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Eleccions a Junta de Govern 2021-2024

Des del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) volem recordar que és
necessari sol·licitar el vot per correu a través del formulari habilitat al nostre lloc
web perquè aquest vot siga vàlid. Si no s’ha demanat a través del formulari ‘Sol·licitud
de vot per correu’ del nostre web, el vot per correu es considerarà nul.

A més, fins al dimecres 7 d’abril, estarà obert el formulari per a sol·licitar el seguiment
online de l’escrutini el dia 15 d’abril, dia de les Eleccions a Junta de Govern 2021-2024.

Des de la Junta Electoral es pretén convidar totes les persones col·legiades a sol·licitar
el vot per correu, que permet complir amb la normativa sanitària minimitzant riscos i
garantint el dret al vot. Les dos candidatures són les següents:

Candidatura Fem Xarxa amb tu

Presidenta, Na Sonia Cano Alegre
Vicepresidenta, Na Maria Ángeles Gorgues Barona
Secretari, En Javier Calvo Carrión
Tresorer, En Julián Ponce Milio
Vocal, Na Beatriz Morilla Valera
Vocal, Na Concha Jornet Castelló
Vocal, Na Inés Sánchez Endrina

https://cotsvalencia.com/solicitud-voto-por-correo/
https://cotsvalencia.com/assistencia-a-lescruitini-de-les-eleccions-2021/


Vocal, Na María Fajardo i Franch
Vocal, Na Trinidad Trillo Martínez

Candidatura Som Diverses

President, En Ferran Senent i Domingo
Vicepresidenta, Na Paqui Herrero Cuesta
Secretària, Na María Belén Piró Campos
Tresorera, Na Inés Gutiérrez González
Vocal, N'Eva Reina Giménez
Vocal, Na Sonia Rubio Romaguera
Vocal, N'Ana Selva Selvi
Vocal, N'Amparo Felipe Gallardo

Podeu trobar tota la informació (i els vídeos oficials) de les dos candidatures fent clic
ací
Pots trobar la informació completa del procés electoral fent clic ací ací
____________________________________

El Col·legi trasllada al jutge degà de València
l’actualització del llistat de treballadores i
treballadors socials del torn de perits
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV), conjuntament amb els
col·legis d’Alacant i Castelló, ha comunicat als diferents partits
judicials l’actualització del llistat de treballadores i treballadors socials col·legiats del
torn de perits col·laboradors amb l’Administració de Justícia, que pertanyen a l’aplicació
Boperit.

L’entitat col·legial de la província de València s’ha reunit recentment amb César
Zenón Calvé, jutge degà de València, per a informar-lo de l’equip d’experts en Treball
Social judicial o forense que pot assistir tant en la redacció d’informes sobre avaluació
de custòdia disputada com en problemes en execucions de sentències. També en
l’avaluació en casos de violència de gènere o en l’acompanyament en casos de
desprotecció amb infància i persones vulnerables.

Després de diverses reunions, els tres col·legis oficials de Treball Social de la
Comunitat Valenciana van aconseguir signar un conveni de col·laboració amb la
Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, dirigida per Gabriela Bravo, en
el qual s’assegura la formació integral dels perits experts en la matèria en qüestió.

Pots llegir la notícia fent clic ací

____________________________

El Col·legi denuncia que expedir certificats
per a la sol·licitud de l’Ingrés Mínim Vital no
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és tasca dels Serveis Socials
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV), conjuntamente amb els
col·legis d’Alacant i Castelló, seguint la línia que exposa el Consejo General del Trabajo
Social sobre l'Ingrés Mínim Vital (IMV), ha traslladat a la Direcció
General d’Acció Comunitària i Barris Inclusius i a la Direcció General d’Atenció Primària
i Autonomia Personal que, entre les tasques encomanades als equips de Serveis
Socials d'Atenció Primària, no es troba la d'expedir certificats per a la sol·licitud
d'aquesta prestació gestionada per la Seguretat Social (INSS), un requisit que s'inclou
en l'últim Reial decret entorn de l'IMV.

Des dels col·legis oficials de Treball Social de la Comunitat Valenciana s’ha demanat a
la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que inste el Govern
central perquè treballe cap a la Renda Bàsica Universal, la qual cosa suposa la
necessitat d'una major dotació de mitjans i recursos per a garantir el seu accés, com
per exemple la incorporació de treballadores i treballadors socials en la Seguretat
Social.

Pots llegir la notícia completa fent clic ací
També pots llegir la notícia a Levante-EMV
____________________________

Els col·legis oficials de Treball Social de la
Comunitat Valenciana insisteixen en la
vacunació de treballadores i treballadors
socials
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV), conjuntament amb els
col·legis oficials de Treball Social d’Alacant i Castelló, ha demanat en diverses ocasions
a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que es vacunen les treballadores i
els treballadors socials.

La resposta de la Conselleria de Sanitat a aquesta petició ha sigut la següent: “En
l’etapa en què ens trobem, amb número de dosis limitades, s’està procedint a la
vacunació de manera prioritzada als grups establerts per l’estratègia. En el moment en
què tinguem major número de dosis disponibles, començarem amb els següents grups,
com apunta l’estratègia”.

Tot i que el Col·legi Oficial de Treball Social de València té constància del fet que
algunes treballadores i treballadors socials han començat a rebre la vacuna contra la
COVID-19, aquesta entitat col·legial desconeix el criteri seguit per Sanitat en cadascun
dels casos.

Pots fer clic ací per a llegir la notícia completa
________________________
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Oferta formativa del COTSV
Curs El Procediment administratiu comú i el règim jurídic del sector públic

Data d'inici: 7 de juny de 2021
Duració: 7, 9, 14, 16, 21, 23 i 28 de juny de 2021
Horari: de 16:30h a 19:30h
Nº d'hores: 21h
Nº places: mínim 10 – màxim 40
Dirigit a: Treballadors/es socials que ja presten serveis en les administracions
públiques com a aquells/es que es preparen per a la seua incorporació.
Preu: TS col·legiat/da en actiu: 126€; TS col. bonificat/da: 105€*; TS no
col·legiat/da: 168€
Descripció i objectius del curs:

El 2 d'octubre de 2016 van entrar en vigor la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de
procediment administratiu comú (LPACAP) i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim
jurídic del sector públic (LRJSP). Totes dos normes són conseqüència de l'Informe de la
Comissió per a la Reforma de les Administracions Públiques (Informe CORA) de juny
de 2013 que part del convenciment que una economia competitiva exigeix unes
Administracions Públiques eficients, transparents i àgils.

Així, aquest curs es converteix com a part imprescindible de la formació teòrica i
pràctica que consisteix el quefer diari de les persones ocupades al servei de les
administracions, d'aquelles que tracten d'incorporar-se a la funció pública, així com
d'aquelles altres que mantenen relacions amb aquestes.

Fes clic ací per a tindre tota la informació d'aquest curs

Curs Introducció al dret d'estrangeria i nacionalitat espanyola

Format: En línia
Data d'inici: 13 de setembre de 2021
Duració: Fins al 24 d'octubre de 2021
Nº d'hores: 70h
Nº places: mínim 10 – màxim 50
Dirigit a: Treballadors/es socials que ja presten serveis en les administracions
públiques com a aquells/es que es preparen per a la seua incorporació.
Preu: TS col·legiat/da en actiu: 145€; TS col. bonificat/da: 120€*; TS no
col·legiat/da: 170€
Descripció i objectius del curs:

Coneixement de les nocions bàsiques del Dret d'Estrangeria. Saber la diferència entre
els règims jurídics en els quals pot trobar-se un estranger a Espanya.

Fes clic ací per a tindre tota la informació d'aquest curs
_________________________
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Oferta laboral
L'espai dedicat a les ofertes laborals de la pàgina web del COTSV conté ofertes de
treball o convocatòries que ixen tant a l'Administració Pública com en entitats privades.
Es tracta de dos seccions al nostre portal web que es mantenen actualitzades
diàriament.

Convocatòries públiques
_________________________

https://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/

