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1. EL COL·LEGI

1.1. Dades generals

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) es va constituir en 1983. Es regeix per la

Llei de Col·legis Professionals de l'Estat espanyol. Es tracta de la Llei 2/1974, actualitzada amb

la Llei 4/2019.

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

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 les i els membres del Col·legi i el Col·legi mateix.

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

electoral establert legalment. El 15 d’abril es van celebrar les Eleccions a Junta de Govern del
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Col·legi. El nou equip va prendre possessió dels seus càrrecs el 3 de maig, en un xicotet acte en

què la Junta de Govern eixint, presidida per Elena Puig i Reig, va lliurar la documentació de

traspàs.

Les persones que formen la Junta  (2018-2021) eixint són les següents:

● Presidenta Elena Puig i Reig

● Vicepresidenta Belén Vidal i Calatayud

● Tresorera Raquel Fuster i Ribera

● Secretària Elena García i Esteve

● Vocal Concepción Jornet i Castelló

● Vocal Rosa Tormo i Torrent

● Vocal Marta Penalba i Segovia

● Vocal Inés Sánchez i Endrina

Les persones que formen la Junta  (2021-2023) entrant són les següents:

● President Ferran Senent i Domingo

● Vicepresidenta Paqui Herrero i Cuesta

● Secretària María Belén Piró i Campos

● Tresorera Inés Gutiérrez i González

● Vocal Eva Reina i Giménez

● Vocal Sonia Rubio i Romaguera

● Vocal Ana Selva i Selvi

● Vocal Amparo Felipe i Gallardo
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1.2.1 Eleccions a Junta de Govern 2021-2024

El 15 de febrer es va llançar la convocatòria d’Eleccions a Junta de Govern per a la legislació de

2021-2024. Complint amb el calendari establert per al procés electoral, les eleccions van tindre

lloc el 15 d’abril havent-se presentat dues candidatures, “Som diverses” i “Fem xarxa amb tu”.

La candidatura SOM DIVERSES va guanyar les Eleccions a Junta de Govern 2021 amb 170 vots,

front als 151 de la candidatura FEM XARXA AMB TU.

1.2.2. Presa de possessió de la Junta de Govern

El 3 de maig, la Junta de Govern va prendre possessió dels seus càrrecs al Col·legi Oficial de

Treball Social de València (COTSV). En un senzill acte, l'actual equip va compartir amb la Junta

de Govern eixint aquest moment tan especial, en el qual es va fer lliurament de la

documentació de traspàs.

La Junta de Govern entrant està formada per Ferran Senent com a president, Paqui Herrero

com a vicepresidenta, Belén Piró com a secretària, Inés Gutiérrez com a tresorera i Eva Reina,

Ana Selva, Sonia Rubio i Amparo Felipe com a vocals.

En la imatge, Ferran Senent president i Belén Piró secretària posen junt a Elena Puig i Elena

García, expresidenta i exsecretària del COTSV, respectivament, a l’aula de la seu el dia del

traspàs de funcions.
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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, via correu electrònic o per les xarxes socials, fa possible

que les col·legiades i els col·legiats se senten ben acollits i reben un bon tracte.

Actualment, el Col·legi compta amb l’equip de persones següent:

● Bárbara Esplugues i Cebrián: Gerència

● Tania Domènech i Morell: Departament de Formació i Projectes

● Celia María Gimeno i Carreras: Departament de Comissions

● Adela Jovani i Vicent: Departament d’Administració

1.4. Gestió del Col·legi

Durant 2021 s’ha seguit amb l’ús del programa de gestió col·legial que, conjuntament amb els

de comptabilitat i facturació, permet agilitzar multitud de procediments per a oferir un millor

servei a les persones col·legiades. Per a respondre a la transparència i la rendició de comptes,

que des d'aquesta Junta de Govern es consideren imprescindibles, al nostre lloc web es poden
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consultar els següents documents: memòries de activitats, balanços econòmics i pressupostos,

estats financers auditats i Pla de treball.

Al mes de gener, al web del Col·legi va entrar en funcionament una ferramenta anomenada

Documents col·legiades, la qual permet descarregar arxius personals, com ara el justificant de

per a la deducció de la quota de col·legiació en la Declaració de la Renda 2020, certificats de

cursos realitzats al COTSV o fins i tot factures.

Al mes de maig, el Col·legi va implementar un mètode de pagament en línia amb targeta de

dèbit o crèdit per a facilitar l’accés als seus serveis. La incorporació d’aquest sistema de

pagament telemàtic, que permet abonar la matrícula de cursos de formació o la quota d’alta al

Col·legi, entre d’altres, se suma a les ferramentes informàtiques ja existents que donen

resposta a les demandes de les persones col·legiades.

Amb l'entrada de la nova Junta de Govern el mes de maig 2021, s'estan implementant noves

eines de treball col·laboratiu com són: drive, calendar, ... i també s'han canviat tots els comptes

institucionals del col·legi a un domini propi, @cotsvalencia.com:

● Informació General: valencia@cotsvalencia.com

● Formació: formacion@cotsvalencia.com

● Col·legiació, precol·legiació i baixes: administracion@cotsvalencia.com

● Comissions: areatecnica@cotsvalencia.com

● Comunicació: comunicacion@cotsvalencia.com

● Gerència: gerencia@cotsvalencia.com

1.5. Dades de la col·legiació

El nombre total de col·legiades i col·legiats a data 31 de desembre 2021 és de 2145 persones,

1915 dones i 230 homes.

Aquest any s’ha produït un total de 230 altes, 200 dones i 30 homes. I 52 baixes, de les quals 44

son dones i 8 homes. D’aquestes altes 62 s’han produït del 1 de gener fins el 3 de maig de 2021

i 168 s’han produït del 4 de maig fins el 31 de desembre de 2021.
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A continuació mostrem l’evolució del total de persones col·legiades en els darrers 7 anys:

Concretament, pel que fa al número de dones col·legiades, aquestes són majoria, amb un total

de 1915 (89%) a data de 31 de desembre de 2021. Només són 230 homes els que hi estan

col·legiats, és a dir, el 11% del total.
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● Persones col·legiades per franja d’edat i sexe

● Àmbit de treball de les persones col·legiades

● Número de persones col·legiades jubilades

El col·legi ofereix la possibilitat de seguir col·legiada una vegada passes a ser jubilada

en el àmbit laboral. A data 31 de desembre de 2021 el col·legi compta amb un total de

84 persones jubilades, de les quals 79 son dones i 5 homes.
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1.6. Precol·legiació

El Col·legi ofereix la possibilitat de precol·legiar-se. Els requisits per a poder fer-ho són: ser

estudiant de Treball Social i haver aprovat la meitat dels crèdits totals, o bé estar fent el

projecte de finalització de Grau. El cost seu cost és de 20€, que es descomptaran de la taxa

d'inscripció quan es realitze la col·legiació. Durant l’any 2021, hi ha hagut un total de 15

precol·legiacions (13 dones i 2 homes).

Els beneficis de la precol·legiació són els següents:

● Possibilitat de beneficiar-se del mateix preu que les col·legiades i col·legiats de les

activitats ofertades.

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

temes d’interés.

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

● Possibilitats d’utilitzar les instal·lacions del Col·legi, així com la consulta i préstec dels

llibres de la biblioteca.

1.7. Comissions i Grups de Treball

Les comissions i els grups de treball són fonamentals per a la tasca del Col·legi, aporten la seua

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

diari en els diferents àmbits d’actuació. A més, 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 seues 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.

1.7.1. Espai Serveis Socials

La comissió de Serveis Socials ha dut a terme grups de treball en relació a temes de Serveis

Socials generals, especialment respecte a la publicació de les diferents lleis autonòmiques de

Serveis Socials. La comissió ha estat realitzant aportacions a aquestes, unes vegades donant a

conèixer les nostres valoracions quan se'ns ha requerit i altres vegades eixint al pas respecte a
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actuacions i situacions mancades de cohesió social, justícia i un tracte igualitari en la garantia

del compliment dels drets socials de la ciutadania en general.

Es va crear amb la idea de realitzar aportacions a les diferents iniciatives legislatives

promogudes pels governs autonòmics, fer seguiment del seu desenvolupament, així com

participar en altres temes d'especial interès que afecten l'àrea de Serveis Socials,

fonamentalment en les entitats locals.

Amb presència de treballadores i treballadors socials d'Atenció Primària de diferents municipis

de la província de València, aquesta comissió fa costat a la Junta de Govern del Col·legi en

l'estudi, propostes i reivindicacions per a reforçar els Serveis Socials Generals i Especialitzats, a

més del paper del personal del Treball Social, sobretot, davant les actuacions anunciades per

l'Administració pública respecte a tractar els problemes socials. També participa en les

actuacions que duu a terme el Consejo General del Trabajo Social, com la possible promulgació

d'una Llei Estatal de Serveis Socials, la Renda Bàsica Universal i altres temes de gran

transcendència.

El 5 de maig de 2021, la comissió de Serveis Socials va presentar un document amb al·legacions

i observacions de l'esborrany que modifica aspectes puntuals dels decrets 181/2017 d'acció

concertada, 59/2019 d'ordenació del sistema i 38/2020 de coordinació i finançament de

l'atenció primària de Serveis Socials amb la condició d'ajustar-los a les noves normatives i

adaptar-los entre ells i amb la Llei 3/2019 de Serveis Socials Inclusius. Aquestes al·legacions es

van realitzar a petició de la Direcció General de l’Institut Valencià d’Investigació, Formació i

Qualitat en Serveis Socials (IVAFIQ).

En juny de 2021, amb la finalitat de reactivar la comissió aquesta passa a denominar-se Espai

de Serveis Socials, posant en marxa un nou espai de reflexió i aportacions sobre el

funcionament i desenvolupament del Sistema Públic de Serveis Socials, unint en un sol espai

l’antiga comissió de Serveis Socials amb la Comissió de Renda Valenciana d’Inclusió (RVI).

Aquest espai es crea amb la finalitat de dur a terme l’elaboració d’informes, esmenes

legislatives i propostes que ajuden a determinar la posició de les col·legiades i col·legiats en

aquest àmbit. Abordar alguns dels reptes més concrets als quals ens enfrontem com l’Ingrés

Mínim Vital (IMV), la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI) o el Manual d’Organització i

Funcionament dels Serveis Socials d’Atenció Primària (MOF). Així com treballar en l’estudi de

les necessitats de les treballadores i treballadors socials en aquest àmbit a través de propostes

de millora i la vigilància deontològica.
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El 7 de juny de 2021, l’Espai Serveis Socials realitza la seua primera reunió telemàtica en la que

es fa una avaluació de la comissió anterior i s’exposen les qüestions més rellevants que

tractaran a l'espai, com es l’IMV i el MOF.

El 28 de juny de 2021, es realitza la primera reunió presencial on es defineixen els objectius i

les àrees de treball que es van a seguir, a més del règim de funcionament, calendari de

reunions i s’agruparen totes aquelles noves propostes de les companyes.

El 18 d’octubre es reuneixen el grup de treball de RVI de l’Espai, per informar de la reunió

convocada amb Mª José Cortell, Directora general d’Acció Comunitària i Barris Inclusius. En la

reunió es recullen els principals temes per a plantejar a la reunió. També s’informa que el INSS

ha concebut al Col·legi una reunió formativa respecte al IMV per a treballadors/es socials.

Continuant amb el calendari programat, el 25 d’octubre es va realitzar la següent reunió, on es

va informar de la reunió mantinguda amb Mª José Cortell, Directora general d'Acció

Comunitària i Barris Inclusius respecte al IMV.

A més, es sol·licita la participació per abordar els esborranys dels decrets de tipologies,

participació i ètica, i els seus respectius annexos. En aquest moment es proposa crear grups de

treball col·laboratiu per anar treballant-los per part del Espai.

13



Durant els pròxims mesos l’Espai a continuat treballant en la realització d'al·legacions al tràmit

d'audiència dels decrets i annexos que desenvolupen la Llei de SS.SS. Inclusius de la Comunitat

Valenciana.

La reunió formativa respecte al IMV per a treballadors/es socials va tindre lloc el 11 de

novembre i va comptar amb la participació d’un grup limitat de companyes i companys

col·legiades, que van traslladar les principals inquietuds des del treball social com són:

- Els requisits imprescindibles per a gestionar l’IMV i els darrers canvis en aquests

- Les condicions específiques per a casos concrets, com unitats familiars unipersonals,

divorcis o separacions amb custòdies compartides, desnonaments, víctimes de

violència de gènere, etc.

- La coordinació i la compatibilitat entre l’IMV i la Renta Valenciana d’Inclusió (RVI)

- Les notificacions de resolucions denegatòries i els següents passos.

- La via de comunicació amb l’administració pública per a la gestió de certificacions,

resolució de preguntes, presentació de documentació, etc.

Després d'aquesta reunió el grup de treball de RVI va facilitar tota la informació i anotacions de

la reunió mantinguda  sobre l’IMV amb la resta de la col·legiatura.

1.7.2. Comissió de Salut

La comissió de Salut treballa conjuntament amb la delegació a la Comunitat Valenciana de

l'Associació Espanyola de Treball Social i Salut i amb les comissions del mateix àmbit dels

col·legis oficials de Treball Social d'Alacant i de Castelló. S'encarrega de diferents aspectes del

Treball Social sanitari, entre els quals es troba l'elaboració de protocols d'intervenció en

Sanitat. Una de les reivindicacions històriques de les treballadores i els treballadors socials de

Sanitat és que siguen reconeguts com a professionals sanitaris.

Entre d’altres, la comissió de Salut demana a les autoritats competents informació sobre la

dependència jeràrquica, adscripció poblacional (ràtios) i competències, les quals no queden

definides. En aquest sentit, es reclama la figura de coordinació i, sobretot, la contractació de

més personal del Treball Social en el sistema sanitari públic valencià. Representants de les

comissions de Salut de les tres províncies i la delegació a la Comunitat Valenciana de

l'Associació Espanyola de Treball Social i Salut es reuneixen periòdicament amb la Secretaria

Autonòmica de Salut Pública i del Sistema Sanitari Públic.

El 7 d’abril de 2021, la comissió de Salut es va reunir telemàticament mitjançant la plataforma

Webex. Després de la detecció d'una sèrie d'errates al temari publicat del concurs oposició per
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a la provisió de vacants de treballadores i treballadors socials d’institucions sanitàries de la

Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es va decidir crear un document conjuntament

amb els col·legis d’Alacant i de Castelló per a incloure les aportacions sol·licitades a les

persones col·legiades. A la reunió es va realitzar la revisió d'aquestes respostes referents a la

bibliografia del temari, amb la finalitat de presentar una reclamació conjunta a la Conselleria.

El 24 de maig de 2021, es va reunir de nou la comissió a petició de la nova Junta de Govern

amb la finalitat de presentar-se a totes les companyes i conèixer les activitats que s’estaven

fent fins al moment, així com introduir possibles noves idees que puguen beneficar el

funcionament de la comissió.

El 14 de juny de 2021, la comissió es reuneix per realitzar seguiment del Decret de creació de la

Comissió de Garantia i Avaluació en aplicació de la llei de l'eutanàsia i es tracta el tema de la

valoració de la dependència en persones amb malaltia mental des de l’àmbit sanitari.

Al mes d’octubre es celebra la següent reunió de la comissió, en la que se informa del

nomenament de la representant dels tres Col·legis professionals en la Comissió de Garanties i

Avaluació en aplicació de la Llei de l'Eutanàsia. Després d'aquesta reunió, s’acorda des de la

comissió realitzar una formació en format Webinar respecte a la llei d’eutanàsia per a tota la

col·legiatura. A més, s’informa del nomenament de Manuela López, treballadora social del

àmbit de la salut i col·legiada en València com a nova representant del Comité de Bioètica de la

Comunitat Valenciana.

El 17 de novembre es realitza l’última reunió de l’any, en la que es tracta la figura del Treball

social en Salut Pública, concretament al servei d’addiccions. També es va informar sobre les

reunions mantingudes amb el Comissionat de la Generalitat Valenciana per a l’elaboració del

Pla de Salut Mental, Drogodependències i Conductes Additives.
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1.7.3. Comissió d’Igualtat i Gènere

La comissió d’Igualtat i Gènere participa en activitats per a la lluita contra la violència masclista

i contra el masclisme. Entre d’altres, s’implica en l’organització dels esdeveniments que

envolten el Dia Internacional de la Dona o el Dia Internacional per l’Eliminació de les Violències

contra les Dones.

El dia 25 de novembre, dia internacional contra les violències cap a les dones, es va emetre un

comunicat des de la comissió, on es convida a assistir a la manifestació d’aquest dia per tal de

clamar justícia i dignitat per totes les víctimes de violència masclista.

1.7.4. Comissió de Justícia

Es tracta d’una comissió formada per treballadores i treballadors socials que desenvolupen la

seua tasca professional en l’àmbit de Justícia: Treball Social Forense, Peritatge Social,

Treballadors Socials de la Xarxa d’atenció a víctimes del delicte, orientació i informació social a

usuaris del Sistema Judicial, etc. Es crea aquest any a petició de la Junta de Govern.

S’encarrega de l’assessorament a la Junta de Govern del Col·legi, i a les persones col·legiades

que així ho sol·liciten, en matèries relacionades amb la tasca professional anteriorment

descrita. A més, col·labora amb l’elaboració de cursos formatius per a professionals de l’àmbit

de Justícia. Parteix d’un treball realitzat en constant coordinació i col·laboració amb els COTS de

Castelló i Alacant, així com l’establiment de contactes i intercanvis de coneixement amb la resta

de professionals de Justícia d’altres COTS de l’Estat.

En el mes de desembre des de la nova Junta de Govern es nombra a la companya col·legiada

Nieves Barrajón com a coordinadora de la comissió i el dia 2 del mateix mes es reprèn l’activitat
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de la comissió. Entre els temes més rellevants que es tracten es troba, la sol·licitud d’Informes

Pericials a professionals del Treball social per part del sistema judicial. Amés de establir

propostes d’estructura de funcionament a la comissió, la qual es va a basar en l’elaboració de

una carpeta en Drive per anar treballant documents d’interés com un document amb els punts

a tractar en la futura reunió amb la Directora General i una Guia de bones pràctiques per a les

companyes d’aquest àrea.

Fruit d’aquesta reunió es treballa un Informe el qual es difon a totes les companyes col·legiades

en la que s’especifica la diferència entre un Informe Social i un Informe Pericial Social, per tal

que els puga ajuda a abordar aquestes peticions que estaven arribant als àmbits d’atenció

primària.

2. SERVEIS PER A LA COL·LEGIACIÓ

2.1. Formació continuada

El Col·legi continua amb la seua oferta formativa mitjançant plataformes digitals (Webex i

Moodle, fonamentalment), que faciliten el seguiment de la docència, tant a l’alumnat com al

professorat. D’aquesta manera, malgrat la situació extraordinària provocada per la pandèmia

de la COVID-19, no es deixa d’oferir diferents cursos a les persones col·legiades, els quals estan

adaptats a les necessitats de formació online.
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El total de participants en tots els cursos realitzats en el col·legi l’any 2021 es de 401 persones,

de les quals 351 són dones i 50 homes.

2.1.1. Cursos realitzats

● VI Edició Aplicació d’instruments per a valorar la dependència

o Número total d’alumnes: 35 (31 dones i 4 homes)

o Número d’hores: 90

o Data: 3 de novembre de 2020 al 2 de març de 2021

o Format: semipresencial

o

● VII Edició Aplicació d’instruments per a valorar la dependència

o Número total d’alumnes: 36 (34 dones i 2 homes)

o Número d’hores: 90

o Data: 2 de novembre de 2021 al 7 de març de 2022

o Format: online

● El Procediment administratiu comú i el règim jurídic del sector públic

o Número total d’alumnes: 15 (14 dones i 1 home)

o Número d’hores: 21

o Data: Del 7 al 28 de juny de 2021

o Format: online

● Elaboració d’informes pericials per a l’avaluació social i familiar

o Número total d’alumnes: 90 (83 dones i 7 homes)

o Número d’hores: 100

o Data: Del 2 de juny al 21 de desembre de 2021

o Format: Online

o Organització: COTS València, COTS Alacant, COTS Castelló

o Nota: Homologat por la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública,

Direcció General de Funció Pública. IVAP

● Formació en prestacions de l’INSS

o Número total d’alumnes: 35 (27 dones i 8 homes)

o Número d’hores: 20h
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o Data: del 15 de febrer al 3 de març de 2021

o Format: online

● Curs sobre Dependència: marc legal, procediment i tramitació

o Número total d’alumnes: 21 (17 dones i 4 homes)

o Número d’hores: 20h

o Data: del 4 al 25 d’octubre de 2021

o Format: online

Aquests dos cursos han estat impartits a l’equip de treballadores i treballadors socials d’un
centre sanitari, a petició del centre mateix, ja que estava interessat en formar les seues
treballadores.

● I Edició curs pràctic de resolució de casos

o Número total d’alumnes: 12 (11 dones i 1 home)

o Número d’hores: 21

o Data: Del 21 de setembre al 7 d’octubre

o Format: presencial

● II Edició curs pràctic de resolució de casos

o Número total d’alumnes: 12 les quals totes eren dones

o Número d’hores: 21

o Data: Del 19 d’octubre al 4 de novembre

o Format: presencial

● Introducció al dret d’estrangeria i nacionalitat espanyola: nocions bàsiques

o Número total d’alumnes: 39 (33 dones i 6 homes)

o Número d’hores: 70

o Data: del 17 de setembre al 24 d’octubre

o Format: online

● La vida adulta autònoma als 18 anys. Transició de la protecció a una emancipació

plena

o Número total d’alumnes: 35 (31 dona i 4 homes) (professionals que intervenen

en l’àmbit d’infància i adolescència: Treball Social, Psicologia, Educació Social,

Integració Social, Dret i Pedagogia)
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o Número d’hores: 20

o Data: 3 al 17 de maig de 2021

o Format: online

o Nota: Finançat i acreditat per la Direcció General d’Infància i Adolescència

● Una mirada comprensiva de la infància i l’adolescència: una mirada des de la teoria

de la inclinació

o Número total d’alumnes: 36 (29 dones i 7 homes) (professionals que intervenen

en l’àmbit d’infància i adolescència: Treball Social, Psicologia, Educació Social,

Integració Social, Dret i Pedagogia)

o Número d’hores: 20

o Data: 1 al 16 d’octubre

o Format: online

o Nota: Finançat i acreditat per la Direcció General d’Infància i Adolescència

● La figura professional de treball social als Punts de Trobada Familiar

o Número total d’alumnes: 35 (29 dones i 6 homes) (professionals de Treball

Social)

o Número d’hores: 20

o Data: 4 al 18 de novembre

o Format: online

o Nota: Finançat i acreditat per la Direcció General d’Infància i Adolescència

2.1.2. Formació per a la preparació d’oposicions

● Preparació d’oposicions per a l’accés a la Funció Pública – Administració Local

o Es tracta d’un curs per a afrontar les proves selectives convocades per les

diferents administracions locals. Es treballa tant la part de temari de legislació

com la part específica. S’oferta per mòduls.

2.2. Xerrades
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● Webinar ‘Escala TSO: Estudi de la validesa i fiabilitat de la versió revisada de l’escala

de valoració sociofamiliar TSO per al seu ús en el Treball Social’

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV), conjuntament amb els col·legis

d’Alacant i Castelló, el 10 de març va organitzar el webinar ‘Escala TSO: Estudi de la validesa i

fiabilitat de la versió revisada de l’escala de valoració sociofamiliar TSO per al seu ús en el

Treball Social’. L’acte, ransfor en directe pel canal de Youtube del COTSV, va comptar amb més

de 300 persones inscrites, entre col·legiades d’Alacant, Castelló i València.

La ponència va estar a càrrec d’Eva Rovira-Soler, treballadora social de l’Ajuntament de

Centelles (Barcelona); Núria Viñas-Segalés, treballadora social del Consell Comarcal d’Osona

(Barcelona); Víctor M. Giménez-Bertomeu, treballador social del Departament de Treball

Social i Serveis Socials de la Universitat d’Alacant; i Carme Guinovart-Garriga, treballadora

social de l’Hospital de la Santa Creu de Vic (Barcelona). Loles Soler Aznar, presidenta del

Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant, va moderar la sessió.

● Webinar ‘El contracte programa als Serveis Socials’

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV), conjuntament amb el Col·legi Oficial de

Treball Social d’Alacant, va organitzar el dijous 22 d’abril el webinar ‘El contracte programa als

Serveis Socials’, una sessió formativa que va servir per a resoldre els dubtes d’un total de 250

treballadores i els treballadors socials col·legiats que hi van participar.

Francesc Xavier Uceda, secretari autonòmic de Planificació i Organització del Sistema, i Patricia

Ramón, directora general de Gestió i Organització del Sistema, van ser els encarregats d’oferir

els detalls del contracte programa. Es tracta d’un conveni plurianual que se signa entre la

21



Generalitat i les entitats locals (ajuntaments i mancomunitats), i pel qual l’Administració

autonòmica finança la contractació dels equips de Serveis Socials municipals.

Elena Puig, expresidenta del Col·legi Oficial de Treball Social de València, va pronunciar unes

paraules molt emotives com a acomiadament de la legislatura. Per la seua banda, Loles Soler,

presidenta del Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant, va tancar la jornada.

● Webinar ‘Ingrés Mínim Vital”

Els tres col·legis de Treball Social de la Comunitat Valenciana van organitzar el dimecres 28

de juliol el webinar sobre l’Ingrés Mínim Vital en la que van traslladar a les seues

col·legiades/ts la informació rebuda a través del Consejo General de Trabajo Social, les

diferents entrevistes amb el INSS i els resultats de l’enquesta realitzada respecte a aquest.

L’objectiu d’aquesta va ser ampliar informació i resoldre els dubtes que els i les

professionals col·legiats/des estant tenint al respecte.

L’aforament d’aquesta es va esgotar ocupant les 200 inscripcions ofertades.
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● Webinar “ATENCIÓ A LES PERSONES SORDES DES DE L’ÀMBIT DEL TREBALL SOCIAL”

El Col·legi Oficial de Treball Social de València va organitzar conjuntament amb Fesord CV el

dijous 28 d’octubre el webinar “Atenció a les persones sordes des de l’àmbit del Treball Social”.

Aquesta formació va estar destinada a professionals treballadors/es de Serveis Socials i

centrada en la correcta atenció a les persones sordes, pretén aconseguir que es complisquen

aspectes ja recollits en la Llei de Serveis Socials Inclusius, i consistiria, a grans trets, en una guia

de bones pràctiques per a l’atenció a la persona sorda, i un resum dels recursos que ofereix

Fesord CV, per derivar encertadament la persona.

Així mateix, aquesta formació va servir per conèixer de primera mà les situacions que han

viscut els/les professionals de Serveis Socials a l’hora d’atendre persones sordes, i quines

mancances detecten que impedeixin una correcta comunicació i accés als recursos. A aquesta

Webinar hi van assistir un total de 59 professionals de les quals 58 eren dones i 1 home.
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● Webinar “APLICACIÓ DEL LLENGUATGE INCLUSIU EN L’ÀMBIT DE LA INFÀNCIA I

ADOLESCÈNCIA”

El Col·legi Oficial de Treball Social de València, conjuntament amb la Direcció General d’Infància

i Adolescència, va organitzar el dimecres 24 de novembre el webinar “Aplicació del llenguatge

inclusiu en l’àmbit de la Infància i adolescència”, una sessió formativa que va servir per a donar

a conèixer entre els professionals de l’àmbit social i estudiants de Grau en Treball Social que

intervenen en l’àmbit de la infància i adolescència aquesta nova guia que recull els conceptes i

la terminologia en matèria d’infància i adolescència per a la seua correcta utilització. A aquesta

sessió van assistir un total de 70 persones de les quals 67 eren dones i 7 homes.

24



● Webinar “PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA ALBA”

El Col·legi Oficial de Treball Social de València va organitzar el dilluns 29 de novembre el

webinar “Presentació del Programa Alba”, una sessió formativa que va servir per presentar

entre els professionals de l’àmbit social i estudiants de Grau en Treball Social ALBA, un

programa d’atenció itinerant i de recursos per a l’eixida de dones víctimes d’explotació sexual

d’àmbits de prostitució i/o tràfic. Les inscripcions a la webinar van arribar fins un total de 69

persones de les quals eren 66 dones i 3 homes.
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2.3. Ofertes de treball

Al llarg del any 2021 el Col·legi Oficial de Treball Social de València ha publicat al seu lloc web

un total de 139 ofertes de treball, de les quals 96 en són públiques i 43 de privades.

S’entén per ofertes públiques aquelles convocatòries d’oposicions o borses de treball de

l’Administració mentre que les ofertes privades són aquelles que arriben al COTSV directament

des d’entitats privades. Aquestes últimes es publiquen en accés restringit.
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2.4. Revista ‘TS Nova’

La Revista TS Nova. Trabajo Social y Servicios Sociales, editada pel Col·legi, s’inicia l’any 2010,

encara que el Col·legi ja venia publicant la Revista Papers amb el ISSN 1887-7176, que

desapareix amb el naixement de la revista actual.

TS Nova. Trabajo Social y Servicios Sociales presenta articles teòrics,

conceptuals i al voltant d’experiències pràctiques. Es tracta d’una

publicació pensada per a oferir materials que siguen útils als

professionals del Treball Social i dels Serveis Socials amb l’objectiu de

contribuir a l’enriquiment de coneixements teoricopràctics, així com de

col·laborar en el desenvolupament de les 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 se 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 seues respectives

comissions.

● Llibres i més: recull comentaris de novetats de publicació com de producció

videogràfica de l’àrea de Treball Social i Serveis Socials.

El número 17 de la Revista TS Nova es publica al mes d’octubre de 2021, amb els articles

següents:

1. Cuidados familiares, generatividad y ransformad en el distrito de Patraix (Juan Vicente

Galvañ)

2. Modelos aplicados al Trabajo Social en la UV y su sistematización (Marta Climent

López, Celia Carrascosa Sánchez, Blanca Stella Álvarez Roca)

3. El Trabajo Social en la atención de las ransfor de los ciberdelitos en España (Carmen

Caravaca Llamas, María Girona Berná)
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4. La figura professional del Treball Social en equips interdisciplinaris de la Policia Local de

la Comunitat Valenciana: un avanç contra la victimització secundària en violència de

gènere (Nadia Payá Rodrigo)

5. Zorra de mierda: la ransform de ransf sufrida y vista por el estudiantado de Trabajo

Social de la Universitat de València (Gabriela Moriana)

6. Anàlisi de les dinàmiques quotidianes en el barri La Coma: la perspectiva comunitària

de fons (Angel Joel Méndez López, José Vicente Pérez-Cosín)

7. Expresiones de la innovación social en y desde la ultramodernidad del Trabajo Social:

navegando hacia y entre dimensiones paradigmáticas y prácticas ransforma y

ransformadores (Emiliano A. Curbelo Hernández)

Al llarg de l’any, s’ha realitzat una sèrie d’accions per a donar visibilitat a la revista TS Nova, dins

d’una estratègia planificada, amb forta presència a les xarxes socials i mitjançant l’adreça

electrònica. Cal destacar les següents actuacions:

● Enviament d’un escrit a les bases de dades i repositoris amb informació actualitzada.

● Enviament d’un escrit al comitè assessor científic i a les persones avaluadores externes

perquè actualitzen les seues dades.

● Difusió de les novetats de TS Nova entre les persones col·legiades del COTSV

mitjançant l’adreça electrònica corporativa.

● Publicació de posts a les xarxes socials del Col·legi (Facebook, Twitter i Instagram) amb

informació dels diferents articles.

El comité de redacció de la revista TS Nova. Trabajo Social y Servicios Sociales va participar en

la primera trobada de publicacions dels col·legis oficials de Treball Social de l’Estat espanyol,

organitzada pel Consejo General del Trabajo Social (CGTS) de manera telemàtica el 27 d’abril.

Hi van assistir representants de las revistes: RTS, Trabajo Social Hoy, DTS, TS difusión,

Fervenzas, Transformación y Servicios Sociales y Política Social. Els temes que s’hi van tractar

són:

● Elaboració un possible document de bones pràctiques

● Segell que identifique aquestes revistes, avalat pel Consejo General del Trabajo Social

● Formació de cara a la indexació de les revistes

● Com abordar la motivació per a escriure i la captació d’articles

● Difusió en xarxes socials, tant abans de la publicació dels articles com després

● Persones avaluadores: captació amb capacitació i recompensa

● Procés d’avaluació i decisió per a acceptar o no un article
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● Normes de publicació (possibilitat de compartir)

● Obertura a tota mena de revistes, tant més científiques com més divulgatives

● Patrocini i subvencions

● Plagi / ètica

● Espai en congressos per a la difusió de les revistes

● Compartir contactes i adreces electròniques

El 31 de maig, Conxa Jornet, responsable de la publicació fins a la data, es va reunir amb Sonia

Rubio, nova directora de TS Nova. Trabajo Social y Servicios Sociales, per a analitzar l’estat de la

revista científica i realitzar el traspàs de funcions corresponent. Ambdues treballadores socials

van intercanviar idees per a engegar noves accions que possibiliten un augment de l’impacte i

del prestigi. Tant Jornet com Rubio van coincidir que “la revista és una peça fonamental per a

visibilitzar el Treball Social des de diferents vessants de la professió, com puga ser la pràctica i la

disciplina científica”.

2.5. Assessoria jurídica

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

a les persones col·legiades, comissions i grups de treball com a la Junta de Govern.

El Col·legi, durant 2021, ha comptat amb la col·laboració de dos despatxos jurídics, als quals

s’han derivat les diferents consultes rebudes de les persones col·legiades. Per la seua banda, el

Consejo General del Trabajo Social també compta amb un servei d’assessoria jurídica.

Per a poder accedir al servei d’assessoria jurídica, és necessari emplenar un formulari al web

del COTSV. Des del Col·legi, depenent del tema, es deriva a un o un altre despatx jurídic, o al

servei d’assessoria que té el Consejo General del Trabajo Social. A aquest últim servei es
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deriven, principalment, aquelles consultes relacionades amb l’exercici de la professió del

Treball Social. El servei d’assessoria jurídica dona servei un dia al mes, en horari de vesprada

presencialment a la seu del Col·legi, però també aten consultes en format telefònic i per correu

electrònic.

L’any 2021 s’ha rebut un total de 87 sol·licituds d’assessoria jurídica. Les consultes ateses per

l’assessoria jurídica al llarg d’aquest any han sigut:

● Qüestions de caràcter laboral – funcionarial: 47

● Qüestions relacionades amb els processos selectius de l’administració publica: 40

De les 24 persones que han participat en l’avaluació del servei d’assesoria juridica del any 2021,

un 45,8% mostra el màxim grau de satisfacció amb l'assessoria rebuda i un 62,5% indica que

tornaria a utilitzar aquest servei amb tota seguretat.
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Durant l’any 2021, des del servei d’assessoria jurídica del Col·legi s’han presentat cinc recursos

de reposició a borses de l’administració local:

● Gandia: març 2021

● Oliva: abril 2021

● Mancomunitat del Carraixet: abril 2021

● Mancomunitat de la Ribera Alta: abril 2021

● L’Eliana: juliol 2021

2.6. Assegurança de responsabilitat civil

El Col·legi Oficial de Treball Social de València té subscrit un conveni amb l’Asseguradora Zurich,

a través de la Corredoria d’Assegurances Broker’s 88, perquè totes les col·legiades i tots els

col·legiats que ho desitgen puguen demanar una pòlissa de responsabilitat civil professional.

Durant l’any 2021, 498 professionals del COTSV han subscrit la pòlissa d’assegurança de

responsabilitat civil, de les quals 464 són amb l’opció A i 27 amb l’opció B.

2.7. Biblioteca

El Col·legi Oficial de Treball Social de València compta amb una biblioteca amb servei de

préstec per a totes les persones col·legiades, així com de consulta pública a un fons documental

amb més de 1.600 títols de llibres, revistes i manuals en format físic. Des del lloc web del

COTSV es pot consultar un llistat amb les publicacions disponibles.
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2.8. Altres serveis

2.8.1. Torn de peritatge

L’actual Llei d’Enjudiciament Civil preveu la intervenció professional de les treballadores i els

treballadors socials com a perits en l’àmbit judicial.

La treballadora o el treballador 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 seues xarxes socials, amb

la finalitat d’informar el jutge i tots aquells que hagen requerit la seua 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 amb 13 treballadores i 2 treballadors socials especialistes en

peritatge, el qual va ser enviat a tots els partits judicials de la província de València. Per a

formar part d’aquest llistat, s’ha de presentar la documentació que es requereix en l’últim

trimestre de cada any.

2.6. Convenis de col·laboració
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El col·legi compta amb acords signats amb diferents entitats o associacions de les quals les i

els treballadors socials col·legiats es poden beneficiar de descomptes o serveis que

ofereixen. Les entitats amb les que es té conveni signat són les següents,

● GAES, una marca AMPLIFON

Aquest conveni et permet gaudir d’un nou servei a través del conveni pactat amb

GAES, una marca AMPLIFON, si et trobes inscrit o inscrita en el Col·legi Oficial de

Treball Social de València, ets treballador/a o tens algun familiar directe amb

problemes d’audició. A més, les treballadores i els treballadors socials que atenen

persones que es troben en risc d’exclusió social poden derivar a GAES, una marca

AMPLIFON.

● Facultat de Ciències Socials (UV)

Un conveni que manté el Col·legi Oficial de Treball Social de València amb la

Universitat de València (UV), concretament amb el Departament de Treball Social i

Serveis Socials de la Facultat de Ciències Socials, per a continuar col·laborant amb

temes de formació, investigació, pràctiques professionals i organització d’activitats.

● Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Aquest conveni amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) té com a objectiu

establir un marc d’actuació per a la col·laboració entre ambdues institucions en el

desenvolupament d’activitats d’interés mutu per a les dos parts.

● Asociación Española de Trabajo Social y Salud

El Col·legi manté el seu conveni de col·laboració amb l’Associació Espanyola de

Treball Social i Salut. El present acord té com a objecte l’interès mutu per dur a

terme accions conjuntes en l’ àmbit d’ actuació del treball social sanitari.

● UNICEF

El conveni amb UNICEF Espanya té com a objecte establir un marc de cooperació i

col·laboració entre el COTSV i Unicef Comitè Espanyol per, en l’àmbit de

competències que a cada institució li corresponguin, desenvolupar actuacions

adreçades a la protecció dels Drets de la Infància.

● Unió Professional de València

Acord de col·laboració entre Unió Professional de València i els col·legis membres

d’aquesta, en matèria de cursos de formació oferits pels col·legis membres.

● Direcció General d’Infància i Adolescència
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Es tracta d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Direcció

General d’Infància i Adolescència (Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i

Polítiques Inclusives), i el Col·legi Oficial de Treball Social de València, el Col·legi

Oficial de Treball Social d’Alacant, el Col·legi Oficial de Pedagogs i Psicopedagogs de

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

Comunitat Valenciana, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València i el Col·legi Oficial

de Psicologia de la Comunitat Valenciana, per a la formació contínua de

professionals de l’àmbit de la infància i la adolescència, en l’exercici 2021.

Aquest conveni ve renovant-se des de l’any 2018. Té per objecte la formació

contínua de professionals de l’àmbit de la prevenció i protecció de la infància i

l’adolescència, de la sensibilització sobre els seus drets o de la participació infantil,

mitjançant un pla de formació interdisciplinària, des d’un enfocament de drets, que

s’estructura en formació bàsica de capacitació per a l’atenció a la infància i

l’adolescència en l’àmbit de la prevenció, la protecció, l’execució de mesures

judicials, la promoció de drets i la participació. Les matèries d’interés comú estan

obertes a professionals que intervenen en l’àmbit d’infància i adolescència.

● Conselleria de Justícia

Es tracta d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat, a través de la

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, i els col·legis oficials de

Treball Social de Castelló, València i Alacant per a la formació contínua de

treballadores i treballadors socials en matèria d’elaboració d’informes pericials

sociofamiliars.

Aquest conveni té, entre d’altres objectius, el desenvolupament d’activitats de

formació i perfeccionament destinades a les i els especialistes en l’àrea de Treball

Social forense dels Instituts de Medicina Legal i Ciències Forenses en matèria

d’igualtat i violència de gènere, així com la realització d’activitats formatives

impartides pels IML i destinades a les i els professionals dels Col·legis Oficials de

Treball Social de la Comunitat Valenciana.

● Associació Valenciana per al Foment de l’Economia del Bé

El Col·legi te conveni des de l’any 2020 amb l’Associació Valenciana per al Foment

de l’Economia del Bé Comú (AVEBC). La finalitat d’aquest acord és realitzar
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activitats relacionades amb l’Economia del Bé Comú de manera conjunta, amb les

quals es puga considerar una cooperació per a aconseguir objectius socials globals.

Tant el serveis com els descomptes dels que es poden beneficiar les persones col·legiades es

poden consultar en la pàgina web del col·legi.

3. ACTIVITAT COL·LEGIAL

3.1. Projectes implementats per la nova Junta de Govern

3.1.1. Trobades

3.1.1.1. Trobada d’Estiu

El 2 de juliol el Col·legi Oficial de Treball Social de València va celebrar la I Trobada d’Estiu en la

ciutat de Sagunt, es va contar amb l’assistència d’Emilia Vicente, Presidenta del Consejo de

Trabajo Social qui va ressaltar la importància de l’especialització en la professió. Es plantejaren

tres tertúlies, en primer lloc “Trobant el lloc del Treball Social, de professionals de referència i

condicions laborals”, en segon ” Pandèmia i noves formes d’intervenció en Treball Social” i

finalment “Lideratge i direcció del Treball Social, la figura de la coordinació” de les que van

sortir importants reflexions i aportacions, entre altres, la importància del reconeixement de la

figura professional de Treballadora Social com a grup professional A1, una altra reflexió va ser

respecte la qüestió dels contractes programes en la que va sortir un plantejament molt

interessant, si el/la treballadora social es considerada professional essencial, ha de ser personal

bàsic en l’estructura municipal. Entre les diferents experiències compartides sobre la

intervenció en temps de pandèmia un gran nombre de companyes coincidiren amb que ha

sigut un moment d’autoformació en equip, en el que s’ha compartit el coneixement i s’ha fet

una important tasca d’acompanyament a les companyes i companys recentment incorporats a

l’equip. En general es destacà la sensació d’orgull professional d’haver estat presents en

moments tant complexos com ha sigut la COVID19. Es va comptar amb l’assistència de 51

col·legiades i col·legiats (43 dones i 8 homes).
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3.1.1.2. Trobada d’Hivern

Divendres 10 de desembre es va celebrar la nostra Trobada d’hivern, és a dir, la segona jornada

semestral que organitzem des del col·legi per a afavorir l’intercanvi i l’aprenentatge entre

professionals i estudiants del treball social sobre una temàtica concreta. En aquesta ocasió,

infància i adolescència van ser les protagonistes de la cita, la qual va tindre lloc al Teatre Capri

de Paterna, on ens reunirem un total de 85 companyes i companys, d’aquests 52 eren

professionals del Treball Social (42 dones i 10 homes) i 33 estudiants de 4t curs de Grau en

Treball Social (29 dones i 4 homes).

La primera taula de la jornada va abordar el marc legal vigent sobre infància i adolescència, la

segona taula va servir per a presentar experiències professionals que poden ensenyar i inspirar

a la resta de treballadores/s socials.

El tancament de la Trobada d’hivern va estar un donatge a les treballadores socials jubilades

que han dedicat la seua trajectòria professional a la intervenció amb infància, adolescència i

família.
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3.1.2. Informació Juntes de Govern

La nova Junta de Govern ha decidit mantindre informades a totes les persones col·legiades dels
temes més rellevants dels que es tracten en l’ordre del dia de les reunions de les juntes de
govern. Aquesta informació és publicada en un nou espai que està disponible per a la seua
consulta en la pàgina web del col·legi. A continuació es tractaran els punts més importants
tractats a cada Junta de Govern:

● Reunió Junta de Govern setembre
La millora de les condicions laborals de les treballadores del col·legi va centrar la
reunió de setembre de la junta de govern. Altres temes tractats van ser el
reconeixement de la categoria professional A1 i nou reglament de règim intern per
substituir l’actual, que data de 1988.

Entre els altres assumptes tractats a la sessió va estar l’aprovació d’un curs de
formació en eines de treball col·laboratiu i online per al personal del COTSV i la
junta de govern que farà més eficient el seu treball conjunt.

● Reunió Junta de Govern octubre
Entre els punts abordats a la reunió de octubre es troba la idea d’ampliar el
nombre d’empreses amb què es manté un conveni perquè les persones
col·legiades pugueu gaudir de beneficis. Arran d’aquesta recent aprovació per part
de la junta de govern, el COTSV passa a col·laborar amb Caixa Popular, Transavia
(companyia aèria), UNIR (Universidad Internacional de la Rioja) i el Teatre Talia i
Olympia, de manera que els i les treballadores socials del col·legi tindreu accés a
serveis i descomptes especials.

● Reunió Junta de Govern novembre
La junta de govern va celebrar la seua reunió mensual de novembre abordant el
tema de la convocatòria de dues beques per a facilitar l’assistència al XIV Congrés
Estatal de Treball Social. Per tant de subvencionar les despeses derivades de la
inscripció, el transport i l’allotjament.
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Organitzada pel Consell General de Treball Social, aquesta cita tindrà lloc els dies
26, 27 i 28 de maig de 2022. La idea de la junta de govern és oferir una oportunitat
a dues persones col·legiades perquè continuen amb la seua formació i, en
conseqüència, augmenten la seua riquesa professional.

Així mateix, també es va continuar preparant una estratègia per a defensar la figura
dels/es treballadors/es socials en els equips dels SASEM (Servei d’Atenció i
Seguiment per a la Malaltia Mental), que són un nou servei d’atenció primària
específica inclòs en el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

● Reunió Junta de Govern desembre
La junta de govern va celebrar l’última reunió mensual d’aquest any el dimecres 1
de desembre, en la qual es va aprovar l’enviament de comunicacions a la Direcció
General de Funció Pública de la Conselleria de Justícia, Interior i Administració
Pública per a reivindicar, conjuntament amb els col·legis de Castelló i d’Alacant
mitjançant una comissió autonòmica, que ens correspon la categoria professional
de grup A subgrup 1. Com sempre, vos informarem de qualsevol avança en aquest
sentit.

Així mateix, es va decidir fer un pas endavant pel que fa a la transparència del
COTSV, de manera que les persones col·legiades puguen consultar a partir d’ara les
actes de les reunions mensuals de la junta de govern en un espai de la pàgina web
del col·legi.
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3.1.3. Nou disseny de l’agenda del col·legi

Per a l’agenda del proper any 2022 s’ha treballat un nou disseny en el que s’inclou informació
d’interès per a la professió. En aquesta ocasió s’ha oferit l’enviament al domicili de forma
totalment gratuïta per a aquelles col·legiades que ho sol·licitaven dintre del termini establert.

En total es van enviar 283 agendes a domicili.

3.1.4. Nous convenis de col·laboració

La Junta de Govern ha signat nous convenis de col·laboració amb les següents entitats,

● Teatre Olympia i Talia
El dia 4 d’octubre de 2021 es va firmar un conveni amb l’empresa Olympia, el qual
pretén l’obtenció d’ofertes de productes i serveis per a totes les persones
col·legiades.

Si eres col·legiat/da al nostre col·legi pots gaudir d’una tarifa preferent
corresponent al 20% de descompte en la entrada de tots aquells espectacles
programats pel Teatre Olympia i el Teatre Talia en els quals s’admeten descomptes
generals.

● Universitat Internacional de la Rioja (UNIR )
En el mes d’octubre de 2021 el Col·legi Oficial de Treball Social de València ha
signat un conveni amb la Universitat Internacional de la Rioja (UNIR) 2021.
L’objecte del present Acord la regulació general dels termes de la col·laboració
entre UNIR i COTSV i la concessió d’unes certes condicions econòmiques favorables
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per a les col·legiades i col·legiats del COTSV que desitgin matricular-se en
determinats estudis de grau/postgrau.

● Transvia Business
En el mes de novembre de 2021 el Col·legi Oficial de Treball Social de València ha
signat un conveni amb l’agència de viatges Transvia Tours. L’objecte del present
acord és la concessió d’una sèrie de serveis per a la gestió de reserva de bitllets en
qualsevol mitjà de transport públic, reserves d’hotels i lloguer de cotxes i altres
serveis propis de l’agència.

● Caixa Popular
El 16 de desembre de 2021 el col·legi va signar un conveni de col·laboració amb
Caixa Popular.

Aquest acord té com a objecte la protecció dels interessos dels consumidors/es i
persones usuàries dels serveis de les col·legiades/ts en l’àmbit de les seues
competències. A més, es pretén facilitar la gestió econòmic-financera dels
col·legiats/des i el col·lectiu de treball del col·legi.

● Valencia Basket
El col·legi compta amb un acord amb el club Valencia Basket per el qual totes les
persones col·legiades compten amb un codi promocional per als partits del equip
femení de Valencia Basket.
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3.1.5. Aparcabicis

En el mes de setembre l’Ajuntament de València va aprovar la sol·licitud del col·legi d’instal·lar

un aparcament per a bicis proper a la nostra seu, per tant de facilitar el transport sostenible per

a totes les persones que ens visiten.

3.2. Nova Seu del COTSV

Al mes de gener el col·legi es va traslladar a la nova seu, que disposa de nombroses finestres, a

més de sistema de ventilació, que asseguren la renovació d’aerosols, la qual cosa es tradueix en

una mesura de seguretat per a l’equip i per a les persones col·legiades, per a poder oferir un

servei presencial i de qualitat sense riscos.

La nova Seu es troba 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 la Inspecció de Treball i a 100 metres de

l’estació de metro de Jesús).
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3.3. Dia Internacional del Treball Social

El Col·legi Oficial de Treball Social de València va retre homenatge a María Luisa Haro, en nom

del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), com a treballadora social col·legiada número 1,

qui va engegar el camí fins al que és actualment el Col·legi. El lema del Dia Mundial del Treball
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Social 2021, que se celebra el tercer dimarts de març, té molt a veure amb això: Ubuntu: Jo

sóc, perquè nosaltres som.

Elena Puig, expresidenta del COTSV, va fer entrega de la insígnia del CGTS a María Luisa Haro, a

més d’un ram de flors, en un xicotet acte commemoratiu que va emocionar la col·legiada més

veterana, qui va posar en relleu “l’assoliment d’un grup de dones entusiasmades i

esperançades per la seua missió”.

El Dia Mundial del Treball Social se celebra el tercer dimarts del mes de març. Aquest any, la

commemoració va ser el dia 16, amb el lema Ubuntu: Jo sóc, perquè nosaltres som: enfortint

43



la solidaritat social i la connectivitat global, primer tema de l’Agenda Mundial de Treball Social

i Desenvolupament Social 2020-2030. Tal com descriu la International Federation of Social

Workers (FITS), es tracta del dia clau en què les treballadores i els treballadors socials a tot el

món s’uneixen per a avançar en el missatge comú a nivell global.

Aquest és un concepte i una filosofia que ressonen amb la perspectiva del Treball Social de la

interconnexió de tots els pobles i els seus entorns. Parla de la necessitat de la solidaritat

mundial, a més de posar en relleu el coneixement i la saviesa indígenes. Es va aprofitar aquesta

jornada per a publicar dos vídeos: un d’acomiadament de la Junta de Govern 2018-2021 i un

altre amb l’equip i la seu del COTSV.

3.4. Assemblea General Ordinària 2021

Dimarts 15 de juny es va celebrar l’Assemblea General Ordinària 2021 de persones col·legiades

del Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) en modalitat mixta, amb un aforament

limitat a la seu i mitjançant la plataforma Webex, per al compliment de la normativa respecte a

les mesures de prevenció de contagi de la COVID-19.

En la reunió anual, es va aprovar el Balanç Econòmic de 2020 i el Pressupost de 2021. Pel que fa

a la Memòria d’Activitats de 2020 i al Pla de Treball de 2021, també se’n van acceptar, de la

mateixa manera que l’acta de l’Assemblea General Ordinària 2020.

Es va aprofitar l’ocasió per a presentar a la base col·legial el Pla de Formació de 2021, a més

d’informar sobre diverses qüestions, entre les quals l’activitat de les comissions, especialment

la de Serveis Socials i la de Salut.
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3.5. Coordinació amb altres Institucions

3.5.1. Consejo General del Trabajo Social (CGTS)

● Assemblea General ordinària març

El Col·legi Oficial de Treball Social de València va estar present, els dies 13 i 14 de març, a

l’Assemblea General ordinària del Consejo General del Trabajo Social (CGTS), en la qual hi va

haver una alta participació de la resta de col·legis de l’Estat espanyol.

Elena Puig, expresidenta del COTSV, va assistir a la sessió, que es va celebrar en modalitat mixta

(telemàtica i asincrònica). Entre d’altres qüestions, es va informar sobre les accions realitzades

pel CGTS, en col·laboració amb els diferents col·legis, durant l’any 2020, influïdes per la

pandèmia provocada per la COVID-19. També es va posar en relleu la tasca de les treballadores

i els treballadors socials durant la crisi sanitària, social i econòmica, a més de les activitats que

donen visibilitat al col·lectiu.
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● Assemblea General ordinària desembre

El president i vicepresidenta en representació del col·legi van estar present a Madrid, el

dia 18 de desembre, a l’Assemblea General ordinària del Consejo General del Trabajo

Social (CGTS), que es va celebrar en modalitat mixta (presencial i telemàtica).

Els principals temes que es van tractar son el següents:

- Presentació i aprovació del programa de treball 2022 i el projecte de

pressupost 2022.

- Presentació candidatures Premi Estatal del Treball Social 2022. Votació i

aprovació de les candidatures premiades.

- Informació sobre el desenvolupament del XIV Congrés Estatal i II Iberoamericà

de Treball Social.

- Presentació de la Comissió Deontològica del Consell General.

- Presentació del Reglament d' Eleccions del Consell General del Treball Social.

- Presentació Informe de situació sobre els/as treballadors/es socials

col·legiats/des a Espanya.

46



En la votació de les candidatures al Premi Estatal del Treball Social 2022 es va escollir a la

nostra companya Victoria Belis com a guanyadora. Reconeixent així la seua trajectòria

professional i la seua labor per a consolidar el treball social, transformar l’Estat de Benestar i

aconseguir una societat més justa.

● Campanya ‘TRABAJO SOCIAL SANITARIO ¡YA!

El Col·legi es va sumar a la campanya TRABAJO SOCIAL SANITARIO ¡YA!, impulsada pel Consejo

General del Trabajo Social (CGTS). Mitjançant el lloc web del CGTS, es van recaptar els suports i

les signatures de professionals, ciutadania i organitzacions, per a demanar al Govern central,

concretament al Ministeri de Sanitat, que es reconega el Treball Social com a una professió

sanitària.

Des de fa més de deu anys, el CGTS reivindica el Treball Social Sanitari que es desenvolupa en

l’àmbit de la salut (hospitals, centres de salut, salut mental, addiccions, etc.) perquè siga

reconegut com a una professió sanitària. L’anunci de les bases del reconeixement es va produir

en la Comissió de Recursos Humans del Ministeri de Sanitat al gener de 2019, la qual cosa es va

fer pública en nota de premsa i es va establir que la regulació del Treball Social Sanitari es

publicaria en una norma amb rang de Llei.
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● I Jornada Estatal de Treball Social i Salut

El Consejo General del Trabajo Social (CGTS) va celebrar la I Jornada Estatal de Treball Social i

Salut, els dies 25 i 26 de maig, en modalitat online. L’objectiu d’aquest espai era visibilitzar la

professió en l’àmbit de la Salut, en el marc de la campanya TRABAJO SOCIAL SANITARIO ¡YA!.

En la trobada, es va analitzar la intervenció realitzada des del Treball Social durant els mesos de

crisi sanitària provocada per la COVID-19 i el futur de la professió.

● Reunió amb Emiliana Vicente González, Presidenta del Consejo General de Trabajo

Social

Al mes de juliol aprofitant la participació de la presidenta del Consejo General, Emiliana

Vicente, en la Trobada d'Estiu del COTS, la nova junta de govern va mantindre una reunió de

presentació i primera presa de contacte. En aquesta reunió també va participar Rubén Masiá,

Vicepresident segon del Consell General.
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3.6.2. Col·legis Professionals de Treball Social de la CV

● Intercol·legial

El Col·legi Oficial de Treball Social de València es va reunir el 5 de maig amb el Col·legi Oficial de

Treball Social d’Alacant i el de Castelló telemàticament, mitjançant la plataforma Webex, per a

intercanviar idees i treballar conjuntament. Es tracta de la Intercol·legial 2021, un encontre que

se celebra cada any.

Les tres Juntes de Govern es van presentar a la resta de companyes i companys. Cadascun dels

tres col·legis va exposar quines actuacions s’han realitzat durant el 2020 i quina programació hi

ha planificada per a l’any 2021. També es van posar en comú les activitats i les accions

conjuntes, tant aquelles ja passades com les que encara estan pendents d’execució, així com

l’establiment de prioritats sobre temes autonòmics o estatals.

A més aquest any els col·legis de la Comunitat Valenciana, en comú acord amb la Conselleria de

Justícia, van adquirir el compromís d'oferir formació especialitzada, per a la realització

d'informes pericials, amb la finalitat d'oferir una resposta ràpida als problemes d'acumulació

dels jutjats de família.

Després de la signatura d'un conveni de col·laboració formatiu entre la Generalitat Valenciana i

els tres col·legis professionals en la nostra Comunitat i la inclusió d'un espai en el Boperit

específic per a pèrits especialitzats en informes pericials sociofamiliars, es va plantejar aquest
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nou curs homologat per la Conselleria, amb la finalitat que tot /es els les professionals

interessats/des en formar part d'aquesta especialitat en l'any 2022, puguin accedir-hi

finalitzada aquesta formació, sempre que compleixin la resta de requisits de torn.

Una altra tasca realitzada de forma coordinada ha sigut reunir-nos en diferents ocasions amb el

Director General de l’Institut Valencià de Formació, Recerca i Qualitat dels Serveis Socials

(IVAFIQ) per revisar la proposta de signar un conveni per poder realitzar formació mitjançant

l’Institut, des dels col·legis se’ls va fer arribar propostes formatives que considerem importants

ofertar-les conjuntament.

● Grup de treball A1

El Grup de treball A1 va sorgir en setembre de 2021 amb la idea de crear un grup autonòmic

amb els Col·legis professionals de Castelló i Alacant en el que treballar el reconeixement de la

categoria A1 en l’Administració Pública per a la professió de Treball Social. Aquest grup està

format per persones dels tres col·legis oficials de la Comunitat Valenciana i des de la seua

creació s’han reunit en diverses ocasions per a treballar la fonamentació legal, que serà

utilitzada com a base per a executar la reivindicació.

Des d' aquest grup de treball també s' han presentat les següents cartes:

 

- Director General Funció Pública, en relació al subgrup A1

- Director General Funció Pública, infraclassificació relacionada amb el salari,

professionals de treball Social en l'administració pública valenciana.

 

Després de presentar les dues cartes, el grup de treball es va reunir amb el director general de

funció pública. Anteriorment a tot això, des del col·legi de València ens havíem reunit amb els

principals sindicats de la nostra província per plantejar-los aquesta postura. En aquests

moments està pendent convocar una reunió a nivell autonòmic, on participen els 3 col·legis i

els representants sindicals a nivell autonòmic.
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3.5.3. Universitats

3.5.3.1. Universitat de València

3.5.3.1.1.Facultat de Ciències Socials de la UV

● Webinar ‘Jornada sobre Manual Orgànic i Funcional de Serveis Socials de la

Comunitat Valenciana (MOF)’

El 14 d’abril, el Grup d'Estudis d'Intervenció i Innovació va organitzar el webinar Jornada sobre

Manual Orgànic i Funcional de Serveis Socials (MOF), amb la ponència de Mercé Martínez i

Llopis, directora general d'Atenció Primària i Autonomia Personal.

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) hi va participar conjuntament amb la

Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València (UV), l’Institut Interuniversitari de

Desenvolupament Local (IIDL) i la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives.
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● Reunió amb la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València (UV) i el

Departament de Treball Social i Serveis Socials

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) es va reunir dilluns 7 de juny amb la

Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València (UV) i amb el Departament de Treball

Social i Serveis Socials, organismes amb els quals manté un conveni de col·laboració des de

l’any 2009.

A la trobada, que va ser presencial, van assistir Ferran Senent, president del COTSV; Paqui

Herrero, vicepresidenta del COTSV; Sonia Rubio, vocal del COTSV; Bárbara Esplugues, gerent

del COTSV; Albert Moncusí, degà de la Facultat de Ciències Socials; Trinitat Gregori, vicedegana

de la Facultat de Ciències Socials; i Francisco José Ródenas, director del Departament de

Treball Social i Serveis Socials.

Entre d’altres assumptes, es va parlar de la convocatòria del Concurs de Publicacions 2021 i del

foment de la participació en la revista científica TS Nova. Trabajo Social y Servicios Sociales,

amb la posada en marxa d’espais de formació i mentoria.

● Acte de lliurament de premis extraordinaris de Grau en Treball Social i acte de

lliurament del premi Jane Addams de la Facultat de Ciències Socials al millor treball fi

de Grau en Treball Social que incorpora la perspectiva de gènere.

Ferrant Senent, President del COTSV va participar el darrer 9 de juliol en l’acte de

lliurament de premis extraordinaris de Grau en Treball Social i en l’acte de lliurament

del premi Jane Addams de la Facultat de Ciències Socials al millor treball fi de Grau en

Treball Social, el lliurament va tindrer lloc en la Facultat de Ciències Socials.
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A l'octubre la nostra junta de govern es va reunir novament amb la facultat i amb el

Departament de Treball Social i Serveis Socials, per a donar seguiment als acords adquirits. En

aquesta ocasió també va participar de la reunió Jaume Agost, president del col·legi de Castelló.

3.5.3.1.2. Jornada “La evaluación del riesgo de desprotección infantil”

El dia 18 de novembre el col·legi va assistir al Jardí Botànic de la Universitat de València per

participar en la presentació dels resultats de la investigació sobre la ferramenta DAP 360 graus
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per a l’evolució de situacions de risc i desprotecció infantil en l’àmbit de la Comunitat

Valenciana.

La Jornada va ser presentada pel president del Col·legi Oficial de Treball Social de València i la

conferència va estar a càrrec del professor titular del Departament de Treball Social y SS.SS e

Investigador Coordinador del projecte José Javier Navarro-Pérez, així com la professora titular

del Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de València, Paula Samper i el Catedràtic

de Metodologia de les Ciències del Comportament José Manuel Tomás.

● IV Edició del Concurs de Publicacions 2021

El Col·legi Oficial de Treball Social de València, conjuntament amb el Departament de Treball

Social i Serveis Socials de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València (UV),

convoquen la IV Edició del Concurs de Publicacions 2021, de la revista TS Nova, amb la finalitat

de fomentar la participació en la publicació d'articles i dels treballs acadèmics relacionats amb

els diferents àmbits professionals d'actuació del Treball Social i, d'aquesta manera, afavorir la

difusió científica del coneixement. El termini de presentació de treballs va ser del 30 de juny al

30 d’octubre de 2021.

● Xarrada “El col·legi en la defensa de la professió en temps de pandèmia”

El Col·legi va participar el dia 29 de març de manera online en les Jornades de Treball Social del

ADR amb una xarrada en la qual es va explicar què és i quin és el seu paper en la defensa i

representació de la professió. D'igual manera, es va exposar com és la situació actual de moltes

professionals que estan exercint en el context de la crisi social i emergència sanitària causada

per la pandèmia; així com també, es va realitzar la intervenció d'una professional de l'àmbit

sanitari que relatarà de primera mà la importància de la figura de la treballadora social
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sanitària i com la crisi pel coronavirus ha reforçat la necessitat del seu paper en el nostre

sistema de salut.

3.5.3.2. Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Seguim amb estreta col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), amb qui tenim

un acord signat mitjançant el qual es poden aplicar descomptes per a l’estudi de graus, màsters

i altres formacions. A més, la UOC acredita el nostre curs d’aplicació d’instruments per a valorar

la dependència.

El conveni signat amb la UOC permet que les persones col·legiades puguen gaudir de

descomptes fins al 18% en graus i màsters universitaris, fins al 30% en postgraus propis i fins al

10% en cursos d’idiomes.

3.5.4. Coordinació de projectes amb altres col·legis professionals

3.5.4.1. Interinfància

Diverses vegades al llarg de l’any, el Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) s’ha

reunit amb Rosa Molero, directora general d'Infància i Adolescència, de la Vicepresidència i

Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per a revisar i planificar la 4a Edició del Pla de

Formació per a professionals que intervenen en l’àmbit de la infància i adolescència de la

Comunitat Valenciana. L’objectiu és que aquest personal estiga familiaritzat i sensibilitzat amb

les particularitats d’aquest sector de la població i que disposen, a més, d’estratègies adequades

per a previndre la desprotecció i per a la promoció dels drets de la infància i adolescència.

El COTSV forma part d’un conveni de col·laboració amb la Direcció General d’Infància i

Adolescència, en què també hi participen el Col·legi Oficial de Treball Social d’Alacant, el

Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valencia, el Col·legi Oficial d’Educadores i

Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, el Colegio de Pedagogos y Psicopedagogos de la

Comunitat Valenciana i l’Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Existeixen dos modalitats de
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cursos: formació interdisciplinària i formació específica, finançats i acreditats per la Direcció

General d’Infància i Adolescència.

Els cursos de formació interdisciplinària que s’han impartit des del COTSV són:

- La vida adulta autònoma als 18 anys. Transició de la protecció a una emancipació plena

- Una mirada comprensiva de la infància i l'adolescència: una mirada des de la teoria de

la inclinació

3.5.4.1.1. Jornada inaugural del Pla de Formació Bàsic per a professionals que intervenen en
l’Àmbit de la Infància i Adolescència

El Col·legi Oficial de Treball Social de València va participar en la Jornada Inaugural del curs de

Formació Bàsic per a Professionals que intervenen en l’Àmbit de la Infància i Adolèscencia,

dins del Pla formatiu organitzat per la Generalitat en col·laboració amb els Col·legis Oficials de

Treball Social de València i Alacant, Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat

Valenciana, Col·legi Oficial de Psicologia de la Comunitat Valenciana, Col·legi Oficial de

Pedagogs i Psicopedagogs i Il·lustre Col·legi d’Advocats de València.
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3.5.4.2. Associació de Treball Social Voluntari en Emergències de la Comunitat Valenciana

El grup d’Emergències naix amb la inquietud de poder aportar els coneixements de l’àmbit del

Treball Social quan succeeix una emergència i formar equip amb la resta de les i els

professionals que hi participen des de fa molt de temps. La idea és sumar i contribuir a donar

cobertura de les necessitats de la població en els moments més difícils.

Després de constituir l’Associació de Treball Social Voluntari en Emergències de la Comunitat

Valenciana, el grup d’Emergències va iniciar els tràmits necessaris per a la seua acreditació pel

112 com a entitat col·laboradora de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i Emergències, de la

Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública. Es tracta de l’organisme que autoritzarà

la seua participació en la prestació d'assistència psicosocial quan ocórrega alguna emergència.

El grup de coordinació i la Junta Directiva de l’Associació de Treball Social Voluntari en

Emergències de la Comunitat Valenciana es va reunir el 25 de gener de 2021, per a informar

sobre la formació en emergències realitzada pel Col·legi de Castelló, el procediment a seguir al

registre d'altes i baixes de l'associació, així com de l’obertura del compte bancari i els canvis

que s'han produït a la Junta Directiva.

El 17 de juny de 2021, es realitza altra reunió del grup de coordinació per fixar el procediment a

seguir en l’acreditació dels socis y gestionar la formació en emergències impartida pel 112.

El 5 de juliol de 2021, es realitza l’última reunió abans de l’estiu per parlar sobre el Protocol de

Règim Intern de l’associació, es presenten pressupostos d’uniformitat i es crea un llistat de

feines per complir abans de la pròxima reunió que es durà a terme a setembre d’aquest any.

Aquestes feines seran revisades per la Junta de Govern de cada col·legi i posteriorment es

realitzarà una Assemblea Extraordinària on s’aprovaran les propostes que s'han treballat.
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Finalment, aquestes propostes se duran a l’Assemblea Ordinària en totes les companyes i

companys que composen l’associació.

El 16 de setembre, l'associació es va reunir per a continuar treballant en els documents

necessaris per a l'acreditació de les persones voluntàries i l'associació per part del 112.

Finalment el 20 d’octubre es va celebrar la reunió amb la Junta Directiva de l’associació on es va

aprovar el Protocol d’activació, la proposta de jupetí, el sistema de comunicació interna i les

declaracions jurades.

Després d'aquesta última reunió cada Col·legi de les tres províncies s'encarrega d'enviar la

documentació necessària per a l'acreditació a la persona responsable del tràmit en el 112. En

aquest moment es segueix amb els tràmits per acreditar-se.
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3.6. Relacions institucionals

3.6.1. Generalitat Valenciana

3.6.1.1. Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

● Felicitacions al director de l’IVAFIQ i a la directora de Persones Majors

Amb la presa de possessió de nous càrrecs a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i

Polítiques Inclusives al mes de gener, el Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) va

traslladar les felicitacions corresponents a Joan Crespo Sempere i a María José Pérez

Magdalena.

Per una banda, Joan Crespo Sempere, treballador social col·legiat al COTSV, és nomenat

director general de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials

(IVAFIQ). Per l’altra banda, María José Pérez Magdalena, treballadora social col·legiada al COTS

Castelló, és la nova directora general de Persones Majors.

● Enviament carta al voltant de l’Ingrés Mínim Vital (IMV)

El Col·legi Oficial de Treball Social de València, conjuntament amb els col·legis d’Alacant i

Castelló, seguint la línia del Consejo General del Trabajo Social sobre l’Ingrés Mínim Vital

(IMV), al mes de març, va traslladar a la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques

Inclusives 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 al Reial decret entorn de l’IMV.

Des dels col·legis oficials de Treball Social de València, Alacant i Castelló es va demanar, a través

d’una missiva a la Direcció General d’Acció Comunitària i Barris Inclusius i a la Direcció General

d’Atenció Primària i Autonomia Personal, que, en la mesura de les seues possibilitats,

competències i comunicacions, inste el Govern central perquè treballe cap a una prestació de

dret subjectiu, no contributiva, incondicional i universal dirigida a tota la ciutadania. És a dir, 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.

● Reunió amb la directora general de Persones Majors

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV), conjuntament amb els col·legis

d’Alacant i Castelló, es va reunir dimecres 9 de juny amb María José Pérez, directora general de
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Persones Majors, per a exposar en quina situació es troben les treballadores i els treballadors

socials, principalment, dels centres residencials, i algunes propostes de millora al voltant de

l’atenció a les persones grans.

Ferran Senent, president del COTSV, va assistir a la reunió, la qual va servir com una mena de

presentació a la directora general de Persones Majors, qui és treballadora social, nomenada al

principi d’aquest any.

Entre d’altres qüestions, es va tractar la importància de la col·legiació de les treballadores i els

treballadors socials perquè garanteix la qualitat de la prestació dels serveis, alguns aspectes del

Pla Convivint o l’adaptació a les noves circumstàncies provocades per la COVID-19.

● Reunió amb la directora general d’Acció Comunitària i Barris Inclusius

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV), conjuntament amb els col·legis

d’Alacant i Castelló, es va reunir el dijous 10 de juny amb María José Cortell, directora general

d’Acció Comunitària i Barris Inclusius, per a exposar en quina situació es troben les

treballadores i els treballadors socials dels Serveis Socials municipals arran de l’obligació

d’informar sobre certes situacions de les persones sol·licitants de l’Ingrés Mínim Vital (IMV).

Ferran Senent, president del COTSV, va traslladar a la directora general d’Acció Comunitària i

Barris Inclusius la preocupació de les persones col·legiades que exerceixen en Serveis Socials

per la “sensació d’inestabilitat i inseguretat jurídica” que els porta la realització d’aquests

informes per a la tramitació de l’IMV, que és una prestació de la Seguretat Social (INSS).

Entre d’altres qüestions, es va tractar la importància d’implementar un pla de vacunació entre

col·lectius que estan fora dels circuits sociosanitaris habituals, com ara les persones que es
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troben en situació de carrer, així com la necessitat de formació a les i els professionals del

Treball Social per a la tramitació de la Renda Valenciana d’Inclusió (RVI).

● Reunió amb Noelia Martí, directora general de l'Institut Valencià d'Atenció Social i

Sanitària (IVASS)

El 14 de juny es va realitzar una trobada compartida amb els col·legis de Treball Social

de Alacant i Castelló en la que es va mantenir una reunió amb Noelia Martí, directora

general de l’Institut Valencià d’Atenció Social i Sanitària (IVASS).

A la reunió es va parlar sobre la nova Llei de Capacitats Jurídiques de Persones amb

Discapacitat, i de com repercutirà en les i els usuaris dels centres i Serveis Socials

d’Atenció Primària. Una normativa que acaba amb la incapacitat jurídica de les

persones amb discapacitat i entrarà en vigor al setembre.

Finalment, i en relació a les ràtios de professionals en els centres per a persones amb

discapacitat, “l’objectiu de l’IVASS és que cada centre dispose com a mínim d’un

professional del Treball Social a jornada completa”. En aquest sentit, durant la reunió

es va explicar la creació d’un decret per a definir cada tipologia de serveis en aquesta

mena d’instal·lacions i que contempla no sols que en ells ha de ser present la figura del

treballador social, sinó que aquesta ha de ser a temps complet.

● Reunió amb la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica

Oltra

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha rebut a

una representació del nostre col·legi en un encontre que tenia per objectius presentar
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a la nova junta de govern i, per descomptat, traslladar assoliments i reptes del treball

social, de manera que puguem avançar coordinadament amb l’administració pública.

En concret, de la nostra part han assistit Paqui Herrero, vicepresidenta; Belén Piró,

secretària; Bárbara Esplugues, gerent; i Ferran Senent, president. Així mateix, hem

comptat amb Irene Gavidia, secretària autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials.

Aquesta conselleria és la que més reflecteix l’esforç diari del treball social, el qual s’ha

traduït últimament en millores normatives, pressupuestàries i organitzatives. Per

exemple, ha estat el cas del contracte programa, la Llei de Serveis Socials Inclusius o

l’aposta per la cogestió de l’ingrés mínim vital (IMV).

Cada vegada més companyes i companys del treball social participen més des de la

base de la gestió fins a l’alta gestió per a assolir canvis com aquests. Per això, hem

aprofitat la trobada per a visibilitzar-ho i agrair que ens consideren professionals

essencials i de referència. De fet, som l’única disciplina formada específicament en

matèria de serveis socials i d’acció social, per la qual cosa som una garantia.

Tant és així que un dels punts de l’encontre ha estat reconèixer a treballadores socials

històriques en la construcció de l’Estat del Benestar, com són Mª Patrocinio de Las

Heras i Victoria Belis. En aquest sentit, també hem destacat el paper del treball social

en la intervenció sobre les causes (no tan sols les conseqüències) de problemàtiques

socials des de diferents vessants, com educació, sanitat o justícia. Hem compartit la

labor que moltes companyes i molts companys estan fent per a desenvolupar recursos i

serveis imprescindibles ara com ara. Parlem, especialment, de la valoració de

dependència, l’IMV o les ajudes d’emergència.
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● Presentació de tres decrets per al nou model valencià de Serveis Socials

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives va presentar tres nous decrets, així com el procés

de participació en aquests, que desenvoluparan el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials.

Per a això, es va convocar un acte el 19 d’octubre al qual van assistir una vocal de la junta de

govern, i la gerent del col·legi.

Els decrets completen la llei de Serveis Socials Inclusius aprovada el darrer 2019. Mónica Oltra,

vicepresidenta de Generalitat i consellera d’Igualtat va estar a la presentació acompanyada en

aquest acte per Xavier Uceda, secretari autonòmic de Planificació i Organització del Sistema, i

Joan Crespo, el director general del IVAFIQ (Institut Valencià de Formació, Recerca i Qualitat en

Serveis Socials). En concret, aquests tres projectes de decret fan referència a:

● La tipologia i el funcionament de centres, serveis i programes de Serveis Socials.

● Els òrgans de participació i la creació de l’Observatori del SPVSS.

● La creació de Comités d’Ètica en Serveis Socials.
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● Presentació de la campanya pel #25N de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques

Inclusives

El 17 de novembre dos membres de la junta de govern van assistir a la presentació de la

campanya “Hora de parlar” organitzada per la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives,

amb motiu de la celebració el 25 de novembre del Dia INternacional de l’Eliminació de la

Violència contra les Dones, amb la qual es pretén implicar la societat en la denúncia de

casos o la sospita de situacions de violència de gènere.

Es tracta d’una campanya "senzilla i directa", en la qual "es dona la volta a la dita 'veure,

sentir i callar', que es canvia per 'veure, sentir i parlar'", amb l'objectiu d'"interpel·lar tota la

ciutadania i l'entorn de les víctimes, i que ens done l'eina dels centres Dona com el recurs

que tenim al nostre abast".

Durant la presentació també es va manifestar que es pretén que els centres Dona 24 h

siguen coneguts per qualsevol persona per a que quan hi ha una sospita o una situació de

violència de gènere sàpia on acudir, quin és el telèfon i quins són els centres Dona a la seua

disposició.

A més, la campanya vol donar a conèixer a tota la població el telèfon d'atenció 900 580 888,

un servei de la Generalitat que atén les víctimes i també qualsevol persona que vulga

informar-se o denunciar alguna situació de violència contra la dona.
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● Presentació de l'Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència 2022-2026

El dissabte 18 de desembre vam assistir a la presentació de l'Estratègia Valenciana

d'Infància i Adolescència 2022/26: Xiquets, xiquetes i adolescents són persones ciutadanes

de dret, no tan sols "menors a protegir".

Aquesta Estratègia ha estat desenvolupada per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i

Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, a través de la Direcció General d'Infància

i Adolescència i amb la participació de la ciutadania. Aquesta serà el marc d'actuació en el

territori valencià per al període comprés entre els anys 2022-2026, serà l'instrument que

permetrà fer efectius els drets dels xiquets, xiquetes i adolescents, a través del "disseny,

planificació, aplicació, desenvolupament, seguiment i avaluació de les polítiques de la

Generalitat", i que "es realitzarà des de la inclusió activa i la corresponsabilitat dels agents

implicats directament o indirectament en la promoció, defensa o restitució dels drets de la

infància i l'adolescència i amb la seua participació".
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3.6.1.2. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

● Reunió Comitè de Bioètica de la Comunitat Valenciana (CBCV)

En representació dels col·legi oficials de Treball Social de València, Alacant i Castelló, Belén

Vidal, exvicepresidenta del COTSV, va assistir a la reunió telemàtica de l’11 de febrer del

Comitè de Bioètica de la Comunitat Valenciana (CBCV).

● Reunió amb el Comissionat de Salut Mental

Els tres col·legis oficials de treball social de la Comunitat Valenciana es van reunir el divendres

15 d’octubre amb el Comissionat de la Presidència de la Generalitat per al Pla Valencià d’Acció

per a la Salut Mental, el catedràtic de psiquiatria Rafael Tabarés. En concret, hi van assistir

Martí Pomer Monferrer, vocal de la Comissió de Salut del col·legi de Castelló; Belén López

Guillem, representant del col·legi d’Alacant; i Paqui Herrero Cuesta, vicepresidenta del nostre

col·legi.

Primerament, l’encontre es va centrar a traslladar informació sobre la institució col·legial del

treball social i la importància de la nostra figura professional dins de l’àmbit sanitari. Des dels

tres col·legis vam insistir en el nostre paper integrat en els equips de treball, tant d’atenció

primària com unitats de suport i atenció especialitzada, des d’una metodologia basada en el

model teòric biopsicosocial centrada en la persona, sense oblidar a la família i a la comunitat. El

Dr. Tabarés va compartir la nostra visió i, també, la infradotació dels serveis d’atenció en salut

mental i conductes addictives. Per això, vam plantejar la necessitat de plans estructurals.
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A més a més, vam tractar la coordinació sociosanitària: defensàrem que la nostra figura

professional és la idònia com a enllaç per al desenvolupament d’aquesta tasca. Entenem que ha

d’estar secundada per una normativa que ho confirme i no dependre de la “bona voluntat” dels

i les professionals dels diversos sistemes: el sanitari, el social, l’educatiu i el judicial (quan

calga).

Finalment, el Dr. Tabarés va explicar la seua comesa principal en l’elaboració del Pla d’Acció

Social, en el qual ja ha començat a treballar reunint-se amb representants d’associacions. La

seua idea és generar una convenció ciutadana de participació, de manera que la població

general tinga veu a través d’una àmplia i heterogènia mostra representativa.

Així mateix, hi haurà comités de seguiment de les accions formats per membres de la societat

civil, entitats científiques, col·legis professionals i experts/es en matèria de salut mental i

addiccions. Per tant, les nostres aportacions tindran cabuda en aquests grups. Atés que són

limitats en el nombre de participants, vam acordar que hi haurà dos representants del nostre

col·lectiu professional.

Els col·legis d’Alacant, Castelló i València es comprometen a col·laborar amb el Comissionat per

al desenvolupament del Pla Valencià d’Acció per a la Salut Mental, Drogodependències i

Conductes Addictives. Mantenint una relació coordinada i treballarem en xarxa en benefici de

les persones més vulnerables per a la prevenció i l’assistència a través dels corresponents

equips d’atenció.
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3.6.1.3. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

● Enviament d’una carta al conseller d’Educació, Cultura i Esport

Els col·legis oficials de Treball Social de València, Alacant i Castelló van manifestar el 26 de

gener al conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, estar en desacord amb la decisió

unilateral de la Conselleria de canviar el model d’Orientació Educativa sense haver comptat

amb els professionals del Treball Social.

Des de les tres entitats col·legials es considera que el projecte de Decret sobre l’Organització

de l’Orientació Educativa i Professional del Sistema Educatiu Valencià anunciat per la

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport planteja la derogació de la legislació dels Serveis

Psicopedagògics Escolars (SPE) i, per tant, l’eliminació d’aquests serveis, sense haver fet un

procés previ d’anàlisi, participació i diàleg amb els equips multidisciplinaris que des de fa trenta

anys treballen per a atendre les necessitats socials de l’escola.

Mitjançant una carta, els col·legis oficials de Treball Social de la Comunitat Valenciana van

mostrar el seu rebuig a la decisió de suprimir els SPE i de desmantellar una xarxa que ve

demostrant la seua eficàcia, uns serveis que són un referent per al sector, amb un model

multidisciplinari que ofereix un coneixement i una visió de proximitat de la realitat escolar.

● Manifestació en defensa dels Serveis Psicopedagògics Escolars (SPE)
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El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) va assistir a la manifestació que va tindre

lloc el 15 de maig, a la ciutat de València, en la qual es va exigir la paralització de la tramitació

del projecte de Decret sobre l’Organització de l’Orientació Educativa i Professional del

Sistema Educatiu Valencià que planteja la supressió dels Serveis Psicopedagògics Escolars

(SPE).

Representants de la Junta de Govern del COTSV, conjuntament amb membres dels col·legis

d'Alacant i Castelló, van participar a la concentració en defensa dels SPE, la qual va estar

impulsada pel Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País València –

Intersindical Valenciana (STEPV-Iv).

El Col·legi havia mostrat amb anterioritat, mitjançant diversos escrits, el seu rebuig a la decisió

de suprimir els SPE i de desmantellar una xarxa que ve demostrant la seua eficàcia, uns serveis

que són un referent per al sector, amb un model multidisciplinari que ofereix un coneixement i

una visió de proximitat de la realitat escolar.

3.6.1.4. Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública

● Actualització del llistat de treballadores i treballadors socials del torn de perits

El COTSV, conjuntament amb els col·legis d’Alacant i Castelló, van comunicar 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.
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L’entitat col·legial de la província de València es va reunir 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 durant l’any anterior, els tres col·legis oficials de Treball Social de

la Comunitat Valenciana van 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.

● Presentació del projecte del Reglament de Mediació de la Comunitat Valenciana

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) va assistir, el 20 d’abril, a la presentació

del projecte del Reglament de Mediació de la Comunitat Valenciana i va visitar les instal·lacions

del Centre de Mediació de València.

En la imatge, Tania Domènech, responsable de Formació del COTSV, amb Gabriela Bravo,

consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, i representants del Col·legi Oficial

d’Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana (COEESCV).

3.6.2. Administració Local

3.6.2.1. Ajuntament de València
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● Reunió amb la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de València

El Col·legi Oficial de Treball Social de València es va reunir a l’Ajuntament de València amb la

Regidoria de Benestar Social per a tractar diferents temes d’interès per a les dues

institucions.

3.6.3. Unió Professional de València

● Campanya ‘Las Profesiones, Contigo: Función deontológica y Acto profesional’

Unión Profesional, que inclou Unió Professional de València, va llançar la campanya Las

Profesiones, Contigo: Función deontológica y Acto professional, la qual pretén donar visibilitat

a la tasca de les professions col·legiades, així com a les corporacions col·legials que les

sustenten. Es tracta d’una sèrie de recursos divulgatius per a les persones col·legiades i així

traslladar a la ciutadania la importància de la deontologia i de l’acte professional.

El vídeo central de la campanya, llançat al mes d’abril, posa l’accent principalment en la funció

deontològica i en l’acte professional. La funció deontològica com a garantia de les persones

consumidores ha sigut abordada des d’Unión Profesional en el marc de la seua sèrie Estudios;

mentre que l’acte professional -sustentat en tres pilars: la independència de criteri professional

(també anomenada autonomia facultativa), la responsabilitat personal i el control de l’exercici

professional per part d’un òrgan independent i autònom; és a dir, el col·legi professional- està
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recollit en la Guía del/la Profesional, publicada en el marc del 40 Aniversari d’Unión

Profesional.

● VI Premis Excel·lència Professional

El president i la vicepresidenta, com a membres representants del col·legi, van a assistir el dia

27 d’octubre a la Gala dels VI Premis d’Excel·lència Professional d’Unió Professional, en la que

es van lliurar els guardons per part del Jurat a totes les entitats guardonades.
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3.6.4. Reunió amb la Direcció Provincial del INSS

L’objectiu d’aquesta reunió va ser, d’una banda, traslladar el posicionament del COTSV respecte

de les competències que el RDL 3/2021 assigna a les treballadores socials dels SS.SS municipals

i; d’altra banda, establir canals de comunicació adequats per poder treballar conjuntament i de

manera fluida en la millora de la tramitació i les funcions que se’ns assignen així com altres

gestions corresponents amb aquesta prestació.

● Formació del INSS per a Treballadores/s socials

La gestió de l’Ingrés Mínim Vital (IMV) és una qüestió que ocupa i preocupa a molts/es

professionals del treball social, donat que sovint acompanyem en la tramitació d’aquesta

prestació i rebem un considerable nombre de consultes en aquest sentit. Per això, des del

col·legi vam organitzar una reunió informativa amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social

(INSS). Tot plegat, l’objectiu d’aquest encontre va estar la generació d’un espai en el qual

compartir experiències i dubtes al respecte.

La sessió, que va tindre lloc el dijous 11 de novembre, va comptar amb la participació de

Susana Lejarreta Lobo, directora provincial de l’INSS; Gustavo Javier Sabariz Yañez, subdirector

provincial de l’INSS; i Rafael López Cózar, gestor de prestacions. A més a més, hi van assistir un

grup limitat de companyes i companys, donat que l’aforament era limitat per qüestions de

seguretat sanitària, que van traslladar les principals inquietuds des del treball social.

Després d’aquesta reunió es van compartir totes les anotacions generades arran d’aquesta

sessió amb l’INSS amb tota la resta de la col·legiatura.
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3.6.5. Pobresa Zero

● Comitè de coordinació de Pobresa Zero

El Col·legi Oficial de Treball Social de València, com a membre de la plataforma Pobresa Zero,

va participar el 13 de maig al comitè de coordinació de Pobresa Zero Comunitat Valenciana,

amb l’objectiu d’organitzar el grup de treball per a la preparació de la campanya de lluita contra

la pobresa i de defensa dels Drets Humans.

● Participació en l'acte de concentració de Pobresa Zero

Des del col·legi vam fer costat el dia 16 d’octubre a la mobilització de Pobresa Zero a la plaça

del Ajuntament de València. Enguany amb el lema #ExcusesZero per a prendre mesures. A la

mobilització va assistir el president del col·legi, junt amb el degà de la Facultat de Ciències

socials, Albert Moncusí.
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3.6.6. EAPN CV

● Campanya X Solidària

EAPN CV forma part de la campanya X solidària, en la qual tots els anys, mitjançant diverses

campanyes, es fomenta i es visibilitza la importància de marcar les activitats d'interés social en

la declaració de la renda, la “X Solidària”. Enguany porta el lema #ConTuXAvanzamos.

La campanya, que va finalitzar al mes juny, es realitzen accions com la difusió dels materials

gràfics i el llançament de missatges a les xarxes socials o la inclusió del banner de la campanya

al web del COTSV, entre d’altres.
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3.7. Posicionaments institucionals del Col·legi

● ‘Manifest professionals per la igualtat i contra la violència de gènere’

El COTS València s'adhereix al 'Manifest professionals per la igualtat i contra la violència de

gènere', impulsat per diferents entitats, entre les quals es troba Jutges i Jutgesses per la

Democràcia o Unió Progressista de Fiscals.

Alguns dels preceptes del manifest es basen en els següents punts: la igualtat de gènere és un

dret humà, el requeriment d'aplicar la perspectiva de gènere a totes les polítiques, l'educació

és clau per a aconseguir la igualtat i previndre la violència de gènere, entre d'altres.

● Dia Internacional de la Dona

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) va participar en diverses activitats

programades amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona. Es va convidar les

persones col·legiades a fer-se una foto amb la finestra Crida per la igualtat, realitzada per la

comissió d’Igualtat i Gènere del COTSV, enganxar-la a les xarxes socials i nomenar el Col·legi

mateix, amb els hashtags #8M #ElFeminismeÉsEssencial #CridaFeminista. També es va decorar

la seu del COTSV, tant el seu interior com l’exterior.
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● Protecció dels drets de la infància i l’adolescència enfront de qualsevol forma de

violència

El Congrés dels Diputats va aprovar per majoria absoluta el Projecte de Llei orgànica de

Protecció de la Infància i l’Adolescència contra la Violència. És un text pioner a nivell

internacional en la protecció dels drets de la infància.

El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) es va sumar a la denúncia del Consejo

General del Trabajo Social (CGTS). Cal garantir els drets dels xiquets, xiquetes i adolescents

enfront de qualsevol forma de violència. L’aprovació d’aquesta Llei ha de contribuir a acabar

amb la impunitat, amb la lleugeresa de missatges espuris i l’ús d’anuncis racistes i xenòfobs en

espais públics i democràtics, que es colen en campanyes electorals amb l’objectiu de

desinformar i generar odi.

● Dictamen al voltant de la intervenció professional del Treball Social via telefònica

La comissió Deontològica del Consejo General del Trabajo Social, al mes d’abril, va realitzar un

dictamen al voltant de la intervenció professional del Treball Social via telefònica. Les

conclusions que s’extrauen són molt significatives: “Un diagnòstic social, tant per la seua

complexitat com per la seua amplitud, no pot basar-se en una única tècnica d’obtenció de

dades”. Aquesta tècnica a la qual es fa referència és l’entrevista telefònica.

“Amb una entrevista telefònica no és possible realitzar un diagnòstic social perquè no es pot

arribar a aprofundir en totes les dimensions i les relacions causa-efecte que s’estableixen”.

Aquesta afirmació, amb la qual està d’acord el Col·legi Oficial de Treball Social de València, se

sosté per principis que apareixen al Codi Deontològic de Treball Social: individualització,

personalització, promoció integral de la persona, autonomia i autodeterminació.

● Campanya ‘Un milió de passos per l’Epilèpsia’
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L'Associació d'Epilèpsia de la Comunitat Valenciana (ALCE) va llançar el 17 de maig la campanya

Un milió de passos per l’Epilèpsia, amb motiu del Dia Nacional de l'Epilèpsia, el 24 de maig. La

campanya de sensibilització va estar centrada sobretot en xarxes socials amb la finalitat de

donar visibilitat a l'epilèpsia. El Col·legi Oficial de Treball Social de València (COTSV) s’hi va

sumar i va realitzar una donació dels passos caminats.

● Campanya ‘#ElSexoEsUnSí’ de la DG contra la Violència de Gènere

La Delegació del Govern contra la Violència de Gènere (DGVG) del Ministeri d'Igualtat va

començar a difondre al mes de juny la campanya de conscienciació social dirigida a població

adolescent #ElSexoEsUnSí. L'objectiu principal és sensibilitzar i lluitar contra la violència sexual

i la violència masclista a través del missatge de l'espot: "El sexe és un sí. Digues no a la

violència sexual. No a la violència masclista". El COTSV va contribuir a la seua difusió.
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4. COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL

L'aposta per la millora en l'estratègia comunicativa ha sigut un dels aspectes a destacar del

treball realitzat l'any 2021. Igual que en anys anteriors, es considera de vital importància tindre

una forta estratègia i un equip eficient de treball que permeta visibilitzar el treball de base que

es desenvolupa des del Col·legi, que acoste ràpida i fàcilment la informació a les persones

col·legiades de totes aquelles novetats que sorgeixen, però també és indispensable l'objectiu

d'arribar a la societat general visibilitzant el treball social en tots els àmbits en els quals es

desenvolupa i reivindicant i lluitant per aquelles causes que per justícia social requereixen del

nostre posicionament ferm.

En la primera meitat de l'any es manté la línia estratègica implementada des de 2019, que es va

centrar principalment en la contractació d'una persona tècnica graduada en periodisme amb

dedicació exclusiva i a jornada completa des de setembre de 2020. Malgrat l'esforç i la millora

aconseguida en el treball realitzat respecte a exercicis anteriors i d'haver ampliat la dedicació

del professional de periodisme a jornada completa, l'entrada d'una nova junta de govern al

Col·legi ha comportat una revisió de les tasques que s'estaven executant i la seua conseqüent

avaluació i propostes de millora. L'avaluació cost-resultats llançava un resultat que s'ha valorat

convenient modificar perquè faltaven per millorar algunes de les línies principals de l'àrea de

comunicació. Les tasques assignades consistien principalment en manteniment de la web,
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alimentar xarxes socials i realització de notes de premsa per a publicar en mitjans de

comunicació. Entre els aspectes a millorar destaquen les següents:

Major aprofitament de servei en tasques exclusives de comunicació, realitzant un ús eficient

dels recursos econòmics destinats a l'àrea.

Millorar el manteniment de la web, la nostra carta de presentació davant col·legiades/ts i

ciutadania en general. L'actual web presenta unes certes deficiències entre les quals destaquen

que no existeix coherència en l'ús dels dos idiomes oficials (castellà i valencià). Apareixen tots

dos barrejats i intercalats sense cap criteri ni sentit (fins i tot en el mateix menú de seccions).

D'altra banda, es va detectar falta d'alimentació de la xarxa amb novetats i notícies respecte al

funcionament del Col·legi (reunions realitzades, reactivació de comissions, etc).

Incrementar la publicació de contingut propi generat pel col·legi. A pesar que la comunicació

amb altres entitats i comptes oficials és necessària i important quant a les relacions

institucionals i l'impacte de les comunicacions, es valora imprescindible que el contingut

principal provinga del propi Col·legi.

És per això que després de finalitzar el primer semestre de l'any 2021 es produeix un important

canvi en l'estratègia comunicativa que ha repercutit en altres àrees, com la de personal que ha

comportat l'extinció del contracte laboral existent i s'ha apostat per la contractació del projecte

amb un nou equip de professionals externalitzant l'actuació a una empresa especialitzada en

aquesta mena de treball i activitats.

La contractació es va produir el mes de setembre de 2021 per un període inicial de 4 mesos en

què avaluar l'acompliment de les accions i valorar la idoneïtat de l'empresa seleccionada.

Després de finalitzar aquest període s'ha realitzat una avaluació de la implementació de la nova

estratègia comunicativa.

4.1. Informe de comunicació gener - agost 2021

4.1.1. Aparicions en mitjans de comunicació

● 26/01/2021 20 MINUTOS: Los colegios de Trabajo Social piden a Marzà reconsiderar su

propuesta de decreto sobre orientación educativa

https://www.20minutos.es/noticia/4558270/0/los-colegios-de-trabajo-social-piden-a-marza-re

considerar-su-propuesta-de-decreto-sobre-orientacion-educativa/
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● 26/01/2021 LA VANGUARDIA: Los colegios de Trabajo Social piden a Marzà

reconsiderar su propuesta de decreto sobre orientación educativa

https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20210126/6200000/colegios-trabajo-social-pide

n-marza-reconsiderar-propuesta-decreto-sobre-orientacion-educativa.html

● 26/01/2021 EUROPA PRESS: Los colegios de Trabajo Social piden a Marzà reconsiderar

su propuesta de decreto sobre orientación educativa

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-colegios-trabajo-social-piden-marza

-reconsiderar-propuesta-decreto-orientacion-educativa-20210126162120.html

● 27/01/2021 LAS PROVINCIAS: Clamor contra los cambios en los servicios de apoyo

para alumnos con necesidades especiales

https://www.lasprovincias.es/comunitat/clamor-cambios-servicios-20210126193917-nt.html

● 28/01/2021 LEVANTE-EMV: Educación defiende que el 96 % de los colegios tendrán

más horas de orientadores

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/01/28/educacion-defiende-96-cole

gios-tendran-31748131.html

● 10/03/2021 LAS PROVINCIAS: Trabajadores sociales denuncian que Sanidad no

contempla a los equipos de Servicios Sociales en el plan de vacunación

https://www.lasprovincias.es/comunitat/trabajadores-sociales-denuncian-20210310122949-nt

.html

● 11/03/2021 LEVANTE-EMV: Barceló descarta retrasar el ritmo de administración de

dosis

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/03/11/barcelo-descarta-retrasar-rit

mo-administracion-40260992.html

● 25/03/2021 LEVANTE-EMV: Los trabajadores sociales se niegan a emitir informes para

el Ingreso Mínimo Vital

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/03/25/trabajadores-sociales-niega

n-emitir-informes-45888283.html

● 01/04/2021 LAS PROVINCIAS: El fracaso del Ingreso Mínimo Vital
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● 15/05/2021 EUROPA PRESS: Una manifestación protesta en València contra el

“desmantelamiento” de los SPES y reclama “diálogo” a Educación

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-manifestacion-protesta-valencia-co

ntra-desmantelamiento-spes-reclama-dialogo-educacion-20210515195601.html

● 19/05/2021 INFORMACIÓN: La UOC, primera universidad en línea del mundo, cumple

25 años

https://www.informacion.es/formacion/2021/05/19/uoc-primera-universidad-linea-mundo-51

952296.html

4.1.2. Web corporatiu

El lloc web del COTSV [www.cotsvalencia.com] és el canal principal de presentació i difusió

directa de la seua activitat, oberta tant a les persones col·legiades com a la resta de la

ciutadania. Es tracta de l’eina de conversió principal de l’entitat amb la seua comunitat. Per

exemple, els usuaris i les usuàries poden inscriure’s als cursos i altres activitats organitzades pel

COTSV a través de la seua pàgina web. Es converteix així en la ferramenta més important per a

realitzar tot tipus de tràmits.

Mitjançant aquest lloc web s’informa dels acords i convenis signats, els actes de representació

institucional en què participa el COTSV i els seus pronunciaments (també els posicionaments

sobre diferents qüestions). En definitiva, aquest és l’aparador principal de la institució, que

serveix com a portal d’informació, ja que, a manera de blog, es publiquen notícies, comunicats

i novetats que afecten l’àmbit del Treball Social.

La pàgina web és una ferramenta de comunicació ja no solament per a les persones

col·legiades, sinó cap al públic indirecte. S’hauria d’aconseguir que qualsevol ciutadà poguera

assabentar-se a través d’aquesta de quines són les reivindicacions dels col·legis oficials de

Treball Social i el seu paper en el manteniment dels Serveis Socials.

El web del Col·legi compta amb la secció L’Entrevista, un espai en el qual treballadores i

treballadors socials col·legiats parlen de la seua feina (i de tot allò que vulguen parlar), amb

una temàtica concreta com a fil conductor.
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● Gener 2021: 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”

● Febrer-març 2021: Sonia Rubio, treballadora social en un centre de dones víctimes de

violència de gènere: “Podem tindre moltes lleis, però encara no ha aterrat la igualtat

real ni la transformació”

● Abril 2021: Mayka Sánchez, treballadora social forense a la UVFI d'Alzira: “En un juí, el

Treball Social aporta la comprensió del context en el qual han ocorregut els fets que

s'estan jutjant”
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4.1.3. Circulars i butlletins electrònics

El format de comunicació interna amb les persones col·legiades amb major èxit i acceptació és

el butlletí electrònic Notícies COTS València. A través d’aquest es comparteix tota la informació

que es vol destacar tant del Col·legi com d’altres entitats relacionades amb el Treball Social.

S’envia a totes les persones col·legiades cada dues setmanes, amb informació pròpia i externa

(normalment dos divendres al mes). És un resum d’allò més significatiu entorn el COTSV i el

Treball Social de les dues últimes setmanes.

A més, cal destacar que aquesta és la principal font de trànsit cap al web. El mailing s’empra

per a informar sobre diferents temes: des de les qüestions referents al canvi de normativa en la

professió fins a la promoció de les novetats de formació del COTSV mateix, passant pels

assumptes administratius: quotes, assegurances... Es resolen gran quantitat de dubtes a través

del correu electrònic corporatiu del COTSV.

Els butlletins que s’han redactat al llarg de l’any són els següents, els quals es poden consultar

al lloc web del COTSV, a la secció Butlletins:

● Notícies COTSV 8 gener 2021

● Notícies COTSV 21 gener 2021

● Notícies COTSV 5 febrer 2021

● Notícies COTSV 19 febrer 2021

● Notícies COTSV 5 març 2021

● Notícies COTSV 18 març 2021

● Notícies COTSV 1 abril 2021

● Notícies COTSV 19 abril 2021
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● Notícies COTSV 30 abril 2021

● Notícies COTSV 14 maig 2021

● Notícies COTSV 28 maig 2021

● Notícies COTSV 11 juny 2021

4.1.4. Xarxes socials

4.1.4.1. Facebook

● Magnituds a data 31 de maig de 2021: 3063 M’agrada a la pàgina.

● Hi ha hagut un creixement de 92 seguidores i seguidors al llarg de l’any 2021, la qual

cosa suposa un augment del 3,1%.

● El creixement de la pàgina ha sigut orgànic, és a dir, no pagat, tot i que Facebook

ofereix la possibilitat d’inserir anuncis a preus baixos i amb bons resultats.

● El creixement ha sigut constant durant aquest període.

4.1.4.2. Twitter

● El nostre Twitter (@COTSvalencia), a data 31 de maig de 2021, compta amb 2100

seguidors, la qual cosa suposa un augment del 4,12% respecte a la finalització de l’any

anterior, quan se’n tenien 2017 seguidors.

● El mes amb més impressions totals ha sigut maig, amb més de 24.700.
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● Per trimestres, el número d’impressions que ha tingut el compte de Twitter del Col·legi

ha sigut el que es mostra a continuació. En total, s’ha superat les 216.000 impressions.

Primer trimestre: + 40.700 impressions

● Twitter també dona l’opció de crear campanyes de pagament, les quals encara no s’han

emprat.

4.1.4.3. Instagram

● Des del dia de l’obertura del compte d’Instagram del Col·legi Oficial de Treball Social de

València fins al 31 de maig de 2021, se superen els 550 seguidors, la qual cosa suposa

una mitja de 158 seguidors nous al mes.

4.2. Informe de comunicació setembre - desembre 2021

4.2.1. Presentació

Aquest document recull les tasques i els resultats dels primers quatre mesos de treball del nou

equip  responsables de comunicació del Col·legi.

Ha estat un període d’aprenentatge sobre les necessitats reals de l’entitat, de transició en la

gestió dels seus canals, d’aproximació al seu equip i d’establiment de dinàmiques perquè totes

les parts funcionem coordinadament.

Al llarg d’aquest procés s’ha tractat de respectar l’essència del col·legi, traslladar una veu amb

la qual tothom siga representat/da i millorar la comunicació tant interna com externa.
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4.2.2. Xarxes socials

La gestió compren:

● Dissenyar l’estratègia mensual

● Redactar els textos

● Actualitzar els perfils

● Atendre a la comunitat online

Es mantenen els comptes actius del col·legi en:

● Facebook

● Instagram

● Twitter

● LinkedIn

La dinàmica de treball es basa en un planning de continguts que es presenten abans d’encetar

cada mes a les companyes de la Junta de Govern encarregades de la comunicació.

A més a més, s’adapta aquesta previsió segons la informació que ens faciliten les companyes de

gerència i formació. D’aquesta manera, no tan sols s’organitza en equip, sinó que es genera un

registre de tot allò que s’ha comunicat.

Exemples dels primers quatre mesos:
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L’activitat en xarxes socials durant setembre, octubre, novembre i desembre de 2021 s’ha

traduït en els següents resultats:

TWITTER

● El perfil ha guanyat més de 40 followers

Perfil de Twitter el 2 de setembre de 2021
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Perfil de Twitter el 25 de novembre de 2021

● Hem generat 80.3K impressions

● La taxa d’interacció ha estat d’un 3,3%

● Hem registrat 361 clics en enllaços

● Ens han repiulat 424 publicacions

● Hem aconseguit 1.067 Me gusta

● Els resultats en el mateix període de l’any passat van ser:

○ 34.6K impressions

○ Taxa d’interacció del 3%

○ 225 clics en enllaços

○ 169 publicacions repiulades

○ 341 Me gusta
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Els tuits més destacats en aquests mesos de 2021 segons resultats han estat els següents:

FACEBOOK

● La pàgina oficial ha guanyat 42 Me gusta

● Hem sumat 289 persones seguidores noves

● Les publicacions han arribat a 77.111 persones de manera orgànica

En comparació amb el mateix període de l’any passat, l’abast dels continguts ha evolucionat

com mostren les següents gràfiques:
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Resultats de l’1 de setembre al 30 de novembre de 2020: el dia amb millors resultats va estar 1.333

persones d’abast orgànic

Resultats de l’1 de setembre al 25 de novembre de 2021: el dia amb millors resultats va estar 1.558

persones d’abast orgànic
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El post més destacat en aquests quatre mesos de 2021 segons resultats ha estat el següent:

INSTAGRAM

● El perfil ha guanyat més de 100 followers

Perfil d’Instagram el 2 de setembre de 2021
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Perfil d’Instagram el 25 de novembre de 2021

● Hem arribat a 2.970 comptes (+158% en comparació amb el període juny-agost),

dels quals:

● Hem registrat interacció amb 528 comptes

● Hem rebut 930 visites en el perfil

● Han fet 91 clics en l’enllaç a la web

● Hem aconseguit 1.873 interaccions amb el contigut (+390% en comparació amb el

període juny-agost)

Les publicacions més destacades en aquests mesos de 2021 segons resultats de likes i abast,

respectivament, han estat els següents:
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LINKEDIN

La pàgina del col·legi havia sigut creada pel company de comunicació d’Alacant, de manera que

vam demanar el rol d’administradores per a activar aquesta xarxa social i actualitzar-la com la

resta. Entre setembre i novembre hem aconseguit:

● 4.365 impressions

● +40 persones seguidores noves

● 269 visualitzacions de pàgina

● 127 visitants

No podem oferir una comparativa, perquè pràcticament no hi havia activitat adés d’aquesta

etapa.

NOTÍCIES WEB

Desde l’1 de setembre al 31 de desembre hem redactat un total de 22 peces informatives, les

quals sempre publiquem en l’espai web del col·legi i compartim en totes les xarxes socials.

95



En concret, ha estat el cas de:

1. La millora de les condicions laborals de les treballadores del col·legi centren la reunió

de setembre de la junta de govern del COTSV

2. El Col·legi Oficial de Treball Social de València denuncia intrusisme professional en una

convocatòria per a Serveis Socials de l’Ajuntament de Burjassot

3. 23S: Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Xiquetes i Xiquets

4. Des del col·legi demanem el reconeixement del treball social com a professió sanitària

5. Reunió entre treball social i la direcció general de justícia

6. La nostra companya Victoria Belis Herreras rep la Medalla de Plata de Sagunt

7. Treball social i docència: un tàndem necessari

8. Nous convenis amb empreses de beneficis per a persones col·legiades

9. Dia Mundial de la Salut Mental: un dret prioritari

10. Reunió amb el Comissionat del Pla Valencià d’Acció per a la Salut Mental,

Drogodependències i Conductes Addictives

11. Presentació de tres decrets per al nou model valencià de Serveis Socials

12. Mª Patrocinio Las Heras: “El nostre treball acabará quan no hi haja necessitats socials”

13. Les cures: un treball que cal visibilitzar i dignificar

14. Pròxima convocatòria de beques per a assistir al XIV Congrés Estatal de Treball Social

15. Ens reunim amb AERTE per a millorar el treball social a les residències i l’atenció a la

dependència

16. El treball social, aliat en la defensa dels drets de la infància i l’adolescència

17. Dia Europeu de les Persones sense Llar: conéixer bé per a actuar millor

18. Reunió amb Mònica Oltra per a traslladar assoliments i reptes del treball social

19. Ingrés Mínim Vital: resum de la reunió informativa amb l’INSS
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20. Acomiadem 2021 amb una família de 2063 treballadores i treballadors socials

21. Trobada d’hivern: infància i adolescència des del treball social

22. El II cens de persones sense llar realitzat a València identifica a 754 en aquesta situació

DISSENY GRÀFIC

Entre els serveis oferts des de comunicació es troba el disseny de recursos gràfics que

acompanyen la informació i les convocatòries del col·legi. Presentem el llistat dels encàrrecs

realitzats fins ara i una mostra dels mateixos:

● Renovació de capçaleres per a xarxes socials (Twitter, Facebook, Linkedin i Youtube)

● Felicitació pel 9 d’octubre (creativitats per a totes les xarxes socials)

● Presentació del llibre de Mª Patrocinio Las Heras (cartell, adaptacions per a totes les

xarxes socials i banner web)
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● Xerrada sobre llengua de signes (cartell i adaptacions per a totes les xarxes socials)

● Acte organitzat pel Dia Mundial dels Drets de la Infància i l’Adolescència (cartell,

adaptacions per a totes les xarxes socials i banner web)
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● Acte organitzat pel Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència contra les

Dones (cartell, adaptacions per a totes les xarxes socials i banner web)

● Trobada d’Hivern (cartell)
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Felicitació de Bon Nadal

● Felicitació d’Any Nou

RELACIÓ AMB ELS MITJANS

Entre setembre i novembre de 2021 destaquen tres gestions en aquest sentit:
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● El comunicat oficial que vam emetre des del col·legi per a denunciar una

convocatòria pública de l’Ajuntament de Burjassot, amb el qual vam obtindre

aquesta repercusió:

https://www.levante-emv.com/horta/2021/09/22/trabajo-social-impugna-bases-plaza-575340

09.html

https://www.hortanoticias.com/burjassot-oposicion-trabajo-social-recurso-colegio-oficial/
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● La gestió d’una entrevista perquè una veu professional del treball social fóra inclosa

en un article de Las Provincias arran de la sèrie televisiva “La asistenta”, la qual

aborda els serveis socials:

https://www.lasprovincias.es/revista-valencia/realidades-asistenta-sufre-20211109175721-nt.

html

● La gestió d’entrevistes a Victoria Belis amb motiu de la seua candidatura als Premis

Nacionals del Consell General de Treball Social. Ara com ara, estem pendents de la

publicació d’una en Levante-EMV. A més a més, altres mitjans ens van confirmar

cobertura amb antelació en cas de rebre eixe reconeixement, com és el cas de RNE.

VÍDEOS

Hem représ les entrevistes mensuals a persones col·legiades amb l'objectiu de visibilitzar les

possibilitats del treball social en diferents àmbits. A l'octubre vam posar el focus en

l'emprenedoria, mentre que al novembre hem abordat l'àmbit de la infància i l'adolescència.
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https://youtu.be/QgCRzSFPKP0

https://youtu.be/ZYIY8xasPhE

ALTRES TASQUES
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● Participació en el butlletí d’EAPN:

Hem gestionat que el col·legi aporte contingut propi a aquesta newsletter, de manera que

guanya visibilitat entre el públic d’aquesta entitat, el qual és afí als nostres valors i interessos.

La nostra intenció és aprofitar aquest “aparador” en línea cada mes.

● Reunió de comunicació amb Alacant i Castelló:

Hem promogut un encontre amb el company i la companya que porten la comunicació dels

col·legis d’Alacant i Castelló, respectivament. La cita va tindre lloc el dijous 11 de novembre en

línia. El nostre objectiu era presentar-nos com a noves responsables de València, així com

establir una relació propera i resoldre alguns dubtes sobre accions conjuntes de caràcter

autonòmic. Arran d’aquesta reunió s’ha reactivat un grup de WhatsApp que Alacant i Castelló

no usaven des de feia mesos.

● Revisió de la web actual i suggeriments de millora:

Hem presentat un document sobre les incidències que hem trobat en l’espai web del col·legi,

així com també fem algunes propostes per a augmentar la seua usabilitat mentre que es

decideix una renovació completa.

● Protocol de comunicació amb les diferents comissions de treball:

Gràcies a la col·laboració de les companyes responsables de comunicació de la junta de govern,

hem decidit encetar una dinàmica de treball amb les comissions, que han de seleccionar una

acció o notícia cada mes perquè puguem publicar-la. L’objectiu és que totes tinguen les

mateixes oportunitats i un mateix grau de visibilitat.

● Manual d’estil:

Estem treballant unes recomanacions de manera que totes les comunicacions en nom del

col·legi tinguen una coherència, independentment de la persona que siga portaveu en cada

ocasió, i presenten un llenguatge adient i inclusiu.

105

https://www.eapncv.org/boletines/

