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I. EL COL·LEGI 

 

1.1.  Dades generals 

El Col·legi Oficial de Treball Social de València es va constituir en 1983. 

Es regeix per la Llei de Col·legis Professionals de l'Estat Español. 

Està inscrit amb el Nº 49 de la secció Primera del Registre de Col·legis Professionals i de 

Consells Valencians de Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana. 

 

1.2. Òrgans de Govern  
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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 composen 

l`equip de Junta de Govern a 31 de desembre de 2016: 

 

 

 Presidenta  Elena Puig i Reig 

 Vicepresidenta  Belén Vidal Calatayud 

 Tresorer/a  Sonia Mira Alfaro  

 Secretaria  Elena García Esteve 

 Vocal   Concepción Jornet Castelló 

 Vocal   Mª Isabel López Borrás 

 Vocal   Rosa Tormo Torrent 

 Vocal   Raquel Fuster Ribera 
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 Durant 2016 han hagut els següents canvis a la Junta de Govern:  

 

-Dimissió de Francisca Ruiz Fernández (Vicepresidenta) 

-Dimissió de Víctor Marín Navarro (vocal) 

-Dimissió de Pilar Albert Gandía (vocal) 

 

-Incorporació de Mª Carmen Palazón Palazón en funció de Tresorera i cessament. 

-Incorporació de Belén Vidal en funció de Vicepresidenta. 

-Incorporació de Rosa Tormo en funció de Vocal. 

-Incorporació de Raquel Fuster en funció de Vocal. 

-Incorporació de Sonia Mira en funció de Vocal i després de Tresorera. 

 

1.3. Recursos humans 

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: 

 

 

Bárbara Esplugues Cebrián 

Gerència 

 

                              

     Adela Jovani Vicent                    Tania Domènech Morell 

             Departament de Secretaria                   Departament de Formació i Projectes 
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1.4. Gestió del col·legi 

Fins l'any 2015, tant la comptabilitat, gestió d'impostos i nòmines es feien per mitjà d'un servei 

extern contractat en una assessoria. 

A partir del 2016 hem creat en el col·legi el departament de comptabilitat i ho hem dotat de 

les eines necessàries (programari de comptabilitat…) per a poder portar el control de la 

comptabilitat des del col·legi i d'aquesta forma tenir una informació actualitzada que ens 

permeta poder prendre decisions en qualsevol moment i així evitar que els documents 

comptables isquen del col·legi. Actualment una persona de l'assessoria es desplaça al col·legi 

per a fer la comptabilitat. 

Paral·lelament a la creació d’aquest departament hem contractat el servei d'una auditoria, que 

ens audite els comptes, emetent cada exercici informe de correcta aplicació de normes 

comptables i ens assessore en matèria d'administració de fons. Tot aixó de cara a donar una 

major transparència i rendició de compters del Col·legi cap a l’exterior.  

Aquests informes estaran disponibles per a la seua consulta en l'assemblea general i estaran 

sempre a la disposició de qualsevol persona col·legiada que els sol·licite.  

Hem considerat que aquests canvis suposen una millora substancial en l'actual administració i 

ens ajuden a aconseguir una major transparència i professionalitat. 

 

1.5.  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 vincula 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. 

 

 

 



 6 

Les comissions actives durant el 2016 han estat:  

 

SERVEIS SOCIALS       

Formada per: 

 Amparo Moreno Vaño 

 Mª Victoria Belis Herreras 

 Carmen Salavert Pitarch 

 Concha Jornet Castelló 

 Jerónima García León 

 Paula Pérez Arroyo 

 Concepción Montes Verdejo 
 

Activitats realitzades: 

 

La Comissió de Serveis Socials ha participat, tant en l'elaboració de documents, com en la 

presentació d'esmenes, suggeriments i consideracions en les quals se'ns ha requerit per part 

del COTS, durant l'exercici 2016. 

Gener :  

 Elaboració del document Consideracions a l'Ordre 3/2015 de la Consellería d'Habitatge, 

Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual es convoquen subvencions per 

evitar la pobresa energètica en llars en risc d'exclusió social i la pèrdua d'habitatge per 

no poder atendre el pagament del lloguer, en el qual es planteja la postura del col·legi 

respecte a la necessitat de coordinació entre Conselleríes, la diferència de criteris de la 

citada ordre amb els de les convocatòries de la Consellería d'Igualtat i Polítiques 

Inclusives, la utilització dels Serveis Socials Municipals sense explicar prèviament amb 

ells, sense aportar mitjans materials ni personals i els greus problemes que s'ocasionen 

tant als professionals com a la ciutadania.  

Febrer: 

 Reunions amb responsables de la Conselleria d'Habitatge Obres Públiques i Vertebració 

del Territori per abordar la citada Ordre 3/2015, exposant la posició del Col·legi i les 

seves propostes. Encara que les reunions van ser cordials no es va poder impedir que la 

Consellería d'Habitatge ampliés el termini de la convocatòria, al no haver pogut executar 

el pressupost previst, donada la reacció en contra de les Entitats Locals. No obstant això, 

en 2017 ja no trauran aquesta convocatòria. 

Maig:  

 Participació del Col·legi en la futura Llei de Serveis Socials de la C.V., participant en la 

plataforma informàtica “al fresc” impulsada per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques 

Inclusives, amb la presentació de propostes en un extens document de 50 págs. 
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 Participació en el grup “per un nou model de Serveis Socials”, juntament amb la 

Intersindical i el Col.lectiu Ca Revolta. 

Setembre:  

 Es constitueix el grup motor sobre Model de Serveis Socials del Consell General de 

Treball Social a Madrid, per elaborar i fer aportacions sobre una Llei Marco Estatal de 

Serveis Socials. Aquesta activitat continua en 2017. 

Octubre:  

 Assistència de quatre col·legiades, en representació del Col·legi, al XXIII Congrés anual 

de l'Associació Estatal de Directors i Gerents a Fuenlabrada. El tema ha estat Els serveis 

socials bàsics en l'àmbit local: noves estructures i continguts per a nous temps. 

 Presentació de propostes a l'esborrany del Pla d'Inclusió i Cohesió Social de la Comunitat 

Valenciana. 

 Elaboració de suggeriments sobre el Funcionament dels Serveis Socials, remeses al 

Delegat del Consell per al Model Social Valencià, amb la finalitat de que es tinguin en 

compte en les noves polítiques socials. 

Novembre:  

 Proposta de manifest del COTS per a la I Jornada Autonòmica “Un nou model de Serveis 

Socials a la Comunitat Valenciana”, celebrades en el Botànic. 

Desembre:  

 Elaboració d'al·legacions a les bases reguladores per a la concessió de subvencions per 

evitar la pobresa energètica i la pèrdua d'habitatge per no poder atendre el pagament 

del lloguer, ordens d'ajudes 6/2016 i 9/2016, de la Conselleria d'Habitatge. I reexpedeixo 

de les consideracions ja elaborades a l'empara de l'ordre 3/2015 d'aquesta Conselleria. 

 Elaboració de suggeriments a l'Ordre de la Conselleria d'Habitatge, sobre ajudes de 

lloguer per a l'exercici 2017. 

 Elaboració d'esmenes a la Renda Valenciana d'Inclusió. 

 

INFÀNCIA i ADOLESCÈNCIA 

Formada per: 

 

 Pedro José López Ferri 

 Mª Amparo Margarit Ferri 

 Fernando Monfort Costa 

 Lucía Silvestre Fernández 

 Enrique Ten Doménech 
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Activitats realitzades: 

 

 Assessoraments en matèria d'Infància i Joventut a la Junta de Govern del Col·legi i a 

col·legiats que han sol·licitat orientació i informació. 

 Participació en jornades i simposis de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat 

de València.  

 Elaboració i Publicació "Guia del Treball Social de la Infància i de l'Adolescència a la 

Comunitat Valenciana” realitzada per la Comissió d'Infància i Adolescència. 

 Participació en el document de Pacte per a la Infància a petició d'UNICEF. 

 Col·laboració com a docent d'un dels components de la Comissió en els Cursos 

Formatius organitzats pel Col·legi de Treball Social de València dins del Pla Formatiu de 

2016 

 

 
Acte de presentació de la “Guía del Trabajo Social de la Infancia y Adolescencia en La Comunidad Valenciana” 

 

 

MEDIACIÓ 

Formada per: 

 Paloma Martínez Antequera 

 Mª Dolores Tortosa Granero 

 Rocío Borrego Ferrer 

 Cristina Roca Palop 
 

Activitats realitzades: 

 La comissió es va reunir amb el responsable del Servei de Mediació i la Tresorera del 

COTSV, fruït d’aquesta reunió van portar a terme les següents gestions:  

 La formació pràctica als qui formen part del registre. 

 Escriure articles sobre mediació.  

 Sol·licitar aclariments de tràmits del Col·legi per donar pas al treball elaborat per la 

comissió. 

 Es va mantindre una reunió on es va desenvolupar la idea d'engegada de Tallers de 

Casos Pràctics en Mediació, aquests es van dur a terme durants els mesos maig i juny. 

 Gestions realitzades per manifestar la preocupació per no aparèixer en l'informe de 

Col·legis (Mediació) 2016 elaborat i remès pel Consell General. 
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 Reunió amb la vocal de la Junta de Govern responsable de la comissió en la que es 

tracten temes pendents de resolució i aclariment per part del Col·legi,  registre com a 

institució de mediació; centre de formació; revisar reglament; convenis,…..etc. 

 Propostes de treball per preparar la  Jornada de Mediació amb l’objecte  d’aconseguir 

que més professionals del Treball Social, participin de la Comissió i reprendre les 

reunions intercolegiales. Itinerari informatiu-divulgatiu; informar del servei; actualitzar 

persones del registre; realitzar power point; revisar material (procediment; material 

divulgatiu, fitxa d'inscripció), per a la jornada.  

 En el mes d'octubre es va dur a terme una intervenció en mediació d'un cas que va 

arribar al Col·legi on es va poder posar en pràctica a manera de prova el Servei de 

Mediació. 

 Durant l'últim trimestre la comunicació mitjançant correu electrònic o conversa 

telefònica la comissió ha col·laborat atenent consultes plantejades per col·legiats i 

col·legiades. 

 

SALUT 

Es va constituir la comissió de salut del COTSV en el primer trimestre de 2016. 

Formada per: 

 Raquel Fuster Ribera 

 Belén Vidal Calatayud 

 Mª Pilar Planas García 

  
Activitats realitzades: 
 

En el mes de febrer, després de conèixer la presentació de la Proposició no de llei de 

tramitació especial d'urgència sobre la millora del sistema soci-sanitari i atenció a pacients 

crònics, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, presentada en les Corts Valencianes el 

passat mes de gener i publicada en el BOC el 29/1/2016, on Les Corts insten al Consell, per 

mitjà de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública a: 

 

 Propiciar un sistema sociosanitari que funcione conjuntament i coordinadament 

 Abordar i prioritzar l'atenció a pacients crònics. 

 Potenciar perfils professionals tals com a geriatres, internistes, metges de famila, 

rehabilitadors... 

 Potenciar equips multidisciplinaris que donin l'adequada resposta a aquesta situació. 

 Potenciar els plans d’autocuidats 

 Potenciar l'atenció domiciliària. 

 Aprofitar les noves tecnologies per al seu control i seguiment. 

 Potenciar els infermers i infermeres gestors de casos. 

 Reorientar l'atenció hospitalària potenciant unitats de mitjana-llarga estada i atenció a 

crònics. 
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 Engegar plans d'urgències en atenció sociosanitària les 24 hores al dia. 

 Controlar i utilitzar ordenadamente les residències de la tercera edat. 

 Per tot açó, l'Associació Espanyola de Treball Social i Salut (AETSyS) i els Col·legis 

Oficials de Treball Social de la Comunitat Valenciana vam mostrar la nostra 

preocupació i inquietud pel desenvolupament de la mateixa per al col·lectiu al que 

representem i vam sol·licitar una reunió amb cadascun dels Grups Polítics que formen 

part de la Comissió de Sanitat de les Corts Valencianes. Vam ser citats per Compromís, 

Partit Popular, Podem i PSOE els dies 27 i 28 d'abril 

 A cadascun d'ells els vam exposar que formem un col·lectiu amb una història 

important de treball i compromís amb el model i les accions del sistema sanitari a la 

Comunitat Valenciana, i voldríem buidar en tant que sigui possible les incerteses que 

tot això està generant i que podrien influir en el nostre treball diari d'atenció a la salut 

de la població. 

 A tots ells els facilitem informació ampliada amb documents elaborats per l'Associació 

i el Consell General de Treball Social com ("Aportacions del/a Treballador/a Social al 

Sistema Sanitari", "Decàleg per a una estratègia de coordinació i atenció sociosanitària 

del Consell”, "L'especialització en Ciències de la Salut del Treball Social", "Justificació 

assignació de recursos humans de Treball Social Sanitari"). 

 De tot això, el Grup Parlamentari Compromís va presentar en setembre una Proposició 

No de Llei de tramitació ordinària sobre el/la Treballador/a Social sanitari/a, on 

desenvolupa una exposició de motius de la necessitat de la nostra figura professional 

en el sistema sanitari i on es proposa considerar-nos imprescindibles com a membres 

de l'equip sanitari i com a professionals sanitaris, sent també necessària la 

determinació de ràtios pacient/Treballador Social sanitari i la necessitat d'incrementar 

el nombre de professionals en Treball Social Sanitari. 

 Al Grup Parlamentari de Podem presentem per escrit en-miendas a la PNL i sol·licitud 

d'al·legacions per ser professió sanitària, que farien arribar als seus representants de 

les Corts Generals. 
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IGUALTAT I VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Formada per: 

 Raquel Gutiérrez Gil 

 Nina Navajas Pertegás 

 Anna Sanz Benedicto 

 Rosa Luz Plaza Álvarez 

 Laura Faus Castelló 

 Gloria Maria Caravantes López 

 Ruben Masiá Martínez 

 Encarna Canet Benavent     

 Sonia Rubio Romaguera 

 Maria Ángeles Gorgues Barona 

 Maria Fajardo Franch 

 Ana Isabel Serrano Tejedor 

 Doni Arocas Tortajada 

 

 

Activitats realitzades: 

Durant aquest any s’ha constituït la Comissió denominant-se “IGUALTAT I VIOLÈNCIA DE 

GÈNERE”. 

En una primera reunió han plantejat quines propostes de treball per  dur a terme, aquestes 

són les següents: 

 Formació especialitzada per a les professionals mitjançant cursos i jornades 

organitzades pel COTS en col·laboració amb el Departament de Treball Social de la  

Facultat de Ciències Socials  i els recursos especialitzats 

 Sensibilització: participació en projectes de sensibilització propis o en col·laboració 

amb l’administració pública, tallers de prevenció en instituts, col·legis i altres... 

 Bones pràctiques en igualtat 

 Llenguatge no sexista 

 Opinió del Col·legi sobre temes relacionats amb la igualtat i violència contra la dona  

 Denuncia pública quan calga 
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GRUP D`EMERGÈNCIES 

En el primer semestre de 2016 s'ha creat en el COTSV un grup d'atenció davant situacions 

d'emergències, format per persones col·legiades voluntàries. 

L'objectiu d'aquest grup és que des del Col·legi es pugui donar resposta amb professionals del 

Treball Social, a les diferents emergències que succeïsquen a València. 

Per a la creació del grup ha estat necessari formar a les persones voluntàries. 

En l'actualitat, el grup compta amb un equip de coordinació conformat per la gerent del 

Col·legi i quatre persones voluntàries. 

 

Representat per: 

 

 Laureano Blázquez Sánchez 

 Mercedes Hernández García 

 Rosana Leri Moreno 

 Victoria Estelles Lloris 

 

 

 
 

Activitats realitzades 

 

En el mes de maig, la gerent del col·legi es va reunir amb Inmaculada Piles, Cap del Servei de 

Coordinació d'Emergències, per a informar-li de la creació del nostre grup de persones 

voluntàries davant situacions d'emergència i posar-nos a la seua disposició. 

 

Posteriorment des del col·legi es va presentar una carta dirigida al President de la Generalitat, 

adjuntant un esborrany de conveni, entre la presidència i el col·legi, per al funcionament del 

grup d'emergències. 
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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 

Reunions i programació  d’activitats per dur endavant un projecte de sensibilització i 

apropament a les comarques. 

 

1.6. Dades generals de la col·legiatura 

 

El nombre total de col·legiades i col·legiats a data 31 de desembre de 2016 és de 1375 

persones, 1234 dones i 141 homes. 

 

L’any 2016 s’ha produït un total de 110 altes i 45 baixes. 

 

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

sostitngut, amb un increment significatiu a l'any 2016. 
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Percentatge de col·legiats/des en base a l'edat fins a desembre de 2016: 

 

 

 

1.7. Precol·legiatura 

L'any 2016, el col·legi ofereix la possibilitat de precolegiarse a aquelles persones que es troben 
cursant 4t curs del Grau en Treball Social o que acaben de finalitzar els seus estudis de grau. 
Per a això en els mesos de juliol i octubre es van realitzar jornades de portes obertes en el 
col·legi per donar a conèixer el col·legi i informar sobre la precolegiació. 
 
 
Els beneficis de la precol·legiació són els següents:  
 

 Adquisició temporal del carnet . 

 Possibilitat de beneficiar-se del mateix preu que els col·legiats/des de les activitats 
ofertades.  

 Recepció d’informació per correu electrònic de les activitats del Col·legi i/o d’altres 
temes d’interès.  

 Lliure accés i participació en les Comissions i Grups de Treball.  

 Possibilitats d’utilitzar les instal·lacions del Col·legi i així com la consulta i préstec dels 
llibres de la biblioteca.  

 
Cost de la precol·legiació: 20€, que es descomptaran de la taxa d'inscripció quan es realitzi la 

col·legiació, en total s’han precol·legiat 4 companys/es. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº Col·legiats/des per edat 

96-87 anys

86-77 anys

76-67 anys

66-57 anys

56-47 anys

46-37 anys

36-27 anys

26-22 anys
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2. ACTIVITAT COL·LEGIAL 

3.1. Assemblees i Juntes 

3.1.1. Assemblees generals 

Al llarg de l’any 2016 s’ha celebrat, una Assemblea General Ordinària, en data 14 d’abril. 

I una Assemblea General Extraordinària, en data 22 de juny. El motiu de l'Assemblea 

extraordinària va tenir com a únic punt de l'ordre del dia: “Proposta compra de local per a 

la Seu del Col·legi”. 

 

 

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. Al llarg 

de l’any 2016 s’han celebrat, 10 juntes ordinàries i 2 juntes extraordinàries. 

 

3.2. Relacions institucionals 

3.2.1. Administració Pública 

 Presidència: 

 Reunió mantinguda amb la Jefa de Servei de Coordinació d´Emergències del 

Centre d´ Emergències de la Comunitat Valenciana.  

Motiu de la reunió: Informar de la creació del Grup de resposta davant 

emergències del Col·legi. 
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 Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives: 

 Reunió mantinguda amb el Director General de la Agència Valenciana de Igualtat 

en la Diversitat.  

Tema tractat: ens informen que el Punt de Trobada Familiar que enguany 

pertany a l´Ajuntament de València a l’any 2018 passarà a ser part de la 

Generalitat Valenciana. 

 Participació de la Presidenta en les sessions de treball del grup d'experts del Pla 

d'Inclusió, convocades per la Directora General d'Inclusió Social, Helena 

Ferrando. 

 Participació del Col·legi, representat per la Comissió de Serveis Socials en les 

plataformes de participació de la nova Llei de Serveis Socials i de la Renda 

Garantida de Ciutadania, impulsades des de la Direcció General de Planificació, 

Ordenació, Avaluació i Qualitat. 

 Els tres Col·legis Oficials de Treball Social d'Alacant, Castelló i València s’han 

reunit  amb el Delegat del Consell per al Model Social Valencià, Francesc Xavier 

Úceda i Maza. En la reunió se li ha oferit el nostre suport a la Conselleria 

d´Igualtat i Polítiques Inclusives i intercanvi d’opinions i idees. Aquest va ser el 

punt de partida per a treballar de forma coordinada en la construcció del Nou 

Model. 

 

 Per una altra banda, els tres col·legis d'Alacant, València i Castelló hem participat 

en una reunió, juntament amb altres institucions sobre la nova Renda Valenciana 

d'Inclusió. 
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 Reunió amb la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, en 

aquesta reunió la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal, 

Sandra Casas, ens va presentar novetats respecte el model d’atenció a la 

dependència. Fonamentalment, el que es planteja es fomentar els equips de 

dependència transdisciplinars, formats per professionals de diferents disciplines.  

 

 

 

 Reunió mantinguda amb la Directora General d’Infància i Adolescència, Rosa 

Molero, per parlar del Punt de Trobada Familiar que gestiona l’Ajuntament de 

València i amb el qual el COTSV té un Conveni. 

En la reunió el col·legi es va oferir a treballar juntament amb la Direcció General 

per millorar la situació de la Infància i la Joventut a la Comunitat Valenciana. 
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 El Col·legi va assistir al desembre a la presentació de l'esborrany de la Renda 

Valenciana d'Inclusió, que va ser presentat per la Vicepresidenta i Consellera 

d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra i el nostre company, el Delegat del 

Consell per al Nou Model Social, Xavier Uceda. 

Durant el mes de desembre es van treballar des del col·legi aportacions a 

l'esborrany de la Renda Valenciana d'Inclusió. 

 

  

 

 Conselleria de Sanitat Universal i Pública 

 Des dels tres Col·legis s’ha designat a una persona experta en la matèria perquè 

ens represente en el Comitè Assessor de Bioètica de la Comunitat Valenciana, 

com a vocal. El Comitè es va crear a novembre de 2016. 

 

 Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori 

 Les presidentes i president dels col·legis professionals de Treball Social d'Alacant, 

Castelló i València ens reunim amb la Directora General per parlar sobre les 

ajudes a la pobresa energètica. I des dels col·legis professionals se li va plantejar 

a la Directora General la necessitat d'una banda de coordinació entre les 

diferents Consellerías i per un altra, la importància de contar amb els col·legis 

porfesionales de Treball Social per fer aportacions abans que es convoquen 

ajudes d'aquest tipus. 
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 Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 

Públiques. 

 Els tres Col·legis Professionals d'Alacant, Castelló i València ens reunim amb la 

Consellera de Justícia, Gabriela Bravo, per a donar a conèixer la labor 

professionals de les i els Treballadors i treballadores Socials en l'àmbit de Justícia. 

I sol·licitar que professionals del Treball Social estiguen presents en els jutjats de 

forma permanent. Des de la Conselleria van manifestar el seu interès a 

col·laborar amb els col·legis de Treball Social per a millorar l'atenció al ciutadà en 

els jutjats. 

 

 

 

 Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) 

El col·legi es va reunir amb la Sotssecretària General per parlar de temes de formació. 

La Federació va mostrar el seu interès a subcontractar al Col·legi per impartir formació. 

En l'últim trimestre de 2016 el Col·legi ha impartit un curs subcontractat per la FVMP, 

aquest ha sigut el següent: 
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Curs “Llei de dependència: marc legal i novetats” 

Nº hores: 25h 

 Impartit en la Seu del Col·legi Oficial de Treball Social de València els dies 3, 8, 10, 

15 i 17 de novembre de 2016 en horari de 15:30 a 20:30h 

 

 INSTITUT VALENCIÀ D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA (IVAP) 

El Col·legi es va reunir amb el Subdirector General i la Cap de Formació. 

-Tema tractat: Proposar l’homologació dels cursos que s’imparteixen des del Col·legi. 

 

3.2.2. Col·laboració amb l’Administració 

3.2.2.1.  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 

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: 

Detall de l’activitat profesional durant l’any 2016 
 

Reunions d’equip 46 

Entrevistes de recepció programada 220 

Entrevista de seguiment 98 

Entrevistes programades, no realitzades 94 

Total entrevistes programades 364 

Reunions amb advocats/des 3 

Reunions amb jutjats 1 

Reunions amb estudiants de pràctiques 1 

Reunions amb SEAFI 2 

Incidències soltes* 525 

Gestió i coordinació cap de setmana 52 

Vacances falles, setmana santa, estiu i nadal 132 

Informes realitzats 76 

 
*(Incidències resoltes a petició d'usuaris/ as i trucades telefòniques en la labor intermediadora). 
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Dades cuantitatives de les activitats globals realitzades l’any 2016 en els quals han participat 

les Treballadores Socials amb intervenció directa i indirecta 

L'any 2016 va comptar amb 52 setmanes. D'elles 2 va romandre tancats per vacances, per la 
qual cosa en compliment de les seves funcions les Treballadora Socials han treballat 50 
setmanes de forma alternativa. 
 
*Dades globals de l’atenció a les families en el PEF de València, en el seu estat a final d’any: 
 

Expedients actius 181 

Expedients en suspensió   25 

Expedients tancats 125 

Expedients en espera   17 
 
*Les dades presentades sòn valors absoluts 

 
Expedients treballats durant l’any 2016 (expedients derivats mès els actius corresponents a 
anys anteriors) 
 

Total expedients treballats en 2016 306 

Expedients derivats durant l’any 2016   86 

Segons modalitat  

Supervisió 92 

Intervenció 100 

Visites Tutelads 114 

 

3.2.2.2.  Tallers preventius en violència de gènere. 

Des del COTS es va realitzar un programa de prevenció de la violència de gènere en els instituts 

de secundària del País Valencià dut a terme entre els mesos de novembre i desembre de 2015 i 

gener i febrer de 2016. Ha estat dirigit pel COTS de València mitjançant la seva Junta de 

Govern actual i coordinada per una col·legiada amb experiència en matèria de dona i violència 

de gènere. El programa ha estat finançat i proposta per la Vicepresidència i Conselleria 

d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana. 

La Conselleria, per mitjà de la Direcció General de les Dones i per la Igualtat de Gènere va fer 

públic un contracte menor de serveis per a la realització d'aquests tallers, es van presentar 

diversos col·legis professionals i organitzacions expertes en aquesta temàtica. Finalment el 

contracte va ser adjudicat a la proposta i els materials realitzats pel COTS de València. 

 

3.2.2.3 Ajuntaments 

Ajuntament de València 

El Col·legi s'ha reunit en diverses ocasions tant amb la Regidora de Benestar Social com amb 

personal tècnic de la regidoria, per a parlar del Conveni del Punt de Trobada Familiar. 
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A més, el Col·legi ha participat com tots els anys en les reunions de seguiment del Punt de 

Trobada Familiar de l'Ajuntament de València. Aquestes reunions han tingut lloc en el mes de 

juny i desembre de 2016. 

 

3.2.2.4. Consell General de Treball Social (CGTS) 

 Participació de la Presidenta en l'Assemblea anual celebrada a Santiago de Compostela. 

Amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Treball Social a Santiago de Compostel·la, 

els i les assistents van realitzar la marxa pels drets socials, recorrent els últims 5 km del 

Camí de Santiago organitzades com a marea taronja. La marxa va concloure amb la lectura 

del manifest a la Plaça del Obradoiro. 

 

Lectura del manifest per Ana I. Lima, Presidenta del CGTS 

 

 Assistència a la Jornada de Treball Social Internacional “Tejiendo redes”, en aquesta 

jornada es va fer un anàlisi i debat dels interessos del treball social entorn a l'àmbit 

internacional per poder dibuixar una estratègia comuna. Es va comptar amb la 

participació de Rory Truell, Secretari General de la Federació Internacional de Treballadors 

Socials (en anglès International Federation of Social Workers - IFSW). La seva ponència es 

va titular “El rol de la Federació Internacional de Treballadors Socials i l'impacte de les 

seves polítiques en les associacions regionals”. 

 La Comissió de Serveis Socials del Col·legi està participant en el Grup del Model de Serveis 

Socials, que s'està treballant a nivell estatal amb tots els col·legis. 
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3.2.2.5. Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana. 

 Assistència a la Jornada "La intervenció social més enllà de la Renda Bàsica", organitzada 

pel Col·legi de Treball Social d’Alacant. La conferència inaugural “La justicia y la 

racionalidad de una renta básica incondicional” va ser a càrrec de Daniel Raventós. 

 Assistència l’acte de celebració del Dia Internacional del Treball Social en el Col·legi Oficial 

de Treball Social de Castelló. 

 

 

Encontres intercol·legials 

 

En el mes de maig, les juntes de govern dels tres Col·legis Oficials de Treball Social d’Alacant 

Castelló i València, van tenir un espai de trobada, on compartiren els plans de treball, es van 

decidir alguns projectes comuns, com per exemple: 

 

És important que els tres col·legis actúen conjuntament davant qualsevol gestió enfront de 

l'Administració Autonòmica. 

 

 COTS València assumirà la relació amb la Consellería d'Igualtat i Polítiques Inclusives. 

 COTS Castelló assumirà la relació amb la Consellería de Sanitat. 

 COTS Alacant assumirà la relació amb la Consellería d'Educació. 

 

Es va reprendre el treball conjunt dels premis TSImpulsa i es van plantejar diverses activitats 

per a realitzar entre els tres col·legis. 

 

 

 

 

 

  



 24 

3.2.26. Universitats 

 Facultat de Ciències Socials. Universitat de València. 

El col·legi s'ha reunit amb el Degà de la Facultat de Ciències Socials i el Cap del 

Departament de Serveis Socials per a la renovació del conveni de col·laboració entre 

ambdues institucions i per a l'acreditació per part de la universitat de la formació que 

imparteix el col·legi. 

El 25 d´octubre de 2016, es va renovar el conveni que mantenim amb la Universitat de 

València, concretament amb el Departament de Treball Social i Serveis Socials per a 

continuar amb la nostra col·laboració en qüestions de formació, investigació, pràctiques 

professionals i organització d’activitats. En representació de la Universitat de València el 

conveni va ser signat pel Rector, el Dr. Esteban Morcillo Sánchez i per part del col·legi per 

la nostra presidenta Elena Puig Reig. 

 

 

 

Participació de la Presidenta del Col·legi en la jornada commemorativa de la Celebració 

del 20 aniversari del Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Facultat de 

Ciències socials, Universitat de València celebrada en maig. 
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Participació en l'acte de graduació de l'alumnat del Grau en Treball Social, realitzat en el 

Saló d'actes de la Facultat de Medicina de la Universitat de València.  

 

 

 

Participació de la Presidenta en una de les sessions d'Avaluació del Grau en Treball Social 

per part de la ANECA. 

 

 Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

Reunió de presentació i primer contacte amb la Universitat Oberta de Catalunya, en 

aquesta ens plantegen varies propostes, entre elles la possibilitat de signar un Conveni 

Marc de Col.laboració (per al desenvolupament d’activitats d’interès mutu per a ambdues 

parts) i dos Addendes, una d’oferta de Graus i Màsters i l’altra de Títols Propis.   

 

3.2.2.7. Altres 

 Unión Profesional de València. 

El nostre Col·legi forma part d'Unió Professional i com tots els anys el col·legi ha participat 

en l'Assamblea Anual. 

 

A més el Col·legi forma part de la Comissió de Ciències Socials juntament amb els Col·legis 

Oficials d'Educadors i Educadores Socials de la Comunitat Valenciana i el de Tècnics 

Superiors en Prevenció de Riscos Laborals de la Comunitat Valenciana. 
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Assistència a la Gala de lliurament dels Premis d'Unió Professional organitzada per 

aquests. 

 

 

Des del col·legi ens vam oferir per representar a Unió Professional en el Consell Municipal 

de Cooperació de l'Ajuntament de València. I des de finals de juny ostentem aquesta 

representació. Al novembre de 2016 es va constituir el Consell Municipal de Cooperació i 

el Col·legi va estar present en la sessió de constitució. 

 Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials 

El Col·legi va ofertar entre les persones col·legiades quatre beques per assistir al XXIII 

Congrés Anual de l'Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials portava per 

títol “Els serveis socials bàsics en l'àmbit local: noves estructures i continguts per a nous 

temps”. Aquest va tindre lloc el passat mes de novembre en Madrid. 

Associació de la que el Col·legi hi és soci. 

 

Acte del XXIII Congrés Anual de l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials 
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 Deganat de València. Ciutat de la Justícia. 

El Col·legi es va reunir amb el Jutge Degà de València per parlar del Servei de Pèrits que 

s'ofereix des del col·legi. En la reunió es va plantejar la necessitat de la figura professional 

del Treball Social en els jutjats de València. 

 

 Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la 

Comunidad Valenciana (AERTE). 

S’ha mantès una reunió amb el Director General de AERTE. El motiu d’aquesta va ser 

l'intercanvi d'informació i la presentació d'ambdues institucions. 

 

 UNICEF 

El Col·legi es va reunir amb UNICEF de la Comunitat Valenciana per conèixer el treball que 

realitzen i analitzar possibilitats de col·laboració. 

En Octubre es va signar un conveni entre el Col·legi i UNICEF. 

 

 

 

A desembre el Col·legi va assistir a la presentació del Informe de la Infància a la Comunitat 

Valenciana 2016, esta publicació constituïx la segona edició de l’informe, el primer va ser 

publicat el 2014 per UNICEF Comitè Comunitat Valenciana. 
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 CIUDADANOS 

Membres de la Comissió de SS.SS. es van reunir amb el representant de Ciudadanos en les 

Corts Valencianes. 

 

 CA REVOLTA E  INTERSINDICAL 

El Col·legi va participar en un procès de reflexió que lideren Ca Revolta i la Intersindical  

sobre el Nou Model Social Valencià (Llei i Carta de Drets Socials) per a elevar la proposta a 

la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Es tractava de recollir propostes i opinions 

de la ciutadania i d’entitats socials. 

Al llarg de l´any s´ha avançat en la elaboració de l’estrategia al voltant de tres pilars 

fonamentals: 

- Carta de Drets Socials 

- Llei de Serveis Socials (que incloga la comarcalització) 

- Norma de participación ciutadana. 

-  

3.3. Organització d’actes 

3.3.1. Actes especials 

DIA INTERNACIONAL DEL TREBALL SOCIAL 

El 15 de març el Col·legi va celebrar el Dia Internacional del Treball Social amb dues activitats. 

Donat que coincidia amb la setmana de falles, pel matí vam assistir a la mascletà a la Plaça de 

l'Ajuntament de València, on per primera vegada se'ns va permetre penjar una pancarta en la 

Balconada Principal de l'Ajuntament. 
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Per la vesprada hi havia un acte organitzat en la Seu del Col·legi per celebrar el Dia 

Internacional del Treball Social. Es tractava d’un acte lúdic-festiu, compartit amb companyes i 

companys de professió i fer un xicotet homenatge a totes les persones, Treballadores i 

Treballadors Socials, que actualment ens representen en diferents Administracions Públiques. 

Durant l'acte es van lliurar els premis del concurs convocat el Col·legi  “Premi al Millor Relat 

Breu” i “Premi al Millor Twitt”. 

 

 
 “Guanyadora del premi al Millor Relat”        “Guanyadora del premi Millor Twitt” 

 

 

JORNADA SOBRE L'OBSERVATORI DEL DICTAMEN DE DEPENDÈNCIA 

El President de l'Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials José Manuel 

Ramírez Navarro va presentar a l'Auditori del Jardi Botànic el XVI Dictamen de l'Observatori de 

la Llei de Dependència. 

A l'acte, van acudir, entre d'altres, la Senadora de PODEMOS per les Corts Valencianes Pilar 

Lima, la Secretària Autonòmica de Serveis Socials i Autonomia Personal Sandra Casas, la 

Directora General de Serveis Socials Mercè Martínez i el Director General de Planificació, 

Ordenació, Avaluació i Qualitat Gustavo Zaragozá. 
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Invitació a la Jornada Elena Puig, Presidenta del COTSV i José Manuel Ramírez Navarro, President 

de l’Associació Estatal de Directores i Gerents de Serveis Socials 

 

JORNADA DE PORTES OBERTES  

Aquesta jornada es va organitzar amb l’objecte d’informar de la funció dels Col·legis 

Professionals, així com dels programes i serveis que s’ofereixen des del Col·legi Oficial de 

Treball Social de València. A mès d’oferir la possibilitat de precol·legiar-se i conèixer quins són 

els seus beneficis. Anava adreçada a l’alumnat de quart curs de Grau en Treball Social i/o als i 

les recentment Graduades en Treball Social. Durant l’any 2016 s’ha dut a terme en dues 

ocasions, en juliol i octubre. 
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Dintre d’aquesta jornada es va realitzar un taller “Com redactar articles científics”, l’objecte 

d’aquest era oferir la possibilitat als i les assistents d’apendre a convertir el seu treball de fi de 

grau en article científic amb la finalitat que aquest fora finalment publicat en la revista del 

col·legi.   

 

I JORNADA AUTONÒMICA: UN NOU MODEL DE SERVEIS SOCIALS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA. 

Els Col·legis Professionals de Treball Social de la Comunitat Valenciana van organitzar la I 

Jornada Autonòmica sobre “Un nou model de Serveis Socials de la Comunitat Valenciana".  

Més de 200 professionals del Treball Social es van donar cita el dia 18 de novembre al Jardí 

Botànic de València, la cita va servir de punt de trobada entre Administracions i professionals 

del Treball Social, i les sues respectives visions del nou model de Serveis Socials que es vol 

impulsar des de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives. Així, entre les intervencions, es 

va poder escoltar veus de marcat caràcter tècnic, com ara la del Delegat del Consell per al Nou 

Model Social Valencià, Xavier Uceda, la Directora General de Serveis Socials i Persones en 

Situació de Dependència, Mercè Martínez Llopis, la Diputada Delegada d’Inclusió Social de la 

Diputació de València, Rosa Pérez, el Cap de Secció de Programes de Inclusió Social de la 

Diputació de València, Francesc Andrés Arseguet, o la Secretària Autonòmica de Serveis Socials 

i Autonomia Personal, Sandra Casas; però també als representants dels treballadors i 

treballadores, amb els presidents dels Col·legis Oficials de Treball Social de Araba i Galicia, 

Gotzon Villaño i Marta Capeáns, i la presidenta del Consejo General de Trabajo Social, Ana 

Lima; i, finalment, altres perfils més acadèmics, com el titular de la Universitat de Barcelona, 

Manuel Aguilar Hendrickson. 

Durant la jornada es van abordar qüestions com ara l’empremta de la beneficència pública, la 

universalitat dels Drets Socials, la importància de mirar cap a allò local en les experiències que 

s’han dut ja endavant, o la necessitat de re-definir i re-ordenar un sistema en el qual, ara per 

ara, intervenen tots els nivells de govern (des del govern central, fins els Ajuntaments). 

Des de la professió es va insistir també en la importància d’un canvi constitucional que 

consolide els Serveis Socials com un Dret Fonamental i d’una llei marc i una nova Llei 

Valenciana de Serveis Socials. Per a Ana Lima «el model l’han de fer les i els treballadors socials 

perquè ells tenen la capacitat de treball en xarxa, l’efecte multiplicador, el coneixement i la 

deontologia 
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Per últim, el Delegat del Consell per al Nou Model Social Valencià, Xavier Uceda, va presentar 

les línies bàsiques de la nova Llei de Renda Valenciana d’Inclusió, per a la qual hi ha prevista 

una inversió de 193 milions d’euros només en 2018. 
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PRESENTACIÓ CAMPANYA DE VISIBILITZACIÓ- FESTA NADAL 

En desembre va tindrer lloc la presentació de la campanya de visibilitat del Treballador i la 

Treballadora Social a mès de la nova web. Aquest acte va estar acompanyat per una festa que 

va tindrer lloc en la Seu del Col·legi on es va lliurar l'Agenda 2017 a totes les persones 

col·legiades que van assistir. Va tindre molt bona acollida, amb una participació d’unes 100 

persones. 

 

Nova imatge corporativa 

3.3.2.“Los jueves al sol” 

Es tracta d'una activitat grupal en la qual a partir del llenguatge cinematogràfic o el cinema, i a 

través de la comunicació entre els seus participants, es pretén arribar al descobriment, la 

interiorització i la vivència d'unes realitats i actituds latents en el grup o projectades en la 

societat.” 

Persegueix una reflexió crítica sobre les pròpies actituds, valors i creences. El diàleg de grup ha 

de ser la via que permeti manifestar i contrastar les respectives postures personals i, d'aquesta 

forma, confrontant-les, revisar la seva validesa, descobrir noves perspectives, evidenciar 

eventuals prejudicis, etc. 

Després de l'estiu es va decidir no continuar amb aquesta activitat per falta d'assistència. 
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3.3.3. Activitats a les que ha assistit el Col·legi 

 

Gener: 

 Acte inaugural de la Fundació “Paquita Fernández Lozano.” 

Febrer 

 "FÓRUM EUROPA. Tribuna Mediterránea" 

 I Jornada de “Cuidados Paliativos”. 

Març 

 Presentació del VI Pla de Salut de la Comunitat Valenciana. 

 

 

 El col·legi va participar en la Manifestació del Dia Internacional de la Dona. 
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Abril 

 Presentació de l’Informe anual de la Fundació CeiMigra 2015 i clausura de les activitats 

de Ceimigra. 

 Presentació del  "PLA AVALEM JOVES". AVALEM és un pla integral del Govern Valencià, 

amb l’objectiu principal de cobrir la integració laboral i la formació dels joves. 

 
 

 

 Jornada 30 anys d'Atenció Primària. TREBALLAR EL FUTUR. 

 Realitats Professionals amb la violència masclista: Els Treballadors Socials i la violència 

de gènere. 

 

Juny 

 IV JORNADES DE TREBALL SOCIAL I SALUT DE LA COMUNITAT VALENCIANA. “Treball 

Social Sanitari: Professió Sanitària” 

 Participació en la presentació del llibre "Mètodes del Treball social, individus, grups i 

comunitats" 
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Octubre 

 La Junta de Govern va assistir als actes de Celebració del 9 d'Octubre, dia de la 

Comunitat Valenciana. 

 

 El Col·legi va participar en la Manifestació contra la pobresa “NO DEIXEM A NINGÚ 

ARRERE, POBRESA ZERO, LES PERSONES I EL PLANETA PRIMER”. Organitzada per la 

plataforma de Pobresa Zero.  

 

 

 Assistència a la Celebració del Dia Internacional de la Pobresa, organitzada per la 

Consellería d'Igualtat i Polítiques Inclusives en el barri de la Coma a Paterna. En l'Acte 

van participar la Vicepresidenta i Consellera, Mónica Oltra, el Secretari Autonòmic 

d'Inclusió, Alberto Ibáñez i la Directora General d'Inclusió Social, Helena Ferrando.  

 

 La Presidenta del Col·legi va visitar el Punt de Trobada Familiar de l'Ajuntament de 

València, també hi va anar la Directora General d'Infància i Adolescència, Rosa Josefa 
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Molero i representants de l'Ajuntament de València, Joan Hernandez, Coordinador 

Serveis Especialitzats, Eva Peris, Cap de Secció de Família, Menor i Joventut i Jose 

Ortolá, Coordinador del PEF. 

 Assistència a la Presentació del Pla de Reordenació del Sector Residencial per a 

Persones Majors en la Comunitat Valenciana. Queda't a prop. 

 Assistència al V CONGRÉS NACIONAL DE MEDIACIÓ. “La Mediació i la participació 

ciutadana. Transparència social, renovació ètica”. 

 

3.4. Posicionaments institucionals del Col·legi 

 

 El Col·legi es va adherir al Manifest “Els Drets Humans no es negocien” 

#REFUGIPERDRET, impulsat per Pobresa Cero. 

 

 

 El Col·legi es va adherir a la campanya #SOMCOMERÇJUST impulsada per la CVONGD 
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 Refugiats Nas Pallasso 

 

 El col·legi va plantejar la seva oposició al Banc Social d'Aliments de València. 

 Davant la denúncia del Consell d’Infermeria CECOVA. Els col·legis de Treball Social 

d´Alacant, Castelló i València, neguen l’intrusisme i defensen la multidisciplinaritat de 

l’assistència a la dependencia. 

 

3.5. Convenis de col·laboració 

El Col·legi té signats els següents convenis amb l’objecte de que els i les col·legiades puguen 

beneficiar-se dels serveis i prestacions recollits en aquests. 

 Universitat de València. 

El 25 d’octubre de 2016 es va renovar el conveni que manté el Col·legi amb la Universitat 

de València, concretament amb el Departament de Treball Social i Serveis Socials per 

seguir col·laborant amb temes de formació, recerca, pràctiques professionals i organització 

d’activitats. 

 UNICEF 

El 21 d’octubre de 2016 el Col·legi va signar un conveni de col·laboració amb UNICEF 

Espanya. Aquest acord té com a objecte establir un marc de cooperació i col·laboració 

entre el Col·legi i Unicef Comitè Espanyol per a que en l’àmbit de competències que a cada 

institució li corresponga desenvolupen actuacions dirigides a la protecció dels Drets a la 

Infància. 

 MAPFRE.  

Signat el 8 de Març de 2016. Perquè les persones col·legiades tinguen condicions especials 

en l'Assegurança d'accidents col·lectius per a totes les persones col·legiades. I en les 

assegurances de salut i de Vida d'adhesió voluntària. 

 

 

 



 39 

IV COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL 

 

4.1. Mitjans de comunicació 

 

Durant aquest any s’ha produït un increment significatiu en la presència del Col·legi als 

mitjans de comunicació, aquest ha contribuït al reconeixement social de la professió i ha 

incidit en les problemàtiques amb les quals treballem.  

El gruix de les aparicions han estat vinculades sobretot a la defensa i reconeixement de 

la tasca dels i les Treballadores Socials. 

 

El tipus de mitjà amb més presència continua sent la premsa, en total al llarg de 2016 

hem tramès 3 notes de premsa, una d’elles conjuntament amb el Col·legi Oficial de 

Treball Social de Castelló i Alacant.  

Per poder dur a terme aquesta tasca des del passat mes de juliol comptem la 

col·laboració d’una periodista, Alba Requejo. 

 

 Notes de premsa publicades: 

 

27/03/2016. La Revista de Las Províncias. “Te intentas acorazar pero si no te llevas a 

casa los problemas no eres humano” 

Entrevista a Elena Puig i Reig. Presidenta del Col·legi Oficial de Treball Social de València.  

 

 

 



 40 

12/05/2016. El Levante 

“Los Trabajadores Sociales se oponen al Banco Solidario de Alimentos porque 

estigmatiza” 

 

 
25/07/2016. El Periòdic 

“Los trabajadores Sociales niegan y defienden el intrusismo de la asistencia 

multidisciplinar de la asistencia a la dependencia”. 

Col·legis Oficials de Treball Social de la Comunitat Valenciana 
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15/11/2016. 20 Minutos. 

“Els Treballadors Socials valoren l’increment en despesa social però demanen més 

personal” 

 

 

A banda, han hagut altres notes de premsa enviades encara que aquestes no han sigut 

publicades en cap mitjà, aquestes sòn: 

 

- 15 de març dia internacional del Treball Social (15-3-2016) 

- La Comunitat es situa en l’últim lloc en l’aplicació de la Llei de Dependència (31-3-

2016) 

- El Col·legi Oficial de Treball Social demana un model de Serveis Socials que no 

estigmatitze.(15-07-2016) 

- Els Treballadors Socials neguen l’intrusisme i defensen la multidisciplinaritat de 

l’assistència a la dependencia (22-07-2016) 

- Els Treballadors Socials valoren l’increment en despesa social però demanen més 

personal (30-10-2016) 

- Treballadors Socials de València, Alacant i Castelló aborden el nou model que vol 

impulsar conselleria (15-11-2016) 



 42 

- El Col·legi Oficial de Treball Social renova la seua imatge per a donar a conèixer la 

professió(21-12-2016) 

 

 

No obstant, han hagut aparicions en  altres tipus de mitjans,  

En televisió, intervenció d’Elena Puig i Reig, Presidenta del Col·legi i José Manuel 

Ramírez, President de l’Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials  sobre la 

complicada reconstrucció en l’atenció a la dependència. Canal Mediterrani (01/04/2016) 

En ràdio, entrevista a Elena Puig i Reig sobre la multidiscipinarietat en l’atenció a la 

dependència en Cadena Ser (25/07/2016). 

4.2. Web corporatiu 

La pàgina web del Col·legi és l’eina principal de presentació 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. 

 

Durant el 2016 s’està desenvolupant la nova pàgina web del Col·legi, una plataforma 

completament renovada i adaptada als nous usos digitals. Aquesta ha sigut presentada a les 

persones col·legiades en la festa de nadal que va tindre lloc el dia 15 de desembre. 

 

 

4.3. 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 comparteix tota la informació 

que es vol destacar tant del Col·legi com d’altres entitats. 

 

4.4. Xarxes socials 

En el 2016 s’ha consolidat la presència del Col·legi a les xarxes mitjançant la pàgina 

Facebook amb un total de 1881 m’agrada i el compte de Twitter 1242 seguidors/es. 
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Activitats de la pàgina: tant el número de visites com els like, l’abast o l’engagement 

donen dades positives. 
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Per poder dur a terme aquesta tasca des del passat mes de juliol comptem la 

col·laboració d’una periodista, Alba Requejo. 

 

V SERVEIS PER  A LA COL·LEGIATURA 

 

5.1. Formació continuada 

Al llarg de l’any 2016 hem seguit programant formació continuada, adreçada fonamentalment 

a treballadors i treballadores socials. Hem programat un total de 7 cursos i tallers de formació, 

dels quals n’hem realitzat 5, i han tingut una participació total de 143 persones. 

Cursos i tallers ofertats 

 

“Prestacions bàsiques en l’àmbit dels serveis socials generals” 

“Procés tècnic de reconeixement de la situació de dependència en la CV” 

“Intervenció psicosocial en catástrofes, desastres i emergències socials” 

“Persones majors: sistematització i acompanyament al final de la vida” 

“Introducció a les xarxes socials” 

“Curs d’especialista en mediación civil i mercantil” 

“L’atenció social a persones i familias sol·licitants d’acollida. Protecció internacional” 

“Com el·laborar un diagnòstic , planificación i avaluació d’un pla d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes” 

 

 



 45 

 

Cursos i tallers realitzats: 

 

“PRESTACIONS BÀSIQUES EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS GENERALS” 

Data: 26, 28 de gener i 2, 4, 9 de febrer 

Modalitat: presencial 

Docents: Emilia Jiménez i Esther Piles 

Continguts: 

 Organització del Sistema de Prestacions Bàsiques en Serveis Socials Generals. 

 Prestacions Econòmiques Individualitzades (Ordre d’ajudes de Conselleria i Ordenances 

Municipals) 

 Altres prestacions (PNC invalidesa i jubilació, prestacions familiars per fill a càrreg, ajudes 

individuals acolliment familiar, víctimes de violència de gènere,...) 

o Renda Garantitzada  de Ciutadania 

o Catàleg de Serveis i Prestacions del Sistema d’Atenció a la Dependència. 

Nº d’alumnes matriculats/des: 33 

 

“PROCÉS TÈCNIC DE RECONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA EN LA COMUNITAT 

VALENCIANA” 

Data:  

I edició: 19, 21, 26, 28 d’abril i 2 de maig 

II edició: 20, 21, 27, 28 de maig i 3 de juny 

Modalitat: Presencial 

Docent: José David Bellver Benavent 

Continguts: 

 Mòdul 1 

1.1. Llei 39/2006, característiques i contingut. Antecedents 

1.2. Evolució i desenvolupament 

o Decret 171/2007, de 28 de setembre 

o Decret 18/2011, de 25 de febrer 

o Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol 

o Resolució 13 de juliol de la Secretaria d'Estat de Serveis     Socials i Igualtat de 2013 

o Ordre 21/2012, de 25 d'octubre 

o Decret 113/2013, de 02 d'agost 

o Capítol VI de la Llei 10/2015 de 29 de sembre de mesures fiscals, que modifica l'ordre 

21/2012 
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 Mòdul 2 

2.1. Recursos i prestacions. Compatibilitats. 

2.2. Procés de valoració de la situació de dependència. Graus. 

2.3. Funcions del/la Treballador/a Social 

 Mòdulo 3 

3.1. Aplicacions informàtiques, Gestionis i ADA. 

3.2. Model d'informes socials 

3.3. Protocols de processos i documentació extra 

 Mòdul 4 

4.1. Curs Cuidadors 

4.2. Experiències SMAD's 

4.3. Situació actual en la CV 

4.4. Projecció cinematogràfica "Cuidadores" 

 Mòdul 5  

Part pràctica 

o Suposts pràctics 

o Qüestionaris  

Nº d’alumnes matriculats/des: 70 

 

“INTRODUCCIÓ A LES XARXES SOCIALS” 

Data: 9 de juny 

Modalitat: presencial 

Docent: Alba Rquejo 

Continguts: 

Què són les xarxes socials? Facebook i Twitter 

 FACEBOOK 

o Conèixer Facebook 

o Cóm obrir un perfil 

o Buscar (i trobar) amistats  

o Publicar i interactuar 

o Perfil, pàgina o grup, què és el que més m’interessa? 



 47 

o Les pàgines Facebook 

 TWITTER 

o Què és Twitter i en que es diferència de Facebook 

o Cóm obrir un compte 

o Followers i Following. Conceptes d’»amistat» a Twitter. 

o Altres conceptes interessants: piular i repiular, hastag #FF.influencers…el llenguatge a 

Twitter 

o Cóm buscar a Twitter 

o Ferramentes intressants: retalladors d’Url, i ferramentes de gestió dels teus comptes 

o Bones pràctiques a Twitter 

Nº d’alumnes matriculats/des: 10 

 

“INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL EN CATÀSTROFES, DESASTRES I EMERGÈNCIES SOCIALS” 

Data:21, 22, 28 d’octubre 

Modalitat: Presencia 

Docent: Eva Maria Lucas Simón 

Nº d’alumnes matriculats/des: 26 

 

“PERSONES MAJORS: SISTEMATITZACIÓ I ACOMPANYAMENT AL FINAL DE LA VIDA” 

Dates: des del 8 de novembre de 2016 fins el 22 de febrer de 2017 

Modalitat: online 

Docent: Rosa Gómez Trenado 

Continguts: 

 Que és sistematitzar 

 Envellir, el valor afegit 

 Intervenció en els diferents contexts socials 

 Intervenció social en situacions de vulnerabilitat de les persones majors 

 La mort i l’acompanyament a morir 

 Coordinació sociosanitaria 

 Les persones en situació de dependència i els seus cuidadors en domicili o residència 

 La sistematització i la protocolarització en el treball social a la pràctica. 

Nº d’alumnes matriculats/des: 14 

 



 48 

 

 

        Perfil dels i les alumnes assistents 

 

Formació per a la preparació d’oposicions. 

A banda de la formació continuada, s’han engegat dos grups per a la preparació d’oposicions per a 

Serveis Socials. Es tracta d’una formació presencial impartida per diferents professionals experts en la 

materia.  

La durada del curs és d’un total de 124 hores de docència distribuïdes en una sessió setmanal de 4h 

durant 8 mesos. 

El primer grup va iniciar les classes en el mes de maig amb un total de 28 alumnes dels quals han causat 

baixa 2 alumnes. 

Percentatge d'alumnes que han assistit 
als cursos impartits 
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El segon grup va iniciar les classes en el mes setembre amb un total de 26 alumnes, no hi ha hagut cap 

baixa. 

Totes les persones assistents a aquesta formació hi estan col·legiades. 

 

5.2. Ofertes de treball 

 

Al llarg de l’any 2016 el Col·legi ha publicat en la pàgina web del Col·legi un total de 57 ofertes 

de treball.  

Per ofertes públiques ens referim a convocatòries d’oposicions o borses de treball de 

l’Administració mentre que les ofertes privades són ofertes de treball que ens arriben 

directament des d’entitats privades, aquestes es publiquen en accès restringit. 

 

 
 

5.3. 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 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

oferta pública

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

cientificitat que en ells es sol·liciten de forma ordinària. 

 Pràctica: inclou experiències de treball social a manera de bones practiques. 

 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. 

 

5.4. Publicacions 

 

“Guía del Trabajo Social de la Infancia y Adolescencia en la Comunidad Valenciana”. 

Treball realitzat pels membres de la Comissió d’Infància i Adolescència del COTSV. 

 

 
5.5. Altres serveis 

 

5.5.1. Torn de mediadors 

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 conflicte. 

Les àrees d’atenció són les següents: 

 -Familiar 

 -Penal 

 -Escolar 

 -Empresarial 
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 Comunitària  

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. El termini 

d’inscripció està obert durant tot l’any. 

 

 

5.5.2. Torn 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 21 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. 

Aquest llistat va ser enviat a tots els Partits Judicials de la Província de València. 

 

Durant l’any 2016 han exercit un total de 2 persones que formen part de la llista, les 

intervencions d’aquestes han consistit en realitzar informes socials sobre assumptes de 

reagrupació i acolliment familiar. 

 

5.5.3. Assessoria jurídica 

 

Aquest servei ofereix assesorament 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. 

 

El col·legi durant 2016, ha comptat amb la col·laboració de dos despatxos jurídics, als quals s'han 

derivat les diferents consultes rebudes de les persones col·legiades. A més el Consell General del 

Treball Social també compta amb un servei d'assessoria jurídica. 

Per a poder accedir al servei d'Assessoria jurídica, és necessari enviar un correu al col·legi indicant 

el tipus d'assessoria que se sol·licita. Des del col·legi depenent del tema, es deriven a un o un altre 

despatx jurídic, o al servei d'assessoria que té el Consell General del Treball Social, a aquest servei 
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es deriven principalment aquelles consultes relacionades amb l'exercici de la professió del Treball 

Social. 

Durant 2016 s'han rebut un total de 33 sol·licituds d'assessoria jurídica. Les consultes ateses per  

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

 Qüestions de caràcter laboral – funcionarial. 

 Qüestions de caràcter jurídic – administratiu. 

 Qüestions relacionades amb l'exercici de la professió. 

 Unes altres 

 

 

 

5.5.4. Assessoria 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. 

 

La seva finalitat és atendre diferents consultes o oferir orientacions: 

-Orientacions en l’inici laboral 

-Dubtes sobre les pròpies funcions professionals 

-Codi Deontològic 

-Contrastar diagnòstic de diferents casos  

 

 

Sol·licituds ateses 

Qüestions de caràcter 
laboral – funcionarial. 

Qüestions de caràcter 
jurídic – administratiu. 

Qüestions relacionades
amb l'exercici de la
professió.

Unes altres.
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Durant l’any 2016 s'han rebut un total de 7 sol·licituds d'assessoria professional. Les consultes han 

sigut ateses per les següents professionals: 

- Amparo Azcutia Vilar 

- Concha Montes Verdejo (Comissió de Serveis Socials) 

- Amparo Moreno Vaño 

-  Comissió de Serveis Socials 

- -Comissió de Menors 

 

 

 

 

5.5.5. Segurs professionals 

 Assegurança de responsabilitat civil del Consell 

El Consell General de Col·legis Oficials de Treball Social  i el Col·legi Oficial de Treballadors/es  

Socials de València, tenen subscrit un conveni, amb l'Asseguradora Zurich, a través de la 

Corredoria d'Assegurances Broker’s 88, perquè tots/es els seus col·legiats/des que ho desitgen 

puguen subscriure una Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional. Durant l'any 2016, 71 

professionals del nostre col·legi han subscrit la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil. 

 

 Assegurança d’accidents 

Des del Col·legi en la línia d'ampliar els serveis que s'ofereixen als/les col·legiat/des durant 

2016, s´ha integrat una assegurança d'accidents a tots els col·legiats i col·legiades que estiguen 

al corrent de pagament de la quota de colegiatura. 

D'aquesta assegurança és tomador el Col·legi Oficial de Treball Social i ha sigut integrat en la 

quota de colegiatura, per la qual cosa no requereix cap gestió, ni cap pagament extraordinari 

per part del col·legiat/a. 

 

 

Tipus de consultes 

Consultes
empreniment laboral

Consultes informes
socials/ protecció
dades


