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diarimés

–Quin és el paper dels gra-
duats socials en l’actual
marc econòmic i laboral? 
–Des de sempre, els gra-
duats socials han tingut un
paper molt important en el
camp de les relacions labo-
rals entre les empreses i els
treballadors. L’assessora-
ment laboral i fiscal a la peti-
ta i mitjana empresa, com
també a treballadors, és la
principal tasca. En la situació
econòmica en què ens tro-
bem, els graduats socials,
estan fent un paper molt
important aconsellant i as-
sessorant a empreses de
quina és la millor solució per-
què la crisi els afecti al menys
possible. 
–Quina persona física o
col·lectiu pot requerir en
un moment determinat
l’assessorament d’un gra-

duat social?
–Com he dit abans, els gra-
duats socials centren el seu
focus d’activitat en aquelles
empreses petites i mitjanes
que necessiten assessora-
ment extern integral. Són
empreses que, per la seva
estructura, generalment no
poden o no volen, per les
seves estratègies empresa-
rials, tenir un servei propi in-
tern i prefereixen externa-
litzar-lo. Els graduats socials
assessorem al 80% de les
petites i mitjanes empreses
de l’Estat.
–Quines són les qüestions
més recurrents que han
d’atendre?
–Tota la matèria de contracta-
ció laboral, estudis de pen-
sions de la Seguretat Social,
impostos, estrangeria i ara,
desgraciadament, els expe-
dients de regulació d’ocupa-
ció. Les empreses ens dema-
nen consell i assessorament
en moments de dificultats
com els actuals.
–Quins són els nous reptes
en matèria de treball i
seguretat social que afron-
ta el seu col·lectiu?

–El nostre repte és poder
intervenir i ser més decisius
en la legislació laboral i fiscal,
en les relacions laborals i
col·laborar amb les adminis-
tracions, empreses i treballa-
dors per tal que el mercat de
treball i el sistema de la

Seguretat Social sigui millor.
–Qué opina de la tan
comentada reforma labo-
ral? És necessària?
–A Espanya, des de la publi-
cació de l’Estatut dels Tre-
balladors el 1980, s’ha posat
un pedaç darrere d’un altre en

la legislació laboral. És evi-
dent que cal una reforma
laboral, però aquesta no es
pot fer a corr-cuita. Les parts
negociadores no poden rebre
pressions de ningú per tal d’a-
rribar a un acord, ja que sinó
es tornarà a fer malament. Es
va voler fer, per exemple, un
nou estatut per al treballador
autònom i m’atreviria a dir
que ha estat un nyap perquè
la seva implantació ha estat
de poca o nul·la, cosa que els
graduats socials ja pronos-
ticàvem, i així molts aspectes
de la relació laboral. El dret
laboral s’ha de refundar.
–El Col·legi té prevista
alguna actuació destaca-

da per aquest any que ja
finalitza?
–A finals de novembre cele-
brarem el nostre sopar
anual, on distingim a gra-
duats socials i persones que
ha destacat per un tasca
important en favor dels gra-
duats socials. A més, el
Col·legi ja està preparant les
jornades de Dret Laboral i
Seguretat Social per al pro-
per mes de març i que, a
causa a la volada i el prestigi
que han agafat, ja que es fan
en col·laboració amb el
Consell General del Poder
Judicial, cada any atreuen n
molts professionals d'arreu
de l'Estat.

«Cal una reforma laboral, però no es pot fer
a corre-cuita ni sota cap mena de pressió»

FRANCESC BLASCO. President del Col·legi de Graduats Socials de Tarragona

Francesc Blasco fa un
repàs a l’actualitat del
sector, amb una espe-
cial incidència en la si-
tuació actual del mer-
cat laboral.

El president dels graduats socials reclama un refundació del dret laboral per adaptar-se a la realitat actual
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Francesc Blasco és el president dels graduats socials a Tarragona.
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Els graduats socials assessorem al 80% de les
petites i mitjanes empreses de tot l’Estat
espanyol

Assessorament empresarial

Al mes de març organitzem les Jornades de
Dret laboral i Seguretat Social en
col·laboració amb el CGPJ

Jornades de Dret Laboral

El Govern fomenta l’ús i el
coneixement del català en
el sector de l’advocacia

El Govern ha ratificat
aquest dimarts l'acord
marc de col·laboració amb
el Consell dels Il·lustres
Col·legis d'Advocats de Ca-
talunya (CICAC), per dur a
terme les actuacions ne-
cessàries per fomentar l'ús,
la difusió i el coneixement
del català en el sector de
l'advocacia. A més de ratifi-
car aquest acord, signat el
passat 29 de desembre del

2008, el Govern ha aprovat
el Pla de Treball per aquest
any, que preveu actuacions
com ara la traducció de ma-
terials didàctics, la creació
de cursos d'oratòria per a
advocats o la posada en
marxa del portal del profes-
sional.

El Pla de Treball 2009 es-
pecifica les actuacions,
l'objectiu que persegueixen
i la institució responsable
d'executar-les i ha estat ela-
borat per la comissió de se-
guiment de l'acord, integra-
da per dos representants
de cada part.

Ara s’utilitza només en el 25,2% dels judicis i només
el 8,2% de les sentències es dicten en català
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