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Detectat un error al lloc web del COTSV: No
accedir-hi
Informem que estem tenint actualment un problema amb l'accés al nostre lloc web, el qual
no funcionarà fins al pròxim avís. El nostre equip informàtic està realitzant els tràmits
pertinents per a resoldre la incidència detectada al nostre portal web.

Per motius de seguretat, preguem a totes les persones col·legiades que no intenten
accedir-hi ni introduir el seu usuari i contrasenya. L'equip informàtic està revisant el lloc
web del COTSV per a millorar-lo. S'informarà quan estiga en funcionament.
_____________________

Comença la carrera electoral: el 15 d'abril se
celebraran les Eleccions a la Junta de Govern
2021



El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) ha anunciat el començament de
la carrera electoral per a les Eleccions a Junta de Govern 2021, que se celebraran el
proper 15 d'abril. No obstant això, hi ha per davant una sèrie de dates que cal tindre en
compte abans d'arribar al dia assenyalat. 
_____________________

El COTS València sol·licita que els equips de
Serveis Socials apareguen al pla de vacunació
contra la COVID-19
La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) es va reunir
el dilluns 15 de febrer, de manera urgent, per a abordar la preocupació existent entre les i
els professionals que formen els equips de Serveis Socials perquè no apareixen
en l’estratègia de vacunació contra la COVID-19.

Els equips de Serveis Socials no estan citats en cap punt del pla de vacunació del
Ministeri de Sanitat, una qüestió que preocupa molt al col·lectiu de professionals de
Serveis Socials. Aquestes figures professionals no estan contemplades ni al grup 3B ni al
grup 6, en els quals estan nomenades altres disciplines.

Des de l’entitat col·legial s’entén que els equips de Serveis Socials, com a serveis
essencials que són, i que van ser declarats així durant el primer Estat d’Alarma, han de
ser grups contemplats en el pla de vacunació.
_________________________

El COTS València al·lega les
bases d’una convocatòria pública de la ciutat
de València i l’Ajuntament les modifica
El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) va al·legar el passat
mes d’octubre, mitjançant un recurs de reposició, les bases d’una convocatòria pública per
a la constitució d’una borsa de treball de personal tècnic mitjà de Treball Social a
l’Ajuntament de València. El consistori més gran de la Comunitat Valenciana ha hagut de
modificar les bases de l’oferta, una de les quals vulnera el principi d’igualtat, mèrit i
capacitat en l’accés a la funció pública.

“Es valora exclusivament el temps per serveis prestats a l’Ajuntament de València,
ometent el temps per serveis prestats en altres administracions. És per això que les bases
són nul·les de ple dret, al no contemplar cap valoració respecte dels serveis prestats en
altres administracions públiques”, diu el recurs presentat pel COTSV. Com a conseqüència



d’aquesta demanda, l’Ajuntament de València ha modificat el punt que valorava
exclusivament l’experiència en aquest consistori.
_________________________________________

Recordatori: encara es pot recollir l'Agenda
2021 i la mascareta a la nova seu del COTS
València, al carrer Uruguai, nº 13 oficina 604
Des del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) volem recordar que la nova
seu està oberta al públic, al carrer Uruguai, 13 oficina 604 (sisena planta), a la ciutat de
València (a dos minuts de la seu anterior, a l'edifici on es troba l'Inspecció de Treball i a
100 metres de l'estació de metro de Jesús). L'horari d'atenció presencial és el següent:

De dilluns a dijous: de 09:00h a 14:00h i de 16:30h a 19:00h.
Divendres: de 09:00h a 14:00h.

Es pot vindre a recollir l'Agenda 2021 i la mascareta institucional (fins esgotar existències)
en aquesta nova adreça. No obstant això, es recomana agafar cita prèvia per a l'atenció
presencial per al compliment de les mesures contra la covid-19 a través del telèfon
963952410, via per la qual també prestem atenció telefònica.

A més, preguem que es tinga en compte el canvi d'adreça postal per a comunicacions i
enviaments futurs: c/ Uruguai, 13 oficina 604 (sisena planta) - (46007) València.
__________________________________________

Conxa Jornet, directora de la revista ‘TS Nova’:
“En Treball Social es treballa moltíssim, però
desgraciadament s’escriu poc perquè
s’acumula tant la feina que no pots dedicar
temps a sistematitzar la pràctica o investigar”



En aquesta nova entrega de 'L'Entrevista', l'espai en el qual treballadores i treballadors
socials col·legiats parlen de la seua feina i donen la seua opinió sobre temes que tenen a
veure amb el seu àmbit d'actuació, la protagonista és Conxa Jornet, directora de la revista
científica 'TS Nova' i treballadora social jubilada. Aquest és un fragment de la conversa
que hem tingut amb ella:

"Actualment, els polítics sí es creuen els Serveis Socials, però la maquinària burocràtica i
administrativa va més lenta que el que és l’emergència social i les necessitats socials.
L'administració ha de ser àgil, eficaç i eficient. Les polítiques socials hi estan, però cal
millorar per a superar les barreres administratives per a donar la major qualitat i rapidesa
en la tramitació d'ajudes, la renda, la dependència i programes fonamentals per a la gent"

Pots veure el vídeo resum a Facebook de l'entrevista a Conxa Jornet fent clic ací
____________________

Oferta formativa
Curs per a la preparació d'oposicions per a l'accés a la Funció Pública –
Administració Local

Modalitat: online
Objectiu: Oferir una formació per a afrontar proves selectives convocades per
l'Administració Local.
Metodologia: Temari complet i actualitzat. Bateries de preguntes de resposta curta i

https://www.facebook.com/cotsv/videos/125703232742441


d'elecció múltiple. Es fa lliurament en dels materials en format digital prèviament a
cadascuna de les sessions en les quals s'impartirà cada tema en concret.
Horari:

Temari de legislació (mòdul 1 i 2): Dimarts de 16:30h a 19:30h (ja iniciat)
Temari específic (mòduls del 3 al 6): Dimarts de 16:30h a 20:30h (inici el 13 d'abril de
2021)

____________________________________________

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 dues seccions al nostre portal web que es mantenen actualitzades diàriament.
___________________________

Activitats d'altres entitats
Revista de Treball Social (RTS), del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya
  
Ja està disponible el nou número de la Revista de Treball Social (RTS), que edita el
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. És el Monogràfic - RTS 219 "El poder
imparable de les idees en acció: de la innovació necessària al canvi possible".

Un número que destaca la importància de la innovació, la creativitat i compartir
coneixement per al desenvolupament de la nostra disciplina i especialment per actualitzar
i adequar les nostres respostes a la convulsa realitat actual.

Obert el termini per a presentar articles al número: 'Servicios Sociales y Política
Social. Volumen XXXVIII, núm. 125'

Aportacions del Treball Social als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
davant l'actual realitat.
Data límit per a rebre articles: 31/03 /21
Teniu l'enquadrament justificatiu en: Pròxims números (serviciossocialesypoliticasoci
al.com)

https://www.revistarts.com/publicacio/desembre-2020
http://www.serviciossocialesypoliticasocial.com/proximos-numeros

