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La Diputació avançarà 
uns 15 MEUR a la 
Generalitat perquè 
pagui als ajuntaments

La Diputació de Tarragona 
avançarà uns 15 milions d’eu-
ros a la Generalitat de Catalu-
nya perquè pugui fer front a 
part del deute que té amb els 
ajuntaments tarragonins. No 
serà una mesura que adopta-
rà únicament l’ens tarragoní, 
sinó que seran les quatre dipu-
tacions catalanes les que apor-
taran a la Generalitat fins a uns 
300 milions d’euros. El presi-
dent de la Diputació de Tarra-
gona, Josep Poblet, va explicar 
ahir que el primer pas serà 
liquidar el deute amb els ajun-
taments dels municipis més 
petits i «llavors es determinarà 
quina quantitat es destina a les 
poblacions més grans». Poblet 
afirmava que és possible que 
a finals d’aquesta setmana 
es conegui quina xifra exacta 
serà la que rebrà cada consis-
tori. D’altra banda, Poblet re-
marcava que els diners que ara 
es deixin a la Generalitat «ens 
els retornaran a finals d’any 
perquè formen part del nostre 
pressupost del 2012 i sinó a 
partir de finals d’any ens fari-
en anar malament». Recordar 
que la Generalitat deu només 
a l’Ajuntament de Tarragona 
més de 14 milions. Laia Díaz

Núria Arlandes
Amb el títol «Les reformes Labo-
rals de l’any (laboral, processal i 
Seguretat Social)», el Col·legi de 
Graduats Socials de Tarragona 
celebrarà la setmana  que ve,  a 
l’hotel Imperial Tarraco, les XVII 
Jornades de Dret del Treball i Se-
guretat Social, dirigides als pro-
fessionals del sector i obertes a 
les persones interessades a assis-
tir-hi. Els graduats socials ana-
litzaran la nova reforma laboral. 
En la presentació de les jornades 
Francesc Blasco, president del 
Col·legi, va fer algunes pinzella-
des de la postura dels professi-
onals davant el nou marc legal 
del mercat de treball: «Creiem 
que col·lapsarà més els jutjats 
del social i a més no comporta-
rà creació de llocs de treball», va 
dir. Rosa Virulès, magistrada de 
la Sala Quarta del TS i directora 
de les jornades, va remarcar que 
l’objectiu principal del jutges és 
evitar l’augment de processos 

saturi els jutjats, però que d’ocu-
pació no se’n crearà. Pel que fa 
als punts positius de la reforma, 
van destacar la flexibilitat de les 
empreses, més enllà dels acomi-
adaments: «Des del 1994 fins ara 
s’havien fet pedaços, ara real-
ment s’ha fet una reforma total», 

va dir Blasco. Les ponències ani-
ran a càrrec de quatre magistrats 
de la Sala Quarta del Tribunal 
Suprem, tres magistrats de la 
Sala del Social dels tribunals su-
periors de justícia de Galícia, Ca-
talunya i Madrid, i un catedràtic 
de Dret del Treball. 

Arriben les XVII Jornades 
del Col·legi de Graduats 
Socials a la ciutat

JORNADES

Tindran lloc el 8 i 9 de març a l’hotel Imperial Tarraco

CEDIDA

Francesc Blasco i Rosa Virulés, durant la presentació.
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