
La candidatura SOM DIVERSES guanya les
Eleccions a Junta de Govern 2021 del COTS
València

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) té nova Junta de Govern. La
candidatura SOM DIVERSES ha guanyat les Eleccions a Junta de Govern 2021 amb
170 vots, front als 151 de la candidatura contrincant, FEM XARXA AMB TU.

La candidatura encapçalada per Ferran Senent i Domingo es fa amb la majoria dels
vots en les Eleccions a Junta de Govern, que és l’òrgan col·legial representatiu i
executiu a qui correspon el govern i administració del Col·legi.

La candidatura SOM DIVERSES està integrada per Paqui Herrero Cuesta, com a
vicepresidenta; María Belén Piró Campos, com a secretària; i Inés Gutiérrez González,
com a tresorera. La resta de l’equip el completen Eva Reina Giménez, Sonia Rubio
Romaguera, Ana Selva Selvi i Amparo Felipe Gallardo, amb les vocalies.

Des del Col·legi volem felicitar la nova Junta de Govern i agrair l’esforç de totes les
persones que van fer possible el desenvolupament de la jornada electoral.

Fes clic ací per a llegir la notícia completa

_______________________________________

https://cotsvalencia.com/la-candidatura-som-diverses-guanya-les-eleccions-a-junta-de-govern-2021-del-cots-valencia/


Webinar ‘El contracte programa als Serveis
Socials’

El contracte programa és un conveni plurianual que se signa entre la Generalitat i les
entitats locals (ajuntaments i mancomunitats), i pel qual l’Administració autonòmica
finança la contractació dels equips de Serveis Socials municipals.

Mitjançant el contracte programa, es financen els serveis de l’atenció primària de
caràcter bàsic, així com els serveis de competència local de l’atenció primària de
caràcter específic, exceptuats els següents serveis competència de la Generalitat que
no hagen sigut delegats: d’atenció diürna i nocturna, d’atenció ambulatòria
i d’allotjament alternatiu.

Aquesta sessió webinar té com a objectiu ampliar informació i resoldre els dubtes que
les nostres treballadores i treballadors socials col·legiats puguen estar tenint sobre
aquest tema.

Data: dijous 22 d’abril de 2021
Hora: De 17:00h a 19:00h
Amb Francesc Xavier Uceda i Maza, secretari autonòmic de Planificació i
Organització del Sistema, i Patricia Ramón Galindo, directora general de Gestió i
Organització del Sistema
Modalitat: online, al Canal del Col·legi a Youtube



Aforament limitat
Inscripció gratuïta, dirigida a persones col·legiades dels col·legis d’Alacant i
València
Formulari d’inscripció: fes clic ací

___________________________________________

Jornada sobre el Manual Orgànic i Funcional
de Serveis Socials de la Comunitat
Valenciana (MOF)

Més de 500 persones van assistir, dimecres passat, a la Jornada sobre Manual Orgànic
i Funcional de Serveis Socials (MOF), organitzada pel Grup d'Estudis d'Intervenció i
Innovació, amb la ponència de Mercé Martínez i Llopis, directora general d'Atenció
Primària i Autonomia Personal.

Fes clic ací per a tornar a veure la sessió
___________________________________________

El COTS València al·lega les bases d'una
convocatòria pública de l'Ajuntament d'Oliva
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) va al·legar el passat mes de
març, mitjançant un recurs de reposició, les bases d’una convocatòria pública per a la
constitució d’una borsa de treball de treballador/a social, Escala Administració especial,
grup classificació A, subgrup A2, mitjançant el sistema de concurs oposició. 

La petició d’al·legar les bases de la convocatòria pública d’aquesta borsa de treball al
municipi de Oliva prové de demandes de persones col·legiades i s’ha portat a tràmit
des del COTSV. Es recorda a les treballadores i els treballadors socials col·legiats que,
si es detecta algun error en alguna convocatòria pública, ho poden comunicar a l’entitat
col·legial i s’actuarà de la manera pertinent.

https://www.cotsalacant.es/es/webinar-dg-sobre-el-contrato-programa
https://www.youtube.com/watch?v=l_oP-EjrZE4&t=1686s
https://www.youtube.com/watch?v=l_oP-EjrZE4&t=1686s


Pots fer clic ací per a consultar aquest i d'altres recursos
__________________________________

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.

https://cotsvalencia.com/recursos-presentados/
https://cotsvalencia.com/curso-el-procedimiento-administrativo-comun-y-el-regimen-juridico-del-sector-publico-2/


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

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
_________________________

Consejo General del Trabajo Social (CGTS)
Campanya 'TREBALL SOCIAL SANITARI JA!'

Des del Consejo General del Trabajo Social es treballa des de fa més d'una dècada per
a visibilitzar el paper de la professió en l'àmbit sanitari. Estem en hospitals, en centres
de salut, salut mental, pal·liatius, rastreamiento, oncologia, geriatria, salut pública… En
aquest dia tan assenyalat iniciem la campanya ‘Treball Social Sanitari ja!’ Demanem al
Govern i, en concret, al Ministeri de Sanitat que es reconega el Treball Social com a
professió sanitària. Des del CGTS, vos animem a secundar, compartir i difondre
aquesta campanya.

https://cotsvalencia.com/introduccion-al-derecho-de-extranjeria-y-nacionalidad-espanola/
https://cotsvalencia.com/ofertas-de-empleo/

