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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


