de forma-
ció com del servei d’assessorament per a es-
tudi de la Junta de Govern. Plataforma Zoom. 

13 abril
Reunió  del  Consell  de Col.legis   de  Graduats 
Socials de Catalunya. Plataforma Zoom. 

16 abril
Presentació  del  llibre   “Una vida incurable” del 
magistrat   del  TSJ de Catalunya,  Carlos Hugo 
Preciado. Saló d’Actes del col.legi de l’Advoca-
cia de Tarragona. 

22 abril
Jornada  Conciliació  de la  vida personal  i  pro- 
fessional,  organitzada per  Col.legi de Procura-
dors de A Coruña. Plataforma virtual.
 
13 maig
Reunió   de   la  Comissió  de  Treball  sobre   la  



conciliació   de   la vida personal i  professional. 
Ministeri de Justicia Ministeri de Justícia. Plata-
forma Zoom.  
 
25 maig
Reunió  de la   Intercol.legial   de  les   Terres de 
l’Ebre. Assisteix el Vicepresident 2on,  Sr. Josep 
Ramon Roig Subirats. Plataforma Zoom.

1 juny
Signatura d’ampliació de l’acord de col.laboració 
amb Mútua General de Catalunya. Per una ban-
da la plataforma MembersClub, i per l’altra la pos-
sibilitat de convertir als despatxos interessats en 
punts d’atenció i venda de MGC. Sala de Juntes 
del Col.legi de Graduats Socials de Tarragona.

15 juny
Jornada telemàtica INSS-CGCOGSE per 
presentar el projecte FIE (INSS – Empreses) i 
el nou servei pera a les empreses usuàries del 
RED Directe que no tenen accés a SILTRA.

2 juliol
Reunió   del   Ple   del      Consejo    General de   
Colegios Oficiales   de   Graduados Sociales de 
España. Hotel Barceló Sants

7 juliol
Reunió   de Treball del   Grup de  Professionals. 
Conciliació de la vida familiar i laboral. Platafor-
ma Zoom. 
 
13 juliol 
Reunió   del   Consell   de Col.legis de Graduats 
Socials de Catalunya. Plataforma Zoom.

21 juliol 
Reunió  de l’AEAT  per explicar el funcionament 
del Codi de Bones Pràctiques. 

3 setembre
Acte de  presa de  possessió   de la  degana del 

El dia 2 de juliol es va celebrar el Ple del Consejo 
General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España a Barcelona, i entre els actes 
previstos, es va realitzar una visita al Parlament 
de Catalunya de tots els presidents i presidentes 
dels col.legis de graduats socials assistents, i que 
van ser rebuts per la Molt Honorable Presidenta 
del Parlament de Catalunya, Laura Borràs.
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Col.legi de l’Advocacia de Tarragona, Sra. Este-
la Martín. Saló d’Actes de la seu del Col.legi de 
l’Advocacia de Tarragona.

16 setembre
Cicle Bon dia Tarragona, amb la presència de 
la Sra. Marta Domènech, directora general de 
Turisme de la Generalitat de Catalunya. Saló 
d’Actes de la Cambra de Comerç de Tarragona.

24 setembre
Reunió del  Ple del  Consejo General   de Cole-
gios Oficiales de Graduados Sociales de Espa-
ña. Almería – Plataforma Zoom.

5 octubre
Visita institucional, en representació del Consell, 
al Conseller de Treball, Hble. Sr. Roger Torrent. 
Li acompanya el Vicepresident 1er, Sr. Jordi Mu-
ria. Seu del Departament de Treball - Barcelona

13 octubre
Reunió de treball amb el director provincial 
del SEPE, Sr. Javier Calejero, i amb la Subdi-
rectora Provincial de Prestacions, Sra. Teresa 
Sarroca, per tractar les darreres novetats pu-
blicades al RDL 18/2021. Plataforma Zoom.

14 octubre
Reunió de treball amb la Directora Provincial de 
l’INSS, Sra. Mònica Herranz. Li acompanya la Se-
cretària i la Vicesecretària, Sra. Cristina Canela 
i Sra. Teresa Maria Martínez. Plataforma Zoom.

19 octubre
Reunió de treball, en representació del Consell, 
amb el secretari per l’Administració de Justícia, 
Sr. Eusebi Campdepadrós. Seu de l’Administra-
ció de Justícia – c/ del Foc, 57, planta 3.

20 octubre
Reunió de Treball amb la Subdirecció ge-
neral de Suport Judicial i Coordinació Tèc-

 



nica, per tractar el tema de l’opció lingüís-
tica a l’e-justicia.cat. Plataforma Teams.

21 octubre
Visita institucional a la Delegada del Govern de 
la Generalitat de Catalunya, Sra. Teresa Pa-
llarès. Seu de la Delegació de Govern Territorial.

5 novembre
Visita institucional a la Directora dels Ser-
veis Territorials d’Empresa i Treball, Sra. So-
fia Moya, acompanyada de la Sra. Rosa 
Maria Deler, Cap del Servei de Relacions 
Laborals Serveis Territorials a Tarragona. 
Seu del Departament de Treball i Empresa.

9 novembre
Visita institucional al president del Consell Co-
marcal del Tarragonès, Sr. Óscar Sánchez Iba-
rra. Seu del Consell Comarcal del Tarragonès.

10 novembre
Reunió de treball amb la degana del Col.legi de 
l’Advocacia de Tarragona, Sra. Estela Martín. 
Li acompanya el Vicepresident 1er. Sr. Jordi 
Muria, i la Secretària, Sra. Cristina Canela. 
Seu del Col.legi de l’Advocacia de Tarragona.

11 novembre
Acte de signatura de renovació del conveni de col.
laboració amb Banc Santander. Oficines de Banc 
Santander (Rambla Nova, 33 de Tarragona).

16 novembre
Visita institucional al Delegat del Govern 
de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, Sr. 
Albert Salvadó. Seu de la Delegació de 
Govern de la Generalitat Terres de l’Ebre. 

16 novembre
Reunió  de treball  amb la    Cambra de Comerç 

El dia  5   d’octubre,    es va   realitzar     una    visita 
institucional  al  Conseller d’Empresa  i Treball, Molt. 
Hble. Sr. Roger Torrent i Ramió,    per     part    d’una 
delegació  del   Consell  de   Col.legis   de  Graduats 
Socials   de Catalunya,   encapçalada   pel president 
del Consell  i  del  nostre Col.legi,  Excm.  Sr. Jaume 
Francesch Garces.
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de Tortosa. Seu Cambra Comerç de Tortosa.

16 novembre
Visita al director dels Serveis Territorials 
d’Empresa i Coneixement a les Terres de 
l’Ebre, Sr. Adam Tomàs. Seu Serveis Territorials 
d’Empresa i Coneixement a les Terres de l’Ebre.

16 novembre
Visita institucional  al Magistrat-Jutge  del Social 
de Tortosa, Sr. Joaquim Bonfill.  Jutjat del Social 
de Tortosa.

23 novembre
Presentació i moderació a càrrec de la Secretària 
del Col.legi, Sra. Maria Cristina Canela, de la 
ponència impartida per la Sra. Montserrat Raga 
Marimón, dins les X Jornades de Mediació, sota 
el títol “Mediació a l’Administració de Justícia: 
Balanç i Reptes de Futur”. Plataforma Teams

25 novembre
Reunió de treball  amb la TGSS.  Li acompanya 
la secretària,  Sra.  Cristina  Canela, i la  vicese-
cretària, Sra. Teresa Maria Martínez. Plataforma 
Zoom.

29 novembre
Visita     institucional  a la    Directora      Serveis 
Territorials de Justícia a Tarragona, Sra. Monica 
Solé Padró.  Seu Serveis  Territorials  Justícia a 
Tarragona.

9 desembre
Reunió de treball amb els caps de la Inspecció 
de Tarragona, Sr. Antonio Jiménez i Sr. Jose An-
tonio Ferrando. Acompanyen al president, els 
vicepresidents Sr. Jordi Muria i Sr. Josep Ra-
mon Roig, la secretària, Sra. Cristina Canela, 
i la vicesecretària, Sra. Teresa Maria Martínez. 
Seu de la Inspecció Provincial de Tarragona.



El dia 13 de desembre  va tenir  lloc al  Palau Reial de  Pedralbes la signatura del Conveni Compendium.cat, 
per part del nostre president,  Sr. Jaume Francesch,  en representació del  Consell de  Col.legis de Graduats 
Socials  de   Catalunya.  Amb la signatura  d’aquest conveni,  es posarà en marxa  un portal  de  recursos de 
llenguatge jurídic català que,  impulsat pel Consell de  l’Advocacia Catalana, va ser signat per divuit entitats i 
institucions catalanes i andorranes. 
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13 desembre
Acte signatura del portal de recursos de llen-
guatge jurídic català Compendium.cat, presidit 
per la consellera de Justícia, Hble. Sra. Lourdes 
Ciuró. Palau reial de Pedralbes a Barcelona.

17 desembre
Reunió    del    Ple del    Consejo    General   de 
Colegios Oficiales  de  Graduados   Sociales de 
España, i  Acte de lliurament dels premis Mérito 
Social 2021. Senat d’Espanya – Madrid.

El dia 19 d’octubre, reunió de treball entre el Secretari 
Administració Justícia, Sr. Eusebi Campdepadrós 
i una delegació del Consell de Graduats Socials de 
Catalunya, encapçalada pel president del Consell 
i del nostre Col.legi, Sr. Jaume Francesch Garces, 
acompanyat del vicepresident del Consell i president 
del Col.legi de Barcelona, Sr. Carlos Berruezo.

El 21 d’octubre, es va realitzar una visita 
institucional a la Delegada Territorial del Govern 
de la Generalitat, Sra. Teresa Pallarès Piqué, 
per part del President del nostre Col.legi, Sr. 
Jaume Francesch Garces, acompanyat de la 
Secretària del Col.legi, Sra. Cristina Canela Ibarra.

El dia 23 de novembre, va tenir lloc la celebració 
de la ponència de la coordinadora de la Secció 
Territorial Catalana de GEMME i magistrada del Jutjat 
Contenciós Administratiu de Barcelona, Montserrat 
Raga Marimón, dintre del marc de les X Jornades 
de Mediació a Tarragona, celebrades des del dia 
22 de novembre fins l’1 de desembre, a través de 
la Universitat Rovira i Virgili. La Secretària del Col.
legi, Maria Cristina Canela, va presentar i moderar 
aquesta ponència, organitzada pel nostre Col.legi.
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Agenda Presidència Gràfica 8

El dia 17  de  desembre,   el Consejo General  de   Colegios  Oficiales   de   Graduados  Sociales de España 
va realitzar  el lliurament  de la  16a 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   amb les   diferents   distincions,   es trobava   Francisco Javier Sánchez 
Icart, Magistrat del  Jutjat del Social núm. 3  de Tarragona,  que va rebre  el premi  Mèrit Social  a la Justícia, 
a proposta  del    nostre    Col.legi,  distinció  que  li  va ser  lliurada  pel nostre president,  Jaume Francesch, 
acompanyat del President del Consejo General, Ricardo Gabaldón.

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.



Presència en els mitjans de comunicació
Relacions Externes

Durant el present exercici, el nostre Col·legi, malgrat la situació marcada encara 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, tal com es pot veure a través de les diferents ressenyes publicades.

L’any 2021,    el nostre    Col·legi   ha   aparegut   en   9 ocasions  en diferents  mitjans de 
comunicació, segons es pot apreciar en la gràfica núm. 3.

Diari digital Tarragona 21 (14 d’abril de 2021)
Article que parla de les 26 Jornades de Dret del Treball i de Seguretat Social, que s’iniciaran al dia 
següent. Aquesta vegada es realitzaran únicament en format virtual.

Diari Més (15 d’abril de 2021)
Amplia ressenya de l’inici de les  26 Jornades de Dret del Treball  i de  Seguretat Social, centrades 
en aquesta edició, entorn les novetats i altres qüestions en matèria laboral, que estiguin relaciona-
des amb la covid-19.

Digital República Checa (16 d’abril de 2021)
Ressenya i fotografies  de la primera jornada de les 26 Jornades de Dret del Treball i de Seguretat 
Social, la primera edició sota la modalitat en línia, adaptant-se al context pandèmic.

Diari Més (16 d’abril de 2021)
Amplia ressenya i fotografia  del primer dia de celebració  de les   26 Jornades de Dret del Treball i 
de Seguretat Social, fent un resum de les ponències tractades  en el primer dia de les jornades, en 
format virtual. 

Diari Més (4 de maig de 2021)
Ressenya informativa sobre la primera jornada formativa i solidària organitzada de mane-
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ra conjunta pel Col·legi de Graduats Socials de Tarragona i els Col.legis de l’Advocacia de 
Reus i de Tarragona, amb el títol L’acomiadament en temps de covid, celebrada el 22 d’abril.

Digital República Checa (1 de desembre de 2021)
Ressenya  i fotografies de celebració  de l’acte d’imposició de togues  i jurament   dels nous col·le-
giats exercents.

La Ciutat (1 de desembre de 2021)
Amplia ressenya i fotografia de l’acte d’imposició de togues  i jurament dels  nous col·legiats, el dia 
26 de novembre.

Diari digital Tarragona 21 (1 de desembre de 2021)
Article informatiu de la celebració  de l’acte d’imposició  de togues   i jurament dels nous col·legiats 
exercents, acompanyat de la fotografia  de l’acte, presidit per Rosa Maria Virolés, Magistrada de la 
Sala del Social del Tribunal Suprem.

Diari Més (1 de desembre de 2021)
Petita ressenya acompanyada  de fotografia de l’acte  d’imposició de togues  i jurament   dels nous 
col.legiats exercents, celebrat l’últim divendres de novembre.
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Presència a les Xarxes Socials
Relacions Externes

Una de les fites marcades  per aquest 2021 ha estat la de potenciar, encara més, la nostra 
presència a les xarxes socials.  A través d’aquestes, s’ha informat als  col.legiats i al públic 
en general,  tant de  l’activitat diària  del Col.legi,  com de les  notícies  més  importants de 
caire laboral i fiscal.

El 2021 ha continuat consolidant-se la nostra presència en les tres xarxes socials, cen-
trant-nos durant aquest últim any en tenir una presència més activa. A través dels nos-
tres perfils a les xarxes socials, s’informa a tots els usuaris de l’activitat col.legial, 
amb totes les principals novetats, accions i cursos formatius que organitza el Col·le-
gi. I com a complement, durant aquest últim any, s’ha combinat amb notícies bàsi-
cament de caire laboral i fiscal, que poden ser d’interès per als nostres seguidors.

En la pàgina de Facebook,  durant 2021,  s’han realitzat un total de  123 publicacions, que 
han generat  un total 1460 interaccions  (tot tipus d’accions realitzades  pels seguidors, en 
relació a una notícia),  i aquestes publicacions  han tingut 17398 visualitzacions, al llarg de 
tot l’any 2021.

En Twitter, durant l’any 2021, hem emès 80 tweets, amb un total anual de 10238 im-
pressions. El nostre perfil ha estat visitat aquest any 2021 per 2711 persones. Fina-
litzem l’any 2021 amb 856 seguidors, i seguim a 287 usuaris, la majoria col.legis pro-
fessionals, organismes i administracions relacionades amb els graduats socials.

Pel que fa a Linkedin,  en el setè any  de presència  del nostre Col.legi a la xarxa social, el 
compte ha arribat als 863 contactes i tenim 329 seguidors.

En quant  a les  publicacions realitzades  a Linkedin,  aquest any 2021  han estat   un total 
de 119, amb una visualització de  12487 persones,  a les quals  els nostres continguts han 
aparegut en la seva pàgina d’inici.

Publicacions Facebook Gràfica 10a Visualitzacions Facebook Gràfica 10b
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A través de les gràfiques 10a i 10b (Facebook), es pot veure el número de publica-
cions realitzades durant els quatre últims anys, així com també el número de visua-
litzacions i interaccions que han tingut aquestes publicacions durant aquest període.

A la gràfica 11 (Twitter),   es pot  observar   l’evolució ascendent   des de  l’any 2018 fins el 
2021,  en el número   de tweets emesos,  així com també  l’evolució en el  nombre total de 
seguidors i persones que seguim.

Pel que fa a la xarxa social Linkedin,  a la gràfica 12 també  es pot seguir  l’evolució en els 
últims quatre anys del número total de contactes i de seguidors.

Xarxes Socials Twitter Gràfica 11

Xarxes Socials Linkedin Gràfica 12
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Presentació
Secretaria

En aquest 2021  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 hem continuat   adaptant-nos  a les circumstàncies  per tothom  conegudes,  basant la 
gairebé totalitat   de l’oferta formativa  a través de videoconferències, i cursos en format virtual. Ha 
estat durant el darrer trimestre de 2021 quan hem anat  recuperant la  presencialitat de les accions 
formatives seguint en tot moment les recomanacions sanitàries.

L’oferta formativa de l’Escola de Pràctica Professional, durant aquest any 2021,  s’ha focalitzat, per 
segon any, 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 despa-
txos professionals.

A meitats d’abril,   vam organitzar   les  XXVI Jornades  de  Dret del  Treball i   de Seguretat Social, 
per primer cop   en format virtual.  Això va permetre una major comoditat  en els despatxos a l’hora 
de connectar-nos,  però ens  va privar dels  debats i  converses entre els   participants i companys, 
sempre enriquidors.  En total s’han  organitzat  22 accions formatives,  amb un  total de 81,5 hores 
lectives, i 1142 assistents.

La nostra presència  en les Xarxes Socials,  continua sent  molt activa. També hem  estat presents 
en els mitjans de comunicació en 9 ocasions.

La lluita contra l’intrusisme continua sent un altre dels nostres objectius, com cada any, en defensa 
dels   interessos   del   nostre col·lectiu.   Des   del   Consell de  Col.legis  de   Graduats Socials de 
Catalunya,  s’ha   tractat  aquest   problema  i  s’ha  acordat actuar, conjuntament,  per  identificar i 
perseguir aquestes accions que perjudiquen seriosament als professionals col.legiats, 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 2021,  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 2021,  al mes d’octubre, es va efectuar  l’auditoria  interna, 
i al mes de novembre  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 qua-
litat,  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 2021,  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 2021,  s’oferiren un  total de nou-centes seixanta-cinc informacions,  segons es pot 
observar 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 
departament,  elabora la informació estadística i documentació necessàries, per la revisió mensual 
de la Gerència i Junta de Govern.

Durant l’exercici 2021, aquest departament va oferir un total de 304 informacions, sobre 
diversos temes de caràcter general, col·legiacions i altres (quadre servei d’informació).

Aquest any 2021, 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 463 documents d’entrada i 1.777 documents de sortida.

En total, durant l’exercici 2021, la secretaria del Col·legi, ha efectuat un total de 1.777 
enviaments (984 a través del departament de la pàgina web i 793 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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Durant l’any 2021, 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, n’hi han registrades un total de 22 empreses.

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 en funció del nombre de normativa publicada. 
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, amb 
l’assistència de l’Assessoria 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 
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 són favorables.

En aquest exercici, van entrar tres casos d’ètica professional, ja tancats. 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.



Jurament nous Col.legiats Exercents
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Acte Imposició Togues i Jurament o Promesa Nous Col.legiats Exercents 
Departament de Col.legiacions

El divendres 26 de novembre,  el nostre Col.legi va celebrar l’acte d’imposició de togues i jurament 
o promesa dels nous col.legiats exercents.

En el primer   acte col.legial  celebrat  des de   l’inici   de la   pandèmia   de la Covid, i seguint totes 
les mesures vigents   en aquell moment,  es va dur a terme l’acte d’imposició  de togues i jurament 
de tretze nous col.legiats exercents, aquesta vegada en la seu del Seminari Tarraconense.

El President   del    Col.legi,  l’Excm.  Sr.  Jaume Francesch,  va presidir  l’acte,  juntament   amb la 
magistrada  del Tribunal Suprem,  Excma. Sra. Rosa Maria Virolés,  al qual va assistir  el president 
de l’Audiència Provincial,  Il.lm. Sr. Joan Perarnau.  També  hi  van  assistir  el Magistrat  del  Jutjat 
Social  número 1  de  Reus,  Il.lm. Sr.  Francisco Javier Martínez,  i  la  responsable   del  Grau   de  
Relacions Laborals i Ocupació de la URV, Dra. Catalina Jordi.

Els nous col.legiats exercents van ser apadrinats per la Secretària del Col.legi, Sra. Maria Cristina 
Canela.

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

 Sra. Maria del Carmen Alarcon Cintas
 Sra. Maria Escoda Foncillas
 Sra. Anna Maria Isern Puig
 Sra. Eva Maria Leal Moraga
 Sra. Sonia Marine Sanchez
 Sr. Rossend Marti Costa
 Sr. Julià Matarranz Salomó

            Sr. Juan Andres Montero Vilela
 Sra. Aranzazu Ordóñez Navarro
 Sra. Raquel Rodríguez Baeza
 Sr. Alberto Sanz Martínez
 Sra. Maria Isabel Vera Ruiz
 Sra. Elena Zhukova Marchenko
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Acabat  l’acte  d’imposició de  togues  i  urament  dels   nous  col.legiats  exercents,  els col·legiats 
assistents   i    familiars  dels   tretze  nous col.legiats  van gaudir  del   còctel   que     va   tenir lloc 
posteriorment.

Renovació parcial de la Junta de Govern
Departament de Col.legiacions

El dia  28  d’abril  de  2021,  va tenir   lloc  la  celebració  de la Junta General  Ordinària  anual. Per 
segona vegada,  i degut   a la  situació de  crisi sanitària   ocasionada  pel  COVID-19, va haver de 
celebrar-se   de forma telemàtica.  En el transcurs   de la  mateixa,  es van  aprovar  per unanimitat  
tots els   punts  de  l’ordre del  dia,  així com  la Memòria  Anual  2020,  Memòria  Comptable  2020 
i Pressupost per a l’any 2021.

A l’últim  punt  de  l’Ordre del Dia,  Eleccions  per a la  renovació  parcial  de la   Junta  de  Govern, 
es va    procedir  a la  proclamació  dels   quatre candidats  a vocals exercents,  Sra. Maria Cristina 
Canela Ibarra,  Sra. Teresa Maria Martínez Farre,  Sr. Jose Ramon Roig Subirats i Sr. Juan Manuel 
Sanchez Estorach,  així com també  a la proclamació  de la candidata a vocal  sense exercici, Sra. 
Rosa Maria Alegret del Cerro,  que van  ser elegits    per aclamació,   sense   necessitat  d’efectuar 
votació, en haver quedat proclamats definitivament el dia 14 d’abril de 2021.

Els  membres  de la  Mesa Electoral,   formada  per la  presidenta,  Sra. Nuria  Sabaté  Punyed;  la 
secretària,  Sra. Mònica Subirats Hierro,  i la   vocal,  Sra. Cristina Carrasquer Ferreté,  van   donar 
lectura a l’acta  de proclamació definitiva de les candidatures  presentades per cobrir les vacants a 
la Junta de Govern.
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Distincions Col.legials
Departament de Col.legiacions

Les restriccions sanitàries provocades per la COVID-19 van provocar l’ajornament de la 
celebració dels nostre tradicional Sopar Col.legial corresponent als dos darrers anys. Un 
acte institucional que, si les circumstàncies ho permeten, recuperarem el proper any 2022 
i servirà per homenatjar als col.legiats i col.legiades que durant aquest període d’impàs, 
s’han fet mereixedors dels respectius reconeixements per la seva vinculació al Col.legi. 

A les  distincions  concedides al 2020,  cal sumar  les aprovades  en la reunió de Junta de Govern, 
celebrada  el dia 17 de novembre de 2021,  on 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:

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. Sonia Azor Alcazar 
Sra. Sandra Boyer Martí
Sr. Victor Manuel Canalda García
Sra. Silvia Cordoba Baguena
Sr. Ramon Dionisio Ginovart Borrell 
Sr. Francisco Huguet Garcia
Sra. Elena Llaó Usó
Sra. Maria Montserrat Plana Voltas
Sr. Jose Sepulveda López

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

Excm. Sr. Ramon Callarisa Forcadell
Excm. Sr. Juan Manuel Romero Ceballos
Excm. Sr. Antonio Salto Domingo

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

Sr. Albert Alsina Marti
Sr. Antonio Armengol Aragones
Excm. Sr. Joan Anton Aubia Olle
Sr. Enrique Juan Bel Viñals
Sr. Jaume Ramon Blanch Amoros
Sra. Natalia Boronat Alegret
Excma. Sra. Maria del Carmen Caro Serrano
Excm. Sr. Jose Codorniu Suñer
Excm. Sr. Javier Diez Pascual
Excma. Sra. Josefa Méndez Higuero
Sr. Jordi Odena Vilarmau
Excm. Sr. Josep Maria Olesa Vallespi
Sra. Maria Carmen Puig Pons
Sra. Maria dels Àngels Reche Cavallé
Sr. Albert Sabaté Santana



26

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

Excm. Sr. Ramon Badia Conesa
Excma. Sra. Maria Isabel Camañes Tena
Sr. Juan Antonio Carrasco Sanabria
Excm. Sr. Josep Maria Casas Rue
Excma. Sra. Maria Carmen Cuevas Lopez
Excm. Sr. Jaume Francesch Garces
Excm. Sr. Jose Angel Guillen Gomez
Excm. Sr. Jose Puig Cuartiella
Sra. Josefa Maria Sole Vilella
Excm. Sr. Joan Ramon Torres Martinez

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

Excm. Sr. Carlos Omar Aviles Reyes
Excm. Sr. Lluis Ayneto Magarolas
Sr. Rafael Gonzalez Collado
Excm. Sr. Esteban Martorell Rius
Sr. Raul Navarro Roldan
Excm. Sr. Francisco Sanchez Pozo

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

Sr. Antonio Gomez Uribe
Sr. Ramon Pamies Adzeries
Excm. Sr. Fernando Sebastia Prades

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

Sr. Jose Maria Pla Virgili
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Altes Exercents Lliures 

Núm. col. Nom     Data alta 
 
   1068  Elena Zhukova Marchenko  03/02/2021
   1069  Maria Escoda Foncillas   03/02/2021
   1070  Eva Maria Leal Moraga   17/03/2021
   1016  Sonia Marine Sanchez   17/03/2021
   1071  Julià Matarranz Salomó   17/03/2021
   1072  Aranzazu Ordóñez Navarro  28/04/2021
   1073  Alberto Sanz Martínez   16/06/2021
   1074  Raquel Rodríguez Baeza  16/06/2021
   1078  Laura Liron Jimenez   16/12/2021 
 
 
 
Canvis de Modalitat (Passen a Exercents Lliures)
 
Núm. col. Nom    Anterior modalitat  Actual modalitat
 
   1055  Oscar Prieto Artigas  No Exercent    17/07/2019 Ex. Lliure       28/04/2021
     984  Lluis Valencia Ferre  Ex. Empresa    18/03/2014 Ex. Lliure       28/04/2021 
 
 
 
Altes No Exercents 
 
Núm. col. Nom     Data alta 
 
   1075  Esmeralda Perez Garcia  15/09/2021
   1076  Daniel Cáliz Mendoza   15/09/2021
   1077  Sonia Fernandez Peña   15/09/2021
   1013  Manuel López Blanco   15/09/2021 
 
 
 
Canvis de Modalitat (Passen a No Exercents)
 
Núm. col. Nom    Anterior modalitat  Actual modalitat
 
     985  Melodie Jarma Rovira  Ex. Lliure    21/11/2018  No Exercent  03/02/2021
   1054  Mónica Pamies Hernández    Ex. Lliure    15/05/2019  No Exercent  21/07/2021 
 
 
 
Canvis de Modalitat (Passen a Emèrits)
 
Núm. col. Nom    Anterior modalitat  Actual modalitat
 
       70  Antoni Cerro Ferran  Ex. Lliure    16/06/1978  Emèrit  21/07/2021 
    

Moviment Col.legial durant l’exercici 2021
Departament Col.legiacions



 
Baixes  
Núm. col. Nom     Modalitat  Data baixa 

     254  Antoni Francesc Jove Martinez  No Exercent  03/02/2021
     109  Nuria Martorell Soler   No Exercent  03/02/2021
     970  Juan Navarro Ureña   No Exercent  17/03/2021
     208  Mª Asuncion Ferrer Cendran  No Exercent  17/03/2021
     796  Sara del Camino Alonso   No Exercent  28/04/2021
     639  María del Carmen Curull Gasol  No Exercent  28/04/2021
     983  Ines Palacin Anzano   No Exercent  19/05/2021
     988  Kevin Pérez Guisado   No Exercent  19/05/2021
     770  Susana Pérez Bové   No Exercent  16/06/2021   
   1007  Eudald Ribot Negrie   No Exercent  15/09/2021
     276  Angel Ruiz Cansado   No Exercent  13/10/2021
   1062  Carlos Canela Miquel   Exercent Lliure  17/11/2021
   1057  Marc Vazquez Tarrida   Exercent Lliure  16/12/2021 
 
 
 
Baixes Estudiants RRLL i Ocupació URV  
Núm. col. Nom    Data baixa 

 10009  Edgar Casellas Ramon  28/04/2021 
 10022  Sheila Alberti Pina  28/04/2021
 10021  Daniel Cáliz Mendoza  15/09/2021
 10020  Sonia Fernandez Peña  15/09/2021

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. 

Seguint amb la renovació constant, i després del restyling realitzat l’any 2019, aquest darrer any 
s’ha introduït una millora a la pàgina principal, amb la creació d’uns blocks, que permeten un accés 
directe a les informacions més destacades, ja sigui als principals organismes, a la base de dades 
a disposició dels col.legiats, així com als diferents actes institucionals i d’EPP més destacats.

Consultes Pàgina Web Gràfica 5a
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Aquesta interacció entre el col.legiat i la web, incrementada per la situació de pandèmia, s’ha 
mantingut en uns valors molt alts, el que demostra la fidelització i la confiança del col.legiat vers la 
informació rebuda. Així, en 2021, es van comptabilitzar 26.405 visites, tal com es reflecteix en la 
gràfica núm. 5a, i la consolida com 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 
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.

Visites Pàgina Web Gràfica 5b
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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.

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 ser-
veis als Col·legiats, i on poden consultar les novetats, disposicions, normativa, temes d’interès i tot 
allò que els hi pugui ser necessari, per al desenvolupament de la seva activitat laboral.

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 Pràc- 
tica 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 
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.

Aquest any 2021,  com a   novetat,  s’ha creat  el nou apartat  Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència, on es va recopilant  la principal  normativa d’interès  publicada al  BOE   i al DOGC, en 
relació als fons destinats per Europa a reparar els danys provocats per la crisis del 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.

Àrea Col.legial Restringida
Departament Pàgina Web
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Durant  l’exercici 2021,  i  dintre  de  la  Borsa de Treball,  es  gestionaren  27  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 aquest  any  2021  gairebé   s’ha tornat  a recuperar   el número   habitual   d’ofertes 
publicades,  després del  descens significatiu  que hi va haver  en el període inicial de la pandèmia 
del COVID. 
 
A la zona  restringida  de  Col·legiats,  també hi trobem  l’apartat  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  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.  Les 
mesures  sanitàries imposades  a conseqüència  de la COVID-19,  ha accelerat  el procés  d’adap-
tació a un  entorn virtual  a l’hora d’impartir  les diferents accions  formatives  que  s’han programat 
durant aquest exercici.  El resultat ha estat una programació formativa que permet, bé l’assistència 
presencial,  bé l’assistència on-line.  Aquestes sessions  són gravades  i posades a disposició dels 
col.legiats mitjançant els canals establerts.

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

També en la zona de Col·legiats, es poden consultar totes les Memòries Comptables, des de l’any 
1999, així com les Memòries Anuals d’Activitats editades pel Col·legi, complint escrupolosament el 
nostre principi de transparència i claredat, i que estan disponibles per a la seva consulta en l’apar-
tat 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,  serveis,  que puguin  ser necessaris i 
d’utilitat.

Borsa de Treball Gràfica 4
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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. 

En la zona restringida  de Col.legiats Exercents,  es troben  els accesos  i la informació relativa als 
portals E-justicia.cat i LexNET,  el primer  d’àmbit autonòmic i el segon estatal.  Es tracta d’una ex-
tranet que recull una sèrie d’eines que faciliten les relacions i les comunicacions dels professionals 
amb l’Administració de Justícia corresponent, entre elles la presentació de demandes, o el visionat 
de les gravacions del Sistema Arconte2.  
 
A Notícies d’interès,  es fa un recull de les notes informatives i circulars vàries arribades des de les 
diferents Administracions  i Organismes, que puguin ser  d’interès per  als col.legiats i/o afectin a la 
gestió diària dels seus despatxos professionals.

També dins de Col.legiats Exercents, es troba l’apartat Convenis de Col·laboració  amb 
Organismes, 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.

El col·legiat exercent disposa d’un accés gratuït a la Base de Dades de Iberley, en concret a les ma-
tèries de Laboral, Fiscal, Administratiu, Penal, Mercantil i Civil, i en cadascuna d’elles pot accedir a 
diferents apartats com Jurisprudència, Legislació, Resolucions, Temes, Formularis, Casos pràctics, 
Convenis col.lectius sectorials i d’empresa, subvencions, notícies, revistes, butlletins i webinars.

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 Adminis- 
tracions,  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 we-
binars realitzades  a través de  l’Escola de Pràctica Professional, tractant tota la diversa i abundant 
normativa laboral publicada al respecte.

El nostre Col·legi  continua treballant   per millorar i ampliar  els serveis que ofereix als seus col·le- 
giats i col·legiades.  I és per això, que durant aquest 2021,  recentment s’han posat en marxa dues 
iniciatives  que tenen la voluntat  de donar resposta als dubtes que puguin sorgir a causa dels con- 
tinus  canvis  normatius   que  es produeixen. Una  d’aquestes   noves  iniciatives   es va  posar en 
funcionament   el  passat mes  d’octubre.   Es tracta  d’un  servei   de suport   en   l’assessorament 
laboral que  ofereix  l’exinspector de  Treball i  Seguretat Social,  advocat  i graduat social,  Antonio 
Benavides. A través  d’una adreça electrònica  habilitada  per a tal efecte,  els membres  del nostre 
Col·legi poden  traslladar les seves consultes,  les respostes a les  quals els arriben per la mateixa 
via de manera gairebé automàtica.  La recopilació de les  consultes realitzades, així com les seves 
respostes,  s’inclou en el nou apartat Consultes Antonio Benavides, i estan  disponibles  per a la 
seva visualització per tots els col.legiats i col.legiades exercents.

D’altra banda,  el nostre Col·legi també va habilitar,  el passat mes de juliol, un canal de comunica-
ció entre els col·legiats i el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).  En aquest cas, les consul-
tes també es gestionen  via correu electrònic, tot i que el servei s’ha anat complementant amb una 
sèrie  de videoconferències  amb la  direcció provincial  del SEPE,  a través de les  quals s’ha anat 
ampliant la informació relativa als ERTO i als dubtes més comuns pel que fa a la seva tramitació. A 
través de l’apartat Consultes SEPE, es recopilen les consultes realitzades, i les seves respostes, i 
es posen a l’abast de tots els col.legiats i col.legiades exercents.
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Calendaris Laborals Gràfica 6

Durant l’exercici 2021,  el departament  de la  Pàgina Web  va oferir un total  de  185 informacions, 
sobre diversos temes  de caràcter general,  de continguts  i accessos  de la pàgina web, d’informà-
tica, 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 2021, s’han editat 1.510 calenda-
ris, 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. 
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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 
exercici 2021,   s’han   programat   22 accions   formatives,  distribuïdes   de la  següent manera: 
17 accions  formatives  sobre  temes laborals  i de   seguretat social,  incloses les  XXVI Jornades 
de Dret del Treball i de Seguretat Social,  4 accions formatives   sobre temes  fiscals,  incloent el 
Curs de  llarga durada sobre  Fiscalitat  Internacional Bàsica;   i hem   col.laborat  en  l’organització 
de les X Jornades de Mediació a Tarragona,  celebrades des del dia 22  de novembre fins el 1 de 
desembre, a través de la Universitat Rovira i Virgili,  aquest any també  en modalitat virtual. Aquest 
2021 el nostre Col.legi ha col.laborat aportant  la ponent Sra. Montserrat Raga Marimón, coordina-
dora de la Secció Territoral Catalana  de GEMME  i  magistrada del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Barcelona, que va impartir la ponència  “Mediació a l’Administració de Justícia:  Balanç i Reptes 
de Futur”.  Això s’ha traduït en què s’hagin  ofert un total de 81,5 hores lectives, amb una assistèn-
cia de 1142 assistents.

A banda de la formació programada i organitzada pel Col.legi, els nostres col.legiats han tingut 
accés a un conjunt d’accions formatives organitzades, bé per Organismes dels quals formen 
part, o bé per entitats amb les quals mantenim una estreta relació de col.laboració. Tota aquesta 
formació addicional, webinars principalment, han representat un total de 45 accions formatives, 
a les quals els nostres col.legiats han tingut accés, per la seva vinculació amb el Col.legi.

Tal i com es pot observar en la gràfica núm. 9, de l’Escola de Pràctica Professional, el 
número d’assistents a les accions formatives durant aquest any 2021 s’ha incrementat, 
ja que tota la formació es va realitzar de forma virtual, incloses les Jornades, i es basa en 
el número d’inscripcions realitzades a les accions formatives, tot i que el número total de 
col.legiats que hauran visualitzat la formació disponible a la zona restringida de la nostra 
pàgina web, posteriorment a la seva celebració, podem imaginar que ha estat molt més alt.

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:
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El dia 13  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,  i realitzada  via 
on-line.

El dia 2  de febrer,  es va celebrar  un  Webinar    sobre   PRÒRROGA  DELS  ERTOS,  amb el Sr.  
Antonio Benavides,  exinspector de Treball  i  de la  Seguretat Social,   Advocat  i    Graduat Social, 
organitzat per MC Mutual. 

El dia 2 de febrer també es va celebrar la primera de les sessions webinars setmanals del 
Curs d’ESPECIALITZACIÓ SOBRE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I DE SEGURETAT 
SOCIAL, amb el Sr. Fernando Sicre Gilabert, Inspector de Treball i Seguretat Social, 
i Doctor en Dret i Ciències Econòmiques. Aquest Curs, amb una durada total de 20 
hores, es va realitzar en sessions webinars setmanals, i va finalitzar el 13 d’abril.

Durant  els dies 15 i 16 d’abril,  es van celebrar  les  26es JORNADES DE DRET DEL TREBALL I 
DE LA SEGURETAT SOCIAL.

La 26ena. edició d’aquestes Jornades va ser molt diferent a les anteriors, ja que degut 
a la situació de pandèmia del moment, es van haver de celebrar en format virtual. I 
el tema de les Jornades va ser “SEGURETAT JURÍDICA EN TEMPS DE COVID”, 
girant totes les ponències entorn de la nova realitat laboral sorgida a partir de la Covid.

La inauguració va ser a càrrec de l’Excm. Sr. Jaume Francesch Garcés, President de l’Il·ltre. 
Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona i de l’Excma. Sra. Rosa Maria Virolès 
Piñol, Directora Tècnica de les Jornades i Magistrada de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.

Aquestes  Jornades   es van  desenvolupar sota la   Direcció Tècnica  de la  Magistrada de la Sala 
Quarta del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Rosa Maria Virolès Piñol; i com a Secretari Tècnic, el Sr. 
Rafael Fernández Escobar, Gerent del nostre Col·legi.

Amb un format de vuit ponències, la Covid es va convertir  en la protagonista d’aquesta 26a. edició 
de les Jornades, com a eix vertebrador del contingut de les ponències. Les jornades van tractar de 
les novetats en matèria laboral  sorgides arran d’aquesta crisi sanitària, convertint-se doncs, en un 
fòrum amb una temàtica de màxima actualitat.

Van participar com a ponents,  en el primer dia de les jornades, l’Excma. Sra. María Emilia Casas 
Baamonde, Catedràtica de  Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Complutense 
de Madrid,  amb la  ponència  sobre “COVID: Prevenció de riscos  i  Seguretat Social”,  l’Excm. Sr. 
Ignacio García-Perrote Escartín,   Magistrat   de la   Sala   Quarta   del   Tribunal Suprem, amb la 
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ponència  ”Alternativa empresarial  en l’actual context econòmic i sanitari,  amb especial referència 
al  sector  de   l’hosteleria  i  restauració”,    l’Excma. Sra.  Rosa Maria  Virolès Piñol,  Magistrada 
de la  Sala Quarta  del  Tribunal Suprem,  amb la ponència  “El Treball a  distància  i  el Teletreball: 
el conveni   regulador.    Drets  i   obligacions  de  les   parts”,  i  l’I.lm.  Sr.  Carlos Hugo Preciado 
Domènech,  Magistrat  de la  Sala Social  del Tribunal Superior  de Justícia de   Catalunya, amb la 
ponència “Normativa COVID:  els compromisos  de  manteniment  de  l’ocupació  i la  prohibició de 
l’acomiadament. Doctrina del TSJ”.

El divendres 16 d’abril,  segon dia  de les  jornades,  van participar els següents ponents: l’Excma. 
Sra. Ana María Orellana Cano,  Magistrada   de la Sala  Social  del  Tribunal Superior  de Justícia 
de Madrid,  parlant  de  “El treball  en plataformes digitals.  Últims  criteris  judicials”,  la I.lma.  Sra. 
Sara Pose Vidal,  Magistrada de la  Sala Social  del  Tribunal Superior  de  Justícia de  Catalunya, 
amb la ponència  “L’adaptació de la jornada (art. 34.8 ET).  Criteris judicials  (TSJ, TS, TC, TJUE)”. 
La tercera  ponència  va ser  a càrrec  del  Sr. Antonio Benavides Vico,  ex inspector  de Treball i 
de la Seguretat Social,  Advocat  i  Graduat Social,  “Plans d’Igualtat  i Registre Salarial.  Qüestions 
pràctiques”.   L’Excma.  Sra.   María Luisa  Segoviano  Astaburuaga,  Magistrada  del    Tribunal 
Suprem,  i  Presidenta  de la  Sala Quarta  del  Tribunal Suprem,   va tancar   les   jornades amb la 
ponència “Jutjar amb perspectiva de gènere: criteris jurisprudencials”.  Aquesta ponència va donar 
pas a la cloenda de les Jornades, en la que també van participar el President del Consejo General 
de Graduados Sociales de España,  i la Sra.  María Luisa Segoviano Astaburuaga,  Magistrada del 
Tribunal Suprem, i Presidenta de la Sala Quarta del Tribunal Suprem.

Aquesta 26a edició de les Jornades, va comptar amb un centenar de participants que 
van poder seguir de forma virtual les ponències impartides des de llocs tan distants com 
Barcelona, Madrid o València, amb el nexe comú de la seu col.legial, ubicada a Tarragona. 
 
Les entitats col·laboradores, en aquesta ocasió foren: LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, i 
LEFEBVRE-EL DERECHO, i a l’apartat comercial vam comptar amb el patrocini de 12 entitats.
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El  dia  22  d’abril  es  va  celebrar  el    Webinar 
sobre   ACOMIADAMENT   EN   TEMPS      DE 
COVID.  Aquesta  acció  formativa   organitzada  
conjuntament  pel  Col.legi Oficial  de  Graduats  
Socials   de    Tarragona,   el  Col.legi  Oficial de  
l’Advocacia  de  Tarragona   i  el   Col.legi Oficial   
de l’Advocacia  de  Reus,  va ser  impartida  pel 
Magistrat  del Jutjat   del  Social de  Reus,  Il.lm.  
Sr.  Francisco Javier Martínez Cano. 
 
L’import íntegre de les inscripcions,  inclosos els 
honoraris  que amablement  va cedir  el ponent, 
va anar destinats a la iniciativa solidària: “Jo Em 
Corono”,  per recollir diners  per a la recerca per 
la lluita contra el COVID-19 (#YoMeCorono).

Els dies 23  de juny  i  1 de juliol,  es va realitzar 
el Curs  sobre COTITZACIÓ A LA SEGURETAT 
SOCIAL,  curs   realitzat   en   modalitat  virtual, 
impartit  pel   Sr.  Antonio  Benavides  Vico,   Ex 
Inspector  de  Treball  i de  la   Seguretat Social, 
Advocat i Graduat Social.
 
El dia 28 de juliol,  es va  realitzar  una  Jornada 
formativa   sobre  PREVENCIÓ   I    ACTUACIÓ 
CONTRA     L’ASSETJAMENT  EN     L’ÀMBIT 
LABORAL,   realitzada    on-line,   a   través  de 
la   plataforma   Zoom.   Webinar  impartida  per 
la presidenta  de   APREGEN,   Sra. Mª Ángeles 
García. 
 
Durant  l’últim   trimestre   de    l’any    2021,  es 
van  realitzar  tres cursos  més  en la   modalitat 
aula virtual,   amb el  Sr. Antonio Benavides,  Ex 
Inspector   de  Treball   i de la  Seguretat Social, 
Advocat i Graduat Social.

El dia 1 d’octubre,  es va realitzar  el Curs sobre 
Parelles   de   Fet  –  Efectes   Laborals  i   de 
Seguretat Social;  el 19 de novembre,   el Curs 
sobre Obligació empresarial de manteniment 
d’ocupació    i   les     conseqüències      dels 
acomiadaments  en la   normativa   Covid-19; 
i el dia 20  de desembre,   el Curs  Com Actuar 
davant la Inspecció de Treball.

A l’igual que l’any anterior,  durant   l’any 2021,   es van  continuar realitzant  Videoconferències i/o 
webinars,  organitzades  pel Consell de  Col.legis de Graduats Socials  de  Catalunya,  tractant els 
temes més importants  sobre les  novetats legislatives publicades,  i realitzades també per Antonio 
Benavides:
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Seminari sobre  IRPF i Novetats Fiscals 2021 
(Webinar)

Roberto Luengo, Cap d’Equip de la Dependència 
Regional d’Inspecció de Catalunya, Seu 
Tarragona, va realitzar un webinar, que es va 
poder seguir on-line pels inscrits, dedicat a les 
novetats de l’IRPF i les novetats fiscals de l’any 
2021. Aquesta sessió va tenir lloc el 19 d’abril.

18 de juny
Reunió  de treball  per  videoconferència 
sobre Novetats Butlletins RED 

13 d’octubre
Reunió  de  treball  per videoconferència  
amb el SEPE 
 
25 de novembre
Reunió  de  treball per  videoconferència 
sobre Novetats Butlletins RED

A banda de 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, com van 
ser les reunions de treball, realitzades per 
videoconferència, amb la Tresoreria i el SEPE.

Videoconferències realitzades  per Antonio 
Benavides durant l’any 2021: 
 
30 d’abril
Jornada   sobre  el   Registre   de Salaris 
 
2 de juny
Videoconferència  sobre  Novetats   Real 
Decreto-ley 11/2021 
 
13 de setembre
Videoconferència  sobre  la   Reforma de 
Pensions 
 
5 d’octubre
Videoconferència  sobre   Real     Decreto-ley 
18/2021 
 
13 de desembre
Videoconferència  sobre  les  novetats   de la 
Orden PCM/1353/2021



E.P.P. Gràfica 9

Des de la Gerència, i també com a responsable del Departament de Formació, durant l’exercici 
2021, es va oferir un total de 476 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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Seminari    sobre   Impost    de    Societats   i 
Novetats Fiscals 2021 (Webinar)

El dia   24 de maig,  es va  realitzar   un webinar 
en directe   dedicat  a  les   novetats de l’Impost 
de Societats  i novetats fiscals 2021,  amb el Sr. 
Roberto Luengo,  Cap d’Equip de la Dependèn-
cia  Regional  d’Inspecció  de   Catalunya,   Seu 
Tarragona.

Curs     teòric-pràctic    sobre           Fiscalitat 
Internacional Bàsica

El dia   20  de   setembre,   es va iniciar  el Curs 
tèoric-pràctic   sobre     Fiscalitat    Internacional 
Bàsica,   el primer   Curs   realitzat  en modalitat 
mixta,   on-line   i     presencial,   després   de la 
irrupció   de la   pandèmia  de la COVID. Aquest 
curs   de  llarga durada,   es va realitzar  en tres 
sessions,  i el Sr. Roberto Luengo,  Cap d’Equip 
de la   Dependència   Regional    d’Inspecció de 
Catalunya,  Seu Tarragona,  va ser el responsa- 
ble d’oferir aquesta activitat formativa.



Entitats Col.laboradores

Altres Col.laboradors
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