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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.


