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PRESENTACIÓ 

 

 

 
 

 

Un any més repassem tota la feina realitzada al Col·legi, aquest 2015 hem volgut 

visibilitzar la nostra tasca i reforçar les aliances amb l’entorn per créixer 

professionalment i lluitar a favor d’una societat més justa i cohesionada. Una 

manera d’exercir la nostra força ha estat la permanent difusió de la nostra veu a 

través dels mitjans de comunicació, les xarxes socials i totes les plataformes que 

hem pogut tenir a l’abast. 

 

Han estat uns mesos on ens hem sumat i hem participat activament en nombroses 

plataformes col·lectives de defensa dels drets socials i iniciatives legislatives 

populars, sempre amb l’objectiu d’enfortir el paper dels professionals al servei de 

la ciutadania. 

 

Una vegada més ens retrobem amb la voluntat de realitzar un exercici de 

transparència institucional cap a totes les persones que conformem el nostre 

Col·legi professional. En aquesta ocasió us volem rendir comptes de les activitats 

realitzades en el Col·legi, a través d’aquesta memòria. 

 

 

 

Junta de Govern 
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II. EL COL·LEGI 

 

2.1. ÒRGANS DE GOVERN 

 

Els òrgans de govern del Col·legi són l’Assemblea General i la Junta de Govern.  

 

L’Assemblea General és l’òrgan màxim de govern i està integrada per la totalitat de 

col·legiades i col·legiats. Els seus acords vinculen la totalitat de membres del Col·legi i el 

Col·legi.  

 

La Junta de Govern és un òrgan col·legial i els seus membres estan elegits pel procediment 

electoral establert legalment. A continuació se’n detallen els i les membres que composaren el 

nou equip de Junta de Govern desprès de les eleccions celebrades el dia 5 de març de 2015 i la 

presa de possessió el dia 23 de març de 2015: 

 

 Presidenta   Elena Puig i Reig 

 Vicepresidenta  Francisca Ruiz Fernández 

 Tresorer   Joaquin Esteve Grau 

 Secretaria   Elena García Esteve 

 Vocal   Concepción Jornet Castelló 

 Vocal   Víctor Marín Navarro 

 Vocal   Pilar Albert Gandia 

 Vocal   Jorge Sebastián García 

 

 Durant el període que porta exercint aquesta nova Junta de Govern han hagut els següents 

canvis: 

  17 de novembre de 2015: cessament de Jorge Sebastián García (vocal) 

          Incorporació de Mª Isabel López Borrás en funció de vocal 

 

 21 de desembre de 2015: cessament de Joaquin Esteve Grau (tresorer) 

 

En data a 31 de desembre de 2015, la Junta de Govern està formada pels següents membres: 

 Presidenta   Elena Puig i Reig 

 Vicepresidenta  Francisca Ruiz Fernández 

 Tresorer    

 Secretaria   Elena García Esteve 

 Vocal   Concepción Jornet Castelló 

 Vocal   Víctor Marín Navarro 

 Vocal   Pilar Albert Gandia 

 Vocal   Mª Isabel López Borrás 
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2.2. ESTRUCTURA INTERNA 

 

L’equip de professionals del Col·legi garanteix l’atenció a les col·legiades i col·legiats, així com 

l’organització funcional del Col·legi mateix. Un bon equip, cohesionat, permet desenvolupar els 

projectes i les tasques encomanades amb eficàcia i eficiència. I una bona atenció presencial, 

telefònica, a través de la pàgina web o via correu electrònic, fa possible que les col·legiades i 

els col·legiats se sentin ben acollits i rebin un bon tracte. 

 

Actualment, al Col·legi comptem amb el següent equip de persones: 

 

 Gerència, responsable Elvira Palop i Benlloch 

 Departament administratiu, integrat per una professional administrativa. Responsable 

Adela Jovani i Vicent. 

 Departament de Formació i altres activitats, responsable Tania Domènech i Morell. 

 

 
Organigrama del Col·legi 

 

Finalment, hi ha determinats serveis contractats a proveïdors externs que contribueixen també 

a garantir un funcionament òptim de l’organització 
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Dades a destacar: 

-Publicació dels Estatuts amb les modificacions corresponents. Resolució de 22 de juliol de 

2015, de la directora general de Justícia 

-Inscripció en el Registre general  de Protecció de Dades, 21 de septembre de 2015 

 

 

2.3. COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL 

 

Les comissions i els grups de treball són fonamentals per a la tasca del Col·legi. Aporten la seva 

visió, directa i propera, sobre les problemàtiques socials que els professionals ens trobem a 

diari en l’exercici de la professió en els diferents àmbits d’actuació. Per altra banda, 

contribueixen a l’enriquiment mutu de tots els professionals del treball social mitjançant la 

posada en comú d’informació, reflexions, opinions i tot tipus d’aportacions. Això ens permet, 

com a Col·legi, construir una visió àmplia, crítica i argumentada del funcionament de la nostra 

societat i les seves estructures, a partir de la qual podem aprofundir de manera integral. En 

aquest sentit, la línia d’incidència política del Col·legi es vehicula en bona part gràcies als 

debats, anàlisis i arguments que articulen les comissions i els grups de treball, que sovint es 

tradueixen en posicionaments públics sobre temes rellevants per a la ciutadania, o bé en 

aportacions al disseny i desenvolupament de les polítiques socials. 

 

Les comissions es creen a proposta de la Junta de Govern, mentre que els grups de treball 

neixen de les inquietuds i amb l’impuls de les pròpies col·legiades i col·legiats. Tots dos espais 

són òrgans de participació col·legial que canalitzen les ganes dels professionals d’intervenir i 

ser membres proactius del Col·legi. 

 

Les comissions actives durant el 2015 han estat:  

 

 MEDIACIÓ 

 

Formada per: 

 Paloma Martínez 

 Mª Dolores Tortosa 

 Rocío Borrego 

 Cristina Roca  

 María Bernal  

 Ester Concepción 

 Isabel Fernández 

 Elena Navarro 

 

Activitats realitzades: 

- Elaboració, aprovació i sol·licitud de modificació del punt 5 del Procediment del Servici de 

Mediació del COTSV  
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- Elaboració de carta de presentació del procediment del Servici de Mediació del COTSV, 

per a les persones inscrites en el Registre de Mediació.  

- Reunions amb representants de la Junta de Govern del COTSV a fi d'explicar el 

funcionament del Servici de Mediació encara pendent d'activació i posada en marxa. 

-Reunió entre les Comissions de Mediació del CAATIE (Col·legi d'Aparelladors) i del COTSV. 

- Valoració de sol·licituds d'alta en el Registre de Mediació del COTSV 

- Creació d'un compte de correu de la comissió: comisionmediacioncotsv@gmail.com 

 

Propostes: 

- Espai de trobada entre professionals col·legiats/as inscrits en el Registre de Mediació i/o 

amb formació en Mediació, per a generar coneixement i pràctica professional 

- Elaboració d'articles o escrits sobre la vinculació entre Treball Social i Mediació, amb 

l'objectiu de donar visibilitat i dotar de teoria a la pràctica. 

- Reunió intercol·legial entre les comissions de mediació dels Col·legis de Treball Social de 

València, Castelló i Alacant. 

 

 SALUT 

 

Activitats realitzades: 

- Participació en Odusalud acudint a les seves assemblees i formant part de grups de treball: 

 -Grup de seguiment d’incidències: aquest s’inicia en noviembre revisant el registre de 

casos i realitzant un seguiment exhaustiu dels mateixos, amb la finalitat de valorar si 

segueix existint vulneració del dret a la salut i ficar-lo en coneixement de 

l’Administració Sanitària. 

 -Assistència a la presentació en el Palau de la Generalitat pel President de la Generalitat 

Valenciana, Ximo Puig i la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón 

sobre el dret a la salut de la población inmigrant, junt amb altres representants de diferents 

organitzacions socials. 

 

 

 

 

 

-Reunió de treball en el Palau de la Generalitat amb el President de la Generalitat Valenciana, 

Ximo Puig, la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón i altres 

representants de diferents organitzacions socials per a consensuar el procediment a seguir per 

a que totes les persones tinguen dreta la salut, després de la impugnació del Decret Llei del 

Dret a l’Assistència Sanitària Universal. 
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 SERVEIS SOCIALS 

 

Formada per: 

 Paula Pérez Arroyo 

 Concepción Montes Verdejo 

 Amparo Moreno Vaño 

 Mª Victoria Belis Herreras 

 Carmen Salavert Pitarch 

 Concha Jornet Castelló 

 

Activitats realitzades: 

- Han elaborat el Document per la Defensa dels Serveis Socials Públics i de Qualitat que 

realitza una sèrie de propostes complementàries entre si, plantejades des d'un marc 

globalitzat i integrador que facen del sistema públic de Serveis Socials un sistema eficaç, de 

responsabilitat pública, participatiu i garant de drets. 

Aquest document ha sigut presentat als partits polítics abans de les eleccions 

autonòmiques requerint d'aquests que s'impliquen en la realitat social que permeta 

desenrotllar-se plenament a la totalitat dels seus ciutadans. 

 

Propostes: 

Continuar treballant en propostes per a promoure el reconeixement del dret de tot ciutadà 

als recursos, serveis i prestacions de Serveis Socials. 

-  

 MENORS 

 

Formada per: 

 Pedro José López Ferri 

 Mª Amparo Margarit Ferri 

 Fernando Monfort Costa 

 Lucía Silvestre Fernández 

 Enrique Ten Doménech 

 

Activitats realitzades: 

Elaboració d’una Guía del Treball Social de la Infància i Adolescència en la Comunitat 

Valenciana. 

 

Propostes: 

Publicar aquest treball amb l’objecte de ser una eina per als i les professionals d’aquest 

àmbit. 
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• GRUP DE TREBALL “FINS ACI” 

Format per: 

 Trini Gregori Monzó 

 Beatriz Morilla Valera 

 Sonia Cano Alegre 

 Francisca Ruiz Fernández 

Activitats realitzades: 

-Participació en una xerrada sobre els Drets Socials i la Renda Garantida en Orriols Conviu i 

amb la PAH (Plataforma de Afectadas por las Hipotecas) 

-Reunió amb la PAH amb l’objecte d’establir red i treballar complementàriament 

-Assistència a una asamblea de la PAH 

-Assistència a 3 reunions d’Orriols Conviu per a conèixer què fan, qui participa en el 

projecte i veure de quina manera es podria col·laborar. 

-Participació en una xerrada en Orriols Conviu sobre la Renta Garantida. 

 

 

• ENTITATS PER UN NOU MODEL DE SERVEIS SOCIALS 

Format per: 

 UGT 

 CA REVOLTA 

 Departament Treball Social i Serveis Socials. UV 

 CCOO 

 Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials 

 Plataforma Dependència 

 Intersindical València 

 EAPN 

 Col·legi Oficial d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana. 

(COEESCV) 

 Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló 

 Col·legi de Treball Social d’Alacant 

Activitats realitzades: 

Aquest any s’ha format un nou grup de treball junt amb altres entitats totes ells amb una 

mateixa finalitat, articular la connexió amb el nou govern valencià per instituir un diàleg 

permanent oferint-nos com a interlocutors dels Serveis Socials. Aquest grup ha iniciat la 

Constitució d’una Plataforma d’Entitats per un Nou Model de Serveis Socials liderat pel 

Col·legi. 
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2.4. LES COL·LEGIADES I ELS COL·LEGIATS 

 

El nombre total de col·legiades i col·legiats a data 31 de desembre de 2015 és de 1429 

persones. L’any 2015 s’han produït un total de 89 altes i 42 baixes 

 

L’evolució del total de persones col·legaides en els darrers 5 anys mostra un creixement 

sostitngut, amb un increment significatiu a l'any 2015. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

1550

1600

nº de Colegiadas/os

2011

2012

2013

2014

2015



10 
 

La distribució per sexes és la seguent: 

 

 
 

 

La distribució geogràfica en base al seu lloc de residència dels i les membres del Col·legi el 

desembre de 2015 és la següent: 

Provincia CASTELLÓ 

Els Ports 0 

L'Alt Maestrat 0 

El Baix Maestrat 4 

L'Alcalaten 0 

La Plana Alta 9 

La Plana Baixa 9 

Alt Palancia 9 

Alt Millars 0 

El Racó de Ademuz 1 

 31 

 

Provincia VALÈNCIA 

Los Serranos 8 

El Camp de Turia 79 

El Camp de Morvedre 66 

L'Horta Nord 128 

L'Horta Oest 167 

València 644 

L'Horta Sud 77 

La Plana Utiel-Requena 20 

La Foya de Buñol 21 

La Vall d'Aiora 11 

La Ribera Alta 80 

La Ribera Baixa 33 

1441 
91% 

137 
9% 

dones

homens
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La Canal de Navarrés 12 

La Costera 28 

La Vall d'Albaida 46 

La Safor 84 

 1505 

 

Provincia ALACANT  

El Comptat 7 

L'Alcoia 4 

Alt Vinalopo 2 

Vinalopo Mitja 0 

La Marina Alta 10 

La Marina Baixa 0 

L'Alacanti 1 

Baix Vinalopo 1 

La Vega Baixa 0 

 25 

 

Altres provincies 14 

Expatriats 3 

 

 

III. ACTIVITAT COL·LEGIAL 

 

3.1. ASSEMBLEES I JUNTES 

3.1.1 Assemblees generals 

Al llarg de l’any 2015 s’ha celebrat una Assemblea General Ordinària, en data d’1 d’octubre. 

 

3.1.2. Juntes de Govern 

La Junta de Govern de forma regular es reuneix una vegada al mes, en el suposat de hi haure 

temes a tractar urgents s’hi pot donar el cas de convocar junta extraordinària. 

 

3.2. RELACIONS INSTITUCIONALS 

Al llarg de l’any, seguint amb la línea establerta de potenciar les relacions amb entitats i 

organitzacions diverses, s’han mantingut reuniones i contactes amb un elevat nombre 

d’institucions. 

 

Administració pública 

 Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives: 

-Directora general d’Inclussió Social  
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 -Tema tractat: 

-Proposta de col·laboració del Col·legi en el Plà d’Inclussió Social 

 

-Directora general de Serveis Socials i Autonomia Personal i Secretària Autonòmica 

de Serveis Socials i Solidaritat 

 -Temes tractats: 

-Proposta presentada pels tres Col·legis de la Comunitat Valenciana respecte la 

importància de nomenar-se Serveis Socials, visibilitzant, representant i legitimant la 

responsabilitat pública de la competència pel que fa al Sistema Públic de Serveis 

Socials. 

 

 

-Directora general de Serveis Socials i Menor, Directora general d’Integració, Inclusió 

social i Cooperació i Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Solidaritat 

 -Temes tractats: 

-Nou Programa Operatiu del Fons d’Ajudes a les persones més desfavorides de l’UE i 

altres qüestions relatives amb el treball diari d’aquest col·lectiu professional. 

 

-Directora general d’integració, inclusió social i cooperació i Secretària Autonòmica 

de Serveis Socials i Solidaritat  

 -Temes tractats: 

  -Bancs d’aliments 

  -Renda garantida 

  -Llei de racionalització i sostenibilitat 

  -Prestacions per dependència 

  -Necessitat d’una nova llei de serveis socials 
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 Generalitat Valenciana i Conselleria de Sanitat Universal i Pública 

-President de la Generalitat Valenciana, Consellera de Sanitat i Entitats Socials. 

 -Tema tractat: 

-Admissió a tràmit del recurs d’inconstitucionalitat presentat pel 

Govern d’Espanya contra el Decret Llei d’Universalització de la Sanitat 

en la Comunitat. 

 

 Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 

-Tema tractat: 

-Possible participación del Col·legi en l’elaboració de la nova Llei 

d’Habitatge 

Ajuntaments 

 -Ajuntament de València 

- Àrea de Benestar Social: Punt d’Encontre Familiar 

 

Col·legis Professionals 

 -Consejo General de Trabajo Social 

 -Col·legi Professional de Treball Social d’Alacant 

 -Col·legi Professional de Treball Social de Castelló 

 -Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 

Edificación de Valencia 

 

Universitats 

 -Facultat de Ciències Socials. Universitat de València 

 

Altres entitats 

 -Unión Profesional de València 

 

3.3. COL·LABORACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ 

 

3.3.1. Punt d’Encontre Familiar (PEF) 

La figura profesional de les Treballadores Socials del PEF de València és clau en el 

funcionament del mateix, ja que és el nexe entre les diferents figures professionals de l'equip 
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interdisciplinari d'aquest recurs, tant en les funcions que es realitzen entre setmana, com en 

les dels caps de setmana. 

 

Les dades globals de l'atenció a les famílies en el PEF de València durant l'any 2015 són les 

següents: 

 

Expedients actius 200 

Expedients en suspensió 96 

Expedients tancats 18 

Expedients que a finals d’any estaven en espera de recepció 3 

 

Moviment d’expedients representat en mitjanes: 

Mitja d’expedients atesos al mes 228,08 

Mitja d’expedients nous al mes 9,1 

Mitja d’expedients tancats al mes 8 

Mitja d’expedients en recepció al mes 9,1 

Mitja d’expedients en espera al mes 4,2 

 

 

Expedients treballats durant l’any 2015 (expedients derivats més els actius corresponents 

a anys anteriors): 

Total expedients treballats 2015 316 

Expedients derivats en l’any 110 

Segons modalitat  

Supervisió 100 

Intervenció 119 

Visites tutelades 98 

 

Reunions d’equip (quan no s’ha realitzat el dia estipulat per a les mateixes, aquesta s’ha 

desenvolupat entre semana): 

Reunions totals d’equip base 51 

Reunions amb assitència de lletrats/des 7 

Reunions amb assitència de psicòlegs 9 

Reunions amb assistència d’Educadors/es Socials 11 
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Entrevistes realitzades per les Treballadores Socials 

Entrevistes en recepció programades 220 

Entrevistes manteses a requeriment dels expedients en actiu 129 

Entrevistes programades entre setmana 219 

Realitzades 174 

No realitzades 45 

 

Visites en cap de setmana 

Visites programades en cap de setmana 3218 

Visites realitzades en cap de setmana 2418 

Visites no realitzades 808 

Mitja de visites programades en caps de setmana 64,35 

Mitja de visites realitzades en caps de setmana 48,2 

 

Vistes programades segons modalitat 

Visites tutelades 792 

Supervisió 2311 

Visites amb els TIS (integradors/es socials) 115 

 

Nombre d’escrits registrats (entrada i eixida) 

Escrits registrats d’eixida 2452 

Escrits registrats d’entrada 2008 

Mitja d’escrits per setmana 44,84 

 

 

3.3.2. Tallers preventius en violència de gènere. 

Un equip de treballadores/s socials seleccionat pel Col·legi ha impartit en centres educatius de 

secundària de la Comunitat Valenciana un total de 118 tallers preventius en violència de 

gènere, enquadrats en el marc del Programa de Prevenció de la Direcció General de l’Institut 

Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. 
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3.4. ORGANITZACIÓ D’ACTES 

 

A continuació es detallen els actes organitzats o en els que ha participat el Col·legi al llarg de 

l’any: 

-Acte de celebració en la Facultat de Ciències Socials del Dia del Treball Socia, el dia 30 de març 

-I Jornada Internacional “El Futur dels Serveis Socials en un Context de Canvi”, celebrada el 15 

de maig 

-Participació en el XII Congrés Estatal de l’Associació Espanyola de Treball Social i Salut, 

celebrat en Madrid els dies 21, 22 i 23 de maig 

-Participació en l’acte de Cerimònia de Graduació en Treball Social, celebrat el 25 de juny 

-Assistència a la inaguració de les XI Jornades Nacionals de la “Sociedad Española de Cuidados 

Paliativos”, 5 i 6 de novembre 

-Assistència al XXII Congrés Anual “Rentas Mínimas: Debate y Reflexión” organitzat per 

l’Associació Estatal de Directores i Gerents en Serveis Socials, els dies 6 i 7 de novembre 

-Participació en la presentació del llibre “CONDUCTA” d’Ernesto Daranas, organitzada per Ca 

Revolta el 11 de novembre. 

-Jornada “Pasado, presente y futuro del Trabajo Social” celebrada el 19 de novembre en 

l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe 

-III Jornada Reptes i Desafiaments en Serveis Socials: El Futur dels Serveis Socials Valencians, 

celebrada el 26 de novembe 

-Taula Rodona de Professionals del Treball Social, celebra en la Facultat de Ciències Socials el 

dia 30 de noviembre 



17 
 

-Participació en la convocatoria commemorativa del IXé aniversari d’aprovació de la Llei 

39/2006 de 12 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en 

situación de dependència. 

-Adhesió a la Manifestació del 18 de desembre pels drets de les persones migrants i el 

tancament del CIE de València. 

-Adhesió al manifest en repulsa de l’assassinat social d’Alan, 27 de desembre 

 

3.5. PREMIS DEL COL·LEGI 

 

3.5.1 II Edició dels Premis TS Impulsa 2015.  

Els Col·legis Oficials de Treball Social de València, Castelló i Alacant convoquen la II Edició 

Premi TS IMPULSA, amb la finalitat de recolzar projectes socials, creatius i locals, impulsats per 

Treballadors/es Socials així com promoure la producció teòrica de coneixement propi a partir 

de la pràctica professional. 

S’estableixen dues modalitats: 

o “Millor proposta d’intervenció a realitzar” en l’àmbit del Treball Social, i que consisteix 

en l’elaboració d’un projecte d’intervenció  

o “Millor proposta d’investigació a realitzar” en l’àmbit del Treball Social, i que consisteix en 

l’elaboració d’un projecte d’investigació. 

 

L’acte de lliurament del Premi TS Impulsa de la I Edició es va celebrar el 2 de juliol. El projecte 

seleccionat va ser “Hogares Compartidos” de la modalitat de “Millor proposta d’intervenció a 

realitzar”. Comptarem amb la participació de les tres Presidentes dels Col·legis Oficials de Treball 

Social de la Comunitat Valencia i amb la presència de la Regidora de l’Ajuntament de València, 

Consol Castillo. 
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3.6. COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL 

 

3.6.1. Web corporatiu 

La página web del Col·legi és l’eina principal de presentación i difusió directa de la nostra tasca, 

oberta tant a les col·legiades i els col·legiats com a la resta de ciutadans. Per mitjà d’aquesta 

s’informa dels acords i convenis signats, els actes de representació institucional en què participa 

el Col·legi, i les accions en defensa dels drets de ciutadania, incloent els pronunciaments i les 

aparicions als mitjans de comunicació. 

 

3.6.2. Circulars i butlletins electrònics. 

El format de comunicació interna amb la col·legiatura més utilitzat és el butlletí electrònic 

“Notícies COTS València”, per mitjà d’aquest es compartix tota la información que arriba al 

Col·legi d’altres entitats. 

 

3.6.3. Xarxes socials. 

Durant aquest any 2015 s’ha consolidat la presència del Col·legi a les xarxes socials mitjançant la 

pàgina Facebook i Twitter. 

 

IV SERVEIS PER A LES COL·LEGIADES I COL·LEGIATS 

 

4.1. FORMACIÓ 

 

Al llarg de l’any 2015 s'ha programat un total de 7 cursos de formació continuada, aquesta ha 

estat adreçada fonamentalment a Treballadores i Treballadors Socials. D'aquests s'han realitzat 5 

cursos tenint una participació total de 100 alumnes. 

 

Curs realitzat modalitat nº hores data Nº alumnes 

“Formación en conductas adictivas” Semi presencial 30h febrer-març 12 

“Informe pericial social avanzado” Online 200h març-juny 35 

“La actuación en infancia desde el TS” Presencial 30h abril-maig 12 

“Acompañamiento terapéutico desde el TS” Presencial 20h juny 27 

“La innovación en los proyectos sociales-“ Presencial 16h octubre-

novembre 

14 

  100 
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PROJECTE B-SOS. UN IMPULS PROFESSIONAL 

 

Des del passat any 2014, el Col·legi va aprobar el Projecte B-SOS, una plataforma que neix amb la 

finalitat de potenciar la figura del/la Treballador/a Social en nous espais porfessionals. 

Proporcionant orientació en l’emprendiment i l’exercici lliure de la professió del Treball Social., a 

partir de l’encontre entre professionals de l’àmbit social i compartint coneixements, contactes i 

un espai fisic. 

 

Les sessions que s’han portat a terme durant el 2015 han sigut les següents: 

Sessió 1 Autolideratge amb mètode 12 bàsics per educar Gener 2015 

Sessió 2 Financiació per a Projectes Socials Febrer 2015 

Sessió 3 Nous nínxols de treball: peritatge social Març 2015 

Sessió 4 Internet, reds socials i treball social Abril 2015 

Sessió 5 Oratòria i comunicación per a l’exposició de projectes Maig 2015 

Sessió 6 Tancament del projecte: exposició de resultats Juny 2015 

Sessió 

extraordinària 

Fòrum del Treball Social, Empreniment i Innovació Social Juny 2015 

 

 

4.2. REVISTA TS NOVA 

 

La Revista TS NOVA, editada pel Col·legi, inicia la publicació l’any 2010 encara que el Col·legi ja 

venia publicant la Revista Papers amb el ISSN 1887-7176, que desapareix al publicar-se la present 

revista.  

TS NOVA presenta articles teòrics, conceptuals i al voltant d’experiències practiques, i està 

pensada per oferir materials que siguen útils als professionals del treball social i dels serveis 

socials amb l’objectiu de contribuir a l’enriquiment de coneixements teóric-pràctics, així com de 

col·laborar en el desenvolupament de bones pràctiques professionals. 

Cada revista compta amb 5 seccions: 

 Editorial 

 A Fons: articles d’investigació o sistematització de la pràctica segons els criteris de 

cientificitat que en ells es soliciten de forma ordinària. 

 Pràctica: inclou experiències de treball social a manera de bones practiques. 
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 Lliure: inclou articles, experiències diverses que s'enquadren en el social, però no 

necessàriament en el treball social, política social o serveis socials. 

 Extra: inclou accions, activitats i informacions del Col·legi o de les seves respectives 

Comissions 

 Llibres: recullen comentaris de novetats de publicació com de producción video-gràfica de 

l’àrea de treball social i serveis socials. 

 

En juliol de 2015 s’ha publicat el número 11. 

 

 

4.3.. SERVEI D’ASSESORAMENT I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL. 

 

El Servei d’Assesorament i Orientació Professional és un servei que el Col·legi ofereix a totes les 

persones col·legiades. Es tracta d’una atenció individualitzada per professionals de diferents 

àmbits que col·laboren prestant aquesta atenció de forma voluntària. 

 

Professionals que han col·laborat com a assessores durant l’any 2015: 

 Concepción Montes Verdejo 

 Mercedes Sánchez Guerrero 

 Amparo Moreno Vaño 

 Carmen Salavert Pitarch 

 Concha Jornet Castelló 

 

La seva finalitat és atendre diferents consultes o oferir orientacions: 

-Orientacions en l’inici laboral 

-Dubtes sobre les propies funcions professionals 

-Codi Deontològic 

-Contrastar diagnòstic de diferents casos  

L’atenció pot ser directa o telefònicament.  

 

Aquest servei porta prestant-se des de l’any 2011 i fins a l’any 2015 la temàtica de les consultes 

pràcticament no ha canviat. Els principals temes de les consultes són els següents: 

-Funcions del/la Treballador/a Social  

-Protecció de dades 



22 
 

- Supervisió de casos, informes 

- Assesorament en l’elaboració de projectes socials. 

 

Al llarg de l’any s’han atès un total de 2 consultes.  

 

4.4. SERVEI D’ASSESORIA JURÍDICA. 

 

Aquest servei ofereix assesoramenrt en qüestions relacionades amb l’exercici professional, tant 

als/les col·legiades, a les comissions i grups de treball i a la Junta de Govern. 

 

Les consultes ateses per l'Assessoria Jurídica al llarg de l’any han sigut: 

 Qüestions de caràcter laboral – funcionarial. 

 Qüestions de caràcter jurídic – administratiu. 

 Qüestions de caràcter processal – judicial. 

 Qüestions de caràcter jurídic – fiscal. 

 Qüestions relacionades amb l'exercici de la professió. 

 

No es disposa del nº total de consultes ateses donat que no ha sigut facilitat per l’assessor jurídic. 

 

4.5. REGISTRE DE MEDIACIÓ 

 

El Col·legi compta amb un servei de mediació que segons la Llei 7/2001, de 26 de novembre, de la 

Generalitat reguladora de la Mediació Familiar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. i el Decret 

41/2007, de 13 d'abril, del Consell, pot sol·licitar el servei; 

 Qualsevol persona o ambdues parts en conflicte. 

 Dins de les atribucions que la legislació estatal processal estableixi, el jutge podrà 

remetre a Mediació Familiar a les parts en conflicto. 

Les àrees d’atenció són les següents: 

 -Familiar 

 -Penal 

 -Escolar 

 -Empresarial 

 Comunitària  
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En aquests moments el Col·legi disposa d’un llistat compost per un total de 57 Treballadors/es 

Socials especialistes en mediació, per formar part d’aquest llistat els/les professionals que estan 

interessats/des deuen presentar en el Col·legi la documentació que es requereix sense comptar 

amb un termini d’inscripció, aquest està obert durant tot l’any. 

 

4.6. LLISTAT DE PERITATGE 

 

L'actual Llei d'Enjudiciament Civil preveu la intervenció professional de les/els Treballadores/és 

Socials com a perits en l'àmbit judicial. 

 

El/la treballador/a social que exerceix com a perit judicial col·labora amb l'Administració de 

Justícia en l'elaboració de dictàmens pericials sobre aspectes socials, relacionats amb la situació 

de les persones, el seu entorn proper i les seves xarxes socials, amb la finalitat d'informar al 

Jutge i a tots aquells que hagin requerit la seva intervenció (segons l'article 340.1 de la Llei 

1/2000 de 7 de Gener d'Enjudiciament Civil). 

 

El Col·legi disposa d’un llistat compost per un total de 17 Treballadors/es Sociales especialistes en 

peritatge, per formar part d’aquest llistat els/les professionals que estan interessats/des deuen 

presentar la documentació que es requereix en l’últim trimestre de cada any. 

 

4.7. AVALUACIÓ 

Cal tindre en compte que aquest any ha estat marcat per canvis organitzatius del Col·legi, per 

tant, tots i totes sabem que els períodes de canvis suposen molt d’esforç i treball, resultats 

d’aquests han fet possible que gran part del pla de treball que va presentar el nou equip de Junta 

de Govern s’hagi dut a terme. La dinàmica del Col·legi ha estat centrada en la defensa i visibilitat 

de la nostra professió establint una excel·lent relació entre el Col·legi i l’Administració marcant 

línies de coordinació i participació. 

Els objectius per al proper 2016 són seguir aprofundint no només de cara als serveis ofertats als i 

les col·legiades sinó sobretot a la nostra professió per situar al Treball Social al més alt nivel. 

 

 

 

 

 

 


