
 
Apol·lònia Julià és presidenta

del  Col·legi Oficial de Graduats
Socials de les Illes Balears d’ençà
del 2016. Aquest organisme re-
presenta i coordina el col·lectiu
de professionals que vetlla pel
Dret del Treball i la Seguretat So-
cial, així com també la qualitat de
la professió jurídica de tots els
seus col·legiats.

P¿Com pot implicar-se la tasca
d’un graduat social amb valors
com els de la justicia social?
R La nostra feina d’assessorament
empresarial i a particulars inclou, en-
tre moltes altres coses, aconseguir els
millors resultats per al client inter-
pretant les normes, complint i fent
complir les lleis i explicant els riscos
en cas contrari. La majoria d’empre-
ses i treballadors, quan estan ben as-
sessorats, compleixen la llei. Tot ple-
gat fa que la justicia social, entesa
com el manteniment dels drets eco-
nòmics i socials, així com també la
protecció de la dignitat laboral, si-
guin una realitat. feim una feina di-
dàctica molt important a empreses i
treballadors, perquè entenguin el
motiu de les coses, el motiu dels cos-
tos i la importància en el manteni-
ment i millora del nostre sistema.
P¿Fins quin punt és també un ofici
de caire vocacional?
R Les normes van canviant, de cada
vegada de forma més ràpida i sense
la seguretat jurídica necessària, ja
que en els darrers anys els diferents
legisladors han deixat a la interpre-
tació de les parts, i finalment als Tri-
bunals, abundants situacions que
fins fa uns anys, estaven mes clares.
Si unim aquesta situació a la falta de
personal de les Administracions Pú-
bliques, i a la obligatorietat de comu-

nicació electrònica, que obliga al
professional a variar de forma cons-
tant els seus protocols de feina, sense
dubte diria que una part molt impor-
tant del nostre ofici requereix d’un
gran motivació personal i per tant,
d’una gran vocació. Una vocació que,
si em permet, puc assegurar que
molts de graduats socials la tenen. 
P¿Quins són els principals reptes
que caldrà afrontar a curt termini?
RCap Graduat Social pot relaxar-se.
La globalització i les noves tecnolo-
gies han fet que les formes de con-
tractació i necessitats d’empreses i
treballadors hagin variat. Per una
part, les empreses requereixen tre-
balladors més pol·livalents i amb
contractes mes flexibles. en canvi els
treballadors reclamen seguretat ju-
rídica i manteniment de drets, així
com també una major flexibilitat i
més conciliació de la vida laboral i fa-
miliar. La nostra feina, per tant, és
mediar entre les parts perquè les
dues puguin aconseguir una estabi-
litat i prosperitat per igual. 

Les múltiples reformes normati-
ves ens obliguen a comunicar-nos
amb les diferents administracions
públiques, en la majoria de casos, de
forma telemàtica. Això obliga als des-
patxos a tenir una formació i reciclat-
ge informàtic, tant a nivell del propi
professional com dels seus empleats.
P¿Com valora aquests tres anys
encapçalant el Col·legi de Gra-
duats Socials?
R Molt positiva. Tot i que, allò real-
ment important, és la valoració dels
col·legiats. Afortunadament sembla
que és molt bona. Sóc una persona
molt inquieta i en constant evolució.
Vull que, de la mateixa manera, el
Col·legi esdevingui un servei capaç
d’adaptar-se segons les necessitats
de cada moment.

És per aquest motiu que, com a
presidenta, considero prioritària una
formació gratuïta pels meus com-
panys a més de seguir creant marca.
És a dir, que la figura del graduat so-
cial sigui prestigiada pel propi pro-
fessional, sentint-se’n orgullós, així
com també els usuaris, empreses o
treballadors, tenguin una garantia de
qualitat.

També cal que la nostra presència
dins les Administracions Públiques
sigui valorada com cal i, finalment,
que cap graduat social pugui dubtar
que la col·legiació, obligatòria, li re-
torna beneficis finals quan exerceix
la seva professió.
P¿Quines prestacions ofereix el
CGSIB als seus col·legiats?
Rels serveis varien en funció del ti-
pus de col·legiació. Tenim dues ba-

ses de dades jurídiques totalment
gratuites i de gran prestigi com Wes-
law i Tirant lo Blanch, les quals dis-
posen d’accessibilitat per a consul-
tar-ne la normativa, documentació
o jurisprudència actualitzada diària-
ment. 

els col·legiats també poden bene-
ficiar-se dels acords i col·laboracions
signades amb diferents entitats com
Asisa, Mapfre, Axa, Banc Sabadell,
Caixabank, Banc Santander i Colon-
ya Caixa Pollença. També disposam
d’una pòlissa de responsabilitat civil
col·lectiva amb fabroker, a un preu
molt inferior a les individuals, així
com també reunions periòdiques i
actualitzacions amb les diferents ad-
ministracions públiques. 

També posem a disposició dels
col·legiats formularis professionals i

circulars diàries de normativa, publi-
cacions al BOIB i BOe, així com la
venta de material i serveis necessaris.
evidentment, la seu és de tots i, per
tant, la poden usar quan sigui neces-
sari per a reunir- se amb els seus
clients. A més, hem creat un borsí de
treball el qual, afortunadament, té un
gran èxit.
P¿El col·legi disposa d’una quan-
titat suficient de professionals
col·legiats per a atendre la deman-
da de manera satisfactòria?
R Actualment som un 700 arreu de
les quatre illes. Mai és suficient si par-
lam de les pretensions del Col·legi,
però jo diria que els graduats socials
en aquests instants són presents a la
majoria de petites i mitjanes empre-
ses i que assessoren i assisteixen a
molts de ciutadans. Si bé, honesta-
ment, la meva opinió és que n’hi
hauria d’haver més. 
PEl 2015 vàreu registrar la Funda-
ció de Graduats Socials de les Illes
Balears. ¿Quines atribuciones té
aquesta iniciativa pionera i quines
sinèrgies estableix amb el CGSIB?
R fou creada per a fomentar la for-
mació, impulsar i proposar treballs
de recerca i docència, l’organització
de conferències i seminaris en dife-
rents matèries i d’altra banda, impul-
sar projectes de caràcter social i so-
lidari, dirigits a col·lectius necessitats
fomentant així la justícia social. 

La fundació, en col·laboració
amb el nostre col·legi i altres entitats,
facilita l’orientació laboral i la inser-
ció en el mercat de treball a tots
aquells col·lectius de risc.

També, de forma totalment gra-
tuïta, tenim establert un torn d’ofici
per a l’ Oficina d’Orientació Jurídica-
Laboral oberta als ciutadans que ho
sol·licitin al 971.22.90.33. Durant el
2018 hem atès més de 700 casos.
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Apol·lònia Julià és
presidenta del CGS
des del 2016.

“La majoria d’empreses i treballadors acaben complint la 
llei quan disposen d’un assessorament jurídic adequat”
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