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OFERTES DE TREBALL 2021  

A) PER TITULARITAT DE L’ENTITAT 
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OFERTES DE TREBALL 2021  

B) PER CATEGORIA PROFESSIONAL I ÀREES GEOGRÀFIQUES 
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OFERTES DE TREBALL 2021  

C) PER SECTORS 
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ACTIVITAT DEL COTS 
CASTELLÓ 

 



ASSEMBLEES  2021 

 A) ASSEMBLEES DEL CONSELL GENERAL DEL TREBALL SOCIAL:  

 
- 13 de febrer de 2021: Assemblea General Ordinària (online). 

 

 Es va presentar la memòria d’activitats 

      i econòmica del  2020 

 

 

 

- 18 de desembre de 2021:Assemblea General Ordinària (online) 

  

 Es va presentar el programa 2022 on destaquen, entre altres, els seguents punts:  

 - La col·legiacio ́ obligatòria. 
 - La unificacio ́ de la classificacio ́ diagnòstica. 
 - La creacio ́ de comissions d'ètica en tots els col·legis.  

 - La llei de funcio ́ pública.  

 

 D'altra banda, es van votar els premis de Treball Social, quedant guanyadors: 

 

 - Victoria Belis ( labor professional) 
 - EAPN ( organitzacions)  

 - Rozalén ( mitjans de comunicacio ́)  

 

 

 

 



B) INTERCOL·LEGIAL.5 de maig ( online) 

 

Presentació de les actuacions dels COTS en l'últim any i de la programació 
de cada COTS.  

 

Resum de les activitats i accions conjuntes realitzades durant el 2020 i el 
que portem de 2021, incloent assumptes pendents. 

 

Revisió i aprovació protocol de comunicació de notes de premsa conjuntes. 

◦  

Establir prioritats a treballar durant l'any. 

 

 

C) ASSEMBLEA GENERAL DEL COTS CASTELLÓ. 24 de febrer (online) 
 

ASSEMBLEES 2021 



JUNTES DE GOVERN 2021  

18 i 27 de 
gener 

3 de 
febrer 

3 i 31 de 
març 

14 i 27 de 
abril 

11 i 25 de 
maig 

8 i 21 de 
juny 

7 i 21 de 
juliol 

8 i 22 de 
setembre 

6 i 27 de 
octubre 

10 i 24 de 
novembre 

15 de 
desembre 



15 de març.  

Organizat pel COTS 
Castelló i amb la 
presència de Mª 

Patrocinio Las Heras 

CELEBRACIÓ DEL DÍA MUNDIAL DEL 
TREBALL SOCIAL 2021 



PREMIS DEL TREBALL SOCIAL 2020-2021 

II PREMI DEL TREBALL  SOCIAL 2020. 
Mª PATROCINIO LAS HERAS 

III PREMI DEL TREBALL  SOCIAL 2021 
A LES COL·LEGIADES I COL·LEGIATS 

DEL COTS CASTELLÓ. 



CELEBRACIÓ DEL COL·LEGIAT 400  

En 2021 aconseguim la xifra de 400 col·legides i col·legiats i 
vam donar la benvinguda al nostre company Rai. 

Poc a poc anem 
fent Col·legi per 

defensar el 
#treballsocial i els 

drets socials a 
#castello 

https://www.facebook.com/hashtag/treballsocial?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7YxNCzAjDKNLIw-AXAxV9ylAm7JGsKVC5t7jIyHAn2hr7A7jrCKB1YCiJONfxNsejR7a_BcVcKuA0ByCnnWAcB4vJCWwt4rO50AhsTDEdkd4QXeVxbezNjzdbr3XAvMdbOEEb-yA0Hu036HmG3BaVLGTDoTkuS4uPgzqwUI95Io-NwyAzi_ezEi8BtJ4L_ws&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/castello?__eep__=6&__cft__[0]=AZV7YxNCzAjDKNLIw-AXAxV9ylAm7JGsKVC5t7jIyHAn2hr7A7jrCKB1YCiJONfxNsejR7a_BcVcKuA0ByCnnWAcB4vJCWwt4rO50AhsTDEdkd4QXeVxbezNjzdbr3XAvMdbOEEb-yA0Hu036HmG3BaVLGTDoTkuS4uPgzqwUI95Io-NwyAzi_ezEi8BtJ4L_ws&__tn__=*NK-R


COMUNICATS COTS CASTELLÓ 2021 

20/2/2021 Celebració del dia mundial de la Justícia 
Social. Article elaborat per Javier Ferrer 

08/03/21 Celebració del dia de la dona. Comunicat amb 
el posicionament del COTS i l’entrevista a Marisa García 
del mediterrani. 

07/04/21 Celebració del dia mundial de la Salut. Article 
elaborat per Martí Pomer 

21/05/21 Celebració del dia mundial de la diversitat 
cultural per al diàleg i el desenvolupament. Article 
elaborat  per Soraya Piñana. 

20/06/21 Celebració del dia mundial del Refugiat. Article  
elaborat per Javier Ferrer. 



COMUNICATS COTS CASTELLÓ 2021 

28/06/21 Celebració del dia internacional de L’Orgull 
LGTBIQ. Article elaborat por Miriam Espinosa. 

25/11/21 Celebració del dia mundial contra la 
violència de gènere COTS CASTELLÓ. Article 
elaborat per Patricia Calvo 

1/12/21 Celebració del dia de la SIDA. Presentació 
de la guia de recursos socials per a la prevenció de 
les ITS elaborat per  May Flores i Laura Prades. 

3/12/21 Celebració del dia de la discapacitat. Article 
elaborat pel COTS  



RECONEIXEMENT DEL COTS CASTELLÓ EN LA 
SOCIETAT CASTELLONENCA 

El Col·legi participa en el suplement 
especial de El Mundo sobre col·legis 

professionals de la província. 20/03/21 

Marisa García, treballadora social:  “Cada 
dia lluitem per véncer els obstacles que 

impedeixen aconseguir la igualtat 

Castelló reconeix a les i els 
professionals del Treball Social per la 

seua labor durant la pandèmia en l'acte 
homenatge a les víctimes de la Covid 



POSICIONAMENTS DEL COTS CASTELLÓ 2021 

Professionals del Treball Social 
rebutgen el projecte de decret 

d’Educació que planteja suprimir els 
serveis psicopedagògics escolars 

(SPEs) 

COTS Castelló reclama a la Diputació 
que done suport tècnic als equips de 

Serveis Socials de municipis amb 
menys població 

El Col·legi Oficial de Treball Social de 
Castelló urgeix a la Conselleria de 
Sanitat que incloga als equips de 

Serveis Socials en el pla de vacunació 

COTS Castelló demana a la regidora de 
Benestar Social reconeixement 

econòmic per a les treballadores dels 
serveis socials municipals 

Posició del Col·legi Oficial de Treball 
Social de Castelló en relació al Reial 

Decret Llei 3/2021 que obliga als 
Serveis Socials a que informen per 

acreditar situacions de les persones 
sol·licitants de l'Ingrés Mínim Vital 



POSICIONAMENTS DEL COTS CASTELLÓ 2021 

COTS Castelló se suma a la 
defensa dels Serveis 

Psicopedagògics Escolars en la 
manifestació de València 

COTS Castelló recolza la campanya 
perquè es reconega el Treball 
Social en el sector salut com 

professió sanitària 

 

El Col•legi de Treball Social de 
Castelló lamenta que la vacunació 

enfront de la Covid seguisca 
paralitzada en el 90% de 

professionals de Serveis Socials 

Professionals del Treball Social 
aplaudeixen la seua inclusió en les 

comissions que avaluaran les 
peticions d'eutanàsia 

COTS Castelló veu en la decisió 
judicial de retirar els llibres LGTBI 

dels instituts un "atemptat contra la 
societat inclusiva i tolerant que 

volem construir" 



SERVEIS A LES PERSONES 
COLEGIADES 

 



SERVEIS DEL COL·LEGI   

SERVEI D’ASSESSORIA JURÍDICA DEL CONSEJO 

SERVEI DE ASESORIA JURÍDICA DEL COTS CASTELLÓ. 7 consultes en 2021 

RECOLZAMENT I ASSESSORAMENT A COL·LEGIADES 

SERVEI D’ASSEGURANÇA CIVIL PROFESSIONAL 

TORN DE PERITATGE 

SERVEI DE MEDIACIÓ 

EL BULLETÍ 

EL CARNET DE COL·LEGIAT/DA 



  

Creació d’una 
llista de 

distribució de 
Whatsapp 

Ampliació de 
la Biblioteca 
amb més de 
800 llibres 
donats per 

Javier Ferrer 

MILLORA DE SERVEIS EN 2021 CONVENIS SIGNATS EN 2021 

CONVENI AMB LA UOC PER 
A L’HOMOLOGACIÓ DEL 

CURS DE VALORACIÓ DE 
LA DEPENDÈNCIA 

CONVENI AMB L’OPSIDE. 
UJI 

CONVENI AMB L’INEFSO UNIVERSITAT 
INTERNACIONAL DE LA 

RIOJA 

SERVEIS DEL COL·LEGI   



FORMACIÓ 
 



FORMACIÓ ORGANITZADA PEL COTS CASTELLÓ 

CURS DE PREPARACIÓ D’OPOSICIONS 

• DE FEBRER A DESEMBRE 

• EN LÍNIA 

CURS DE VALORACIÓ DE LA DEPENDÈNCIA 

• MAIG 

• 76 h 

• EN LÍNIA 

CURS "LA INTERVENCIÓ PSICOSOCIAL DEL 
TREBALLADOR SOCIAL EN EMERGÈNCIES" 

• JUNY 

• 21 h 

• PRESENCIAL 

CURS: TREBALL SOCIAL EN SALUT MENTAL 
COMUNITÀRIA 

• OCTUBRE 

• 60 h 

• EN LÍNIA 

CURS D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA. UNED 
VILA-REAL I EN COL·LABORACIÓ AMB EL 
COTS CASTELLÓ 

• Curs: Análisi descriptiu i comprensiu del nou model de Serveis 
Socials de la Comunitat Valenciana 

• 25 h. En línia i presencial 



FORMACIÓ DIFOSA PEL COTS 
CASTELLÓ  

Webinar Presentació Escala 
de Valoració soci-familiar  
TSO. Universitat Alacant 

• Març 

• 2 h 

• En línia 

Curs Elaboració d’Informes 
Pericials per a l’avaluació 
social i familiar 

• Juny 

• 100 h 

• En línia 

FORMACIÓ ORGANITZADA 
PELS 3 COTS 

CURSOS, WEBINARS, CONGRESSOS 

28 
DIFUSIONS 
EN 2021 



FORMACIÓ DEL CONSELL PER ALS COL·LEGIS 
PROFESSIONALS  

COL·LEGI 

- 28 Juny. TALLER "COM 
CONSTRUIR RELAT 
PROFESSIONAL 

- 29 Juny. CURS "LA LLEI 
DE TRANSPARÈNCIA, 
ACCÉS A LA INFORMACIÓ 
PÚBLICA I BON GOBERN" 

- 30 Juny. CURS “VISIÓ 
PRÀCTICA I EXPERIÈNCIES 
SOBRE LA INCIDENCIA 
POLÍTICA EN LES 
ORGANITZACIONS” 



COMISSIONS I GRUPS DE 
TREBALL 

 



COMISSIÓ DE SANITAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONS 
DESENVOLUPADES 
EN 2021 

Sol·licitud de reunió amb la Conselleria de Sanitat per part dels COTS de 
la Comunitat Valenciana i l’Associació Espanyola de Treball Social i Salut 
-Delegació de la Comunitat Valenciana (AETSYS), per a visualitzar el 
Treball Sòcial Sanitari davant la crisi sanitària, reclamar la compensació 
COVID per a les i els Treballadors Socials; Sol·licitar la vacunació per al 
col·lectiu. 

Es constitueix el Comité de Garantia i Avaluació de l'Eutanàsia, on 
s'estableix un representant dels 3 COTS.  

Reunió del COTS Castelló amb la Gerència del Departament de Salut de 
Castelló. 

Reunió dels 3 COTS amb el Comissionat de Salut Mental per a tractar el 
Pla d'Acció per a la Salut Mental, Drogodependències i Conductes 
Addictives 

També s’han realitzat diverses sol·licituds a l’Administració per a 
reivindicar la professió del Treball Social en les diverses direccions.  



COMISSIÓ DE SANITAT 

Participació amb altres entitats 

REUNIONS 
AMB LA 
XARXA 

SANITÀRIA 
SOLIDÀRIA 

MOSTRA DE 
CINEMA DE 
LA XARXA 
SANITÀRIA 
SOLIDARIA 

Participació 
en el V 

aniversari de 
la Xarxa 
Sanitària 
Solidària 

ODUSALUD.  
Reunió de 

seguiment de 
vacunació 

amb la 
Comissió 

Mixta de la 
Conselleria de 

Sanitat 
Universal i 

Salut Pública 



COMISSIÓ DE SERVEIS SOCIALS 

La nova Llei de Capacitats 
Jurídiques de Persones amb 
Discapacitat i el seu impacte 

centren la reunió del COTS amb 
l’IVASS 

Els COTS exposen la situació de 
les i  els treballadors socials de 

residències  i centres de dia 
davant la directora general de 

Persones Majors 

Els COTS aborden l'impacte de 
l'obligació dels i les 

treballadores socials d'informar 
sobre determinades situacions 
de les persones sol·licitants de 
l’IMV amb la directora general 

Mº Jose Cortells. 

Presentació de tres decrets per 
al nou model valencià de 

Serveis Socials 
Reunió de presentació al nou 
director general de l’IVAFIQ 

Joan Crespo  

 

REUNIONS DELS COL·LEGIS DE TREBALL SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA  
AMB LA CONSELLERIA D'IGUALTAT I POLITIQUES INCLUSIVES  

 



COMISSIÓ DE SERVEIS SOCIALS 

IMV 
•Reunió amb l’INSS Castelló. 

•Diversos escrits i cartes a la Consellería  relatius a la posició del COTS en front el IMV 

•Reunió col·legiades per informar sobre IMV. Webinar informativa. 

DIRECCIÓ TERRITORIAL- 
DIPUTACIÓ-AJUNTAMENTS  
•Abordar la situació laboral de les Treballadores Socials de l'Ajuntament de Castelló, 
Vila-real , Nules,…  

•Sol·licitar a la Diputació que done suport tècnic a les mancomunitats , incloent  T.S 
en els equips tècnics. 

•Taula diàleg amb Diputació, àrea benestar social 



COMISSIÓ DE SERVEIS SOCIALS 

FORMACIÓ 
• Curs oposicions funció pública 

• Anàlisi del Model de certificat 
per a l’acreditació IMV. 
Collegium  

• II Jornada de transfèrencia del 
laboratori de serveis socials. 

•  La perspectiva comunitària al 
territori: diagnòstic, avanços i 
reptes. 

ALTRES 
• Enquesta Vacunació 

col·legiades 

• Reivindicar la vacunació dels 
professionals de Serveis 
Socials. 

• Reunió amb els principals  
sindicats de la província 

• Ampliació Comissió de Serveis 
Socials. Campanya de captació. 

• Informació premsa sobre la 
situació actual en diverses àrees 



• Signatura del 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 y Alacant per a la formació 
contínua de treballadors/es socials en matèria d’elaboració d’informes 
pericials soci-familiars. 

Gener 

• Reunió amb D. José García Añón, Director general de Reformes 
Democràtiques i Accés a la Justícia i amb Dña. Àngels Bixquert Sanz, 
Directora general de Modernització i Relacions amb l’Administració de 
Justícia, per a concretar el procediment de col·laboració en matèria de 
peritatge, basat en el conveni que s’ha signat. 

Març 

• S’envia carta als jutges i Degana de Castelló per a informar del llistat de 
perits que hi ha en el col·legi perquè si en algun procediment judicial el 
requereixen es posen en contacte amb el COTS. 

Abril 

• S’elabora juntament amb el col·legi de València, una carta per a aclarir 
els dubtes a les col·legiades, respecte als informes de capacitació 
demandats per Fiscalia y Jutjats als Serveis Socials 

• Obertura del Torn de Peritatge.  

Al novembre de 2021. 

Desembre 

COMISSIÓ DE PERITATGE 

Accions que s’han dut a terme durant el 2021: 



COMISSIÓ DE MEDIACIÓ 

Durant el 2021, la comissió va realitzar diverses accions:  

Assistència a la Presentació del Projecte del Reglament de Mediació de la 

Comunitat Valenciana i visita a les instal·lacions del Centre de 

Mediació València. 

Difusió  de la IV Setmana Mediació Comunidad Valenciana. 

Assistència a la Jornada informativa sobre justícia de proximitat i mediació 

en la CV, 

Assesorament a la Junta de Govern al voltant de tot el referent a 
Mediació.  

Informació i assessorament a las persones col·legiades sobre Mediació. 

Coordinació externa amb les administracions, professionals i recursos 
amb la finalitat de promoure l’auge i la implantació de la Mediació. 



GRUP DE TREBALL A1 

Setembre 

Creació d’un grup de 
treball dels 3 COTS 

per a treballar el tema 

de l’A1.  

Desembre 

Reunió dels 3 
COTS amb 

David Jarque ( 
D.G de Funció 

Pública ) 



GRUP D'EDUCACIÓ 

 

 

 

Reunió amb Raquel Andrés Gimeno. 
Directora general d'Inclusió Educativa 

•Escrits signat pels Col·legis Oficials de Treball Social de 
la Comunitat en relació al Projecte de Decret sobre 
l’Organització de l’ Orientació Educativa i Professional 
del Sistema Educatiu Valencià. 

•Participació en la Manifestació convocada a València per 
la defensa dels Serveis Psicopedagògics Escolars  

 

Reunió amb Alfred Remolar. Director 
Territorial d'educació  

•Es tracta els temes del decret pel qual se suspenen els 
SPES i la inclusió educativa entre altres temes. 

Reivindicacions 

 

•El COTS es posiciona en contra de la decisió judicial de 
retirar llibres de LGTBI dels Instituts.  

•El COTS Castelló reclama revertir el dèficit històric de 
professionals del Treball Social en el sistema Educatiu.  

 



GRUP D’EMERGÈNCIES 

 

 

 

Al 2019 es va crear l’Associació de Treball Social 
Voluntari en Emergències de la Comunitat 
Valenciana, amb la implicació dels tres col·legis, per 
a poder desenvolupar activitats de suport, 
acompanyament, assessorament i informació en la 
intervenció social en emergències i catàstrofes.   

Al llarg del 2021 
s’han realitzat 

diferents 
reunions del 

grup motor per 
a treballar en 
l’activació de  
l’Associació 

Al  maig el 
COTS Castelló 

signa un 
conveni de 

col·laboració 
amb el OPSIDE 

( Observatori 
Psicosocial de 

recursos en 
situacions de 

desastre) 

Al juny de 2021, 
un total de 10 
persones del 

COTS Castelló 
van rebre la 
formació del 

112, 
imprescindible 
per a l’activació 
en situacions 

d’emergències 

Al desembre de 
2021,  

l’Associació va 
presentar a  la 
Conselleria la 
documentació 
requerida per a 

l’activació  
d’aquesta. 



MEMÒRIA COMUNICACIÓ 
 



L'activitat que Comunica+ realitza per al COTS 
Castelló des de 2016 s'estructura en els apartats 
que es detallen a continuació, i en els quals 
s'especifica de forma més concreta l'activitat 
realitzada durant l'exercici 2021. 
 



Gabinet de Premsa 



N
o
te

s 
p
re

m
sa

 
Redacció de 
34 notes 
de premsa 
de gener a 
desembre de 
2021.  

 

Quasi 3 
impactes 
mensuals a 
la premsa 

R
e
la

ci
ó
 M

M
C
C
 

Enviament de 
notes de 
premsa als 
mitjans de 
comunicació 
utilitzant una 
base de dades 
pròpia de 
MMCC 
generalistes i 
especialitzats 
elaborada per 
Comunica+ per 
al Col·legi  

G
e
st

ió
 

Gestió amb 
mitjans de 
comunicació 
per a tramitar 
entrevistes 
o reportatges 
amb motiu 
d'alguna data 
assenyalada 
(dies 
mundials, 
assemblea 
anual, etc) 



Exemples de notes de premsa enviades al llarg de 2021 



Exemples de notes de premsa enviades al llarg de 2021 



Recull de premsa 

Al llarg de 2021 les notes de premsa remeses als mitjans de comunicació 
des del COTS Castelló han tingut el seu impacte en premsa escrita 
(Mediterráneo, El Mundo); premsa digital (Castellón Plaza, La Vanguardia); 
i agències d'informació (EFE o Europa Press).  

 
També les ràdios han projectat les informacions del Col·legi, tant en les 
seues pàgines web com en els seus programes magazine. 
  







Portal web  
Comunicació interna 

 
www.cgtrabajosocial.es/castello 



Inserció periòdica de continguts en la secció notícies del portal 
web del COTS Castelló i disseny de creativitats per a la promoció 
d’esdeveniments i jornades de formació al slider de la pàgina. 

 
OBJECTIU: afermar el paper de la web com a font d'informació 
fiable i actualitzada.  
  

In
s
e

rc
io

n
s
 

50 
El nombre 
d’insercions s’ha 
incrementat en quasi 
un 40% respecte de 
2020 

C
o

n
ti

n
g

u
ts

 

Notes de premsa 
 

Comunicats 
 

Dies Mundials 
 

Formació 
 

Articles d’Opinió P
ro

m
o

c
ió

 X
a

rx
e

s
 

Tots els continguts 
publicats en la web 
es comparteixen 
en els perfils de 
xarxes socials del 
Col·legi per a 
redirigir visites al 
portal i afermar el 
seu paper com a 
font d'informació 
fiable i actualitzada 



Secció 
notícies i 
slider 





Xarxes Socials 
Facebook i Twitter 



COTS Castelló té comptes en Facebook, Twitter i Linkedin. 

Durant 2021, s'han realitzat des de Comunica+ una mitjana de 7 impactes 
mensuals (entre 85 i 90 a l’any), replicats en les tres xarxes socials, amb les 
adaptacions dels missatges a les característiques de cadascuna.  

831 seguidors en 
l’actualitat (+28) Facebook 

1.693 seguidors en 
l’actualitat (+106) Twitter 

135 seguidors en 
l’actualitat (+42) Linkedin 



Disseny gràfic 
Disseny de cartells per a jornades i cursos de formació 

Disseny de creativitats per a la capçalera de la web 
Disseny de creativitats per a Xarxes Socials 



Disseny de creativitats per a la capçalera de la web 
 



Disseny de creativitats per a Xarxes Socials 
 



Disseny de creativitats per a cursos i formació 



TRESORERIA 2021 



42%

21%

12%

4%

21%

CUOTAS DE
COLEGIADOS

CURSO
OPOSICIONES
FUNCIÓN PÚBLICA

CURSO
VALORACIÓN
DEPENDENCIA

CURSO SALUD
COMUNITARIA

REMANENTE AÑO
ANTERIOR

BALANÇ: INGRESSOS 2021 



El finançament del “Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló”, 

durant l’any 2021, ha vingut determinada principalment per les 

“Quotes dels col·legiats i altes”, que a data de 31 de desembre 

de l’any 2021 sumaven un total de 425 col·legiats, respecte als 385 

de l’any 2020, la qual cosa va incrementar el nombre total de 

col·legiats en 40 noves altes, i les aportacions de les quals van 

suposar el 42% del total percebut. En segon lloc apareixen amb un 

21% dels ingressos el “Curs Oposicions Funció Pública”, al 

mateix temps que el concepte de “Romanent de l’any anterior”. A 

continuació trobem amb un 12% dels ingressos anuals obtinguts  el 

capítul “Curs Valoració Dependencia”, del qual s’han convocat 

dues edicions. Finalment, com a mostra la Figura núm. 1, tenim el 

“Curs de Salut Comunitària”, que va suposar un 4% del total dels 

ingressos del 2021. 

INGRESSOS 2021 



PRESSUPOST DESPESES 2021 
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Durant l’any 2021, veiem com en anys anteriors, que la partida 

destinada a “Costos de personal” amb un 36% de la despesa, 

és a la qual se li ha dedicat la major part del pressupost, destinat 

a sufragar el manteniment de la figura de la treballadora social, la 

dedicació de la qual ha sigut d’una mitjana anual de 

25h/semanales. A més en aquest any 2021 hem incorporat la 

figura d’una “Auxiliar Administrativa” des d’octubre, amb una 

dedicació de 20h/setmanals de mitjana. 

Veiem a continuació en la figura 2, que “Curs Oposicions 

Funció Pública”, ha suposat el segon lloc en despesa absoluta 

amb un 20%. En tercer lloc apareixen les aportacions als 

“Professionals Externs” amb un 16%, seguit de “Curs 

Valoració Dependencia” igualat a les “Despeses de Local”, 

amb un 7% cadascun del consum total anual. 

BALANÇ: DESPESES 2021 
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INGRESSOS 2022 

En aquest exercici 2022 el Col·legi de Treball Social de 

Castelló, comptarà amb un pressupost que ascendeix a 

82.179,50€, la qual cosa suposa un increment respecte al 

2021 de un 15%. Com veiem en la figura 3, aquests fons es 

nodriran en un 55% de las “Quotes de Col·legiats”, que 

suposa la partida principal, i en segon lloc amb un 44% del 

“Romanent” del qual disposem a causa de la bona gestió 

dels exercicis anteriors, i que ha llançat un saldo positiu 

acumulat de 36.079,50€. Aquest benefici s’ha aconseguit 

amb la impartició de cursos de formació gestionats des del 

nostre col·legi. Durant aquest any 2022, també aquesta 

previst continuar amb beneficis a conseqüència de l’éxit de 

les diferents ofertes formatives que s’están impartint, y també 

d’altres iniciatives que es duran a terme, fruit de les 

necessitats detectades i manifestades pels nostres col·legiats 

i col·legiades. 
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DESPESES 2022 

La previsió de despeses per a l’any 2022, disposa d’un 

pressupost anual de 82,179,50€. Com veiem en la figura 4, 

està repartit en primer lloc, amb un 48% del total de la despesa 

a “Costos de personal”, on s’inclou el pagament de las 

nòmines a les dues empleades del Col·legi Professional. Per a 

l’any 2022 a més de la figura de la treballadora social en la 

figura de gerent, mantindrem a l’auxiliar administrativa de 

suport, les hores setmanals serán de 20, encara que oscil-laran 

en funció de la càrrega de treball de l’activitat col·legial.  

Apreciem que el segon  lloc del consum pressupostari, el 

trobem en la partida de “Professionals Externs”, amb un 

19%, seguida de “Consell General” amb un 15% del 

desemborsament per a enguany. Finalment i seguit molt de 

prop, suposa un 11% de les despeses, el concepte de “Local”, 

referit a la seu col·legial. 



PLA DE TREBALL 2022 



PLA DE FORMACIÓ 2022 

FORMACIÓ ONLINE I/O VIRTUAL 

Valoració de la situació de la dependència  
teòric-pràctic. 76 h. 

Taller sobre el rol del Treball Social Forense 
en la provisió de suports per a persones 
amb discapacitat en l'exercici de la seua 
capacitat jurídica. 6 h 

Intervenció en dol des del treball social. 
Aspectes teòric-pràctics. OPSIDE. 

Resolució de casos pràctics centrats en la 
persona. 30 h 



PLA DE FORMACIÓ 2022 

SIGNATURA DE CONVENIS DE FORMACIÓ CONTÍNUA I GRATUÏTA 2022 

 

• Cursos de formació bàsica 

• Cursos de formació 
interdisciplinària 

• Cursos de formació especifica 

CONVENI 
INTERINFANCIA 

Servei de Promoció 
dels Drets de la 

Infància i Adolescència 
Direcció General 

d’Infància i 
Adolescència 

 

 

• Formació Bàsica i transversal 

• Formació Específica 

CONVENI IVAFIQ  
Direcció General de l’ 

Institut Valencià de 
Formació, Investigació 
i Qualitat en Serveis 

Socials 



PLA DE TREBALL DE LES COMISSIONS 2022 

COMISSIÓ DE SALUT 

• Mantenir contacte amb la Conselleria de 
Sanitat. 

• Colaborar amb altres entitats 
relacionades amb l’àmbit de la salud. 

• Continuar amb la reivindicació de que es 
reconega la figura del treballador social 
santari 

• Oferir formació.  



PLA DE TREBALL DE LES COMISSIONS 2022 

COMISSIÓ DE SERVEIS SOCIALS 

• Mantenir contacte amb la 
Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i 
Polítiques Inclusives. 

• Sol·licitar a la Diputació la creació 
d’equips tècnics que donen suport a les 
mancomunitats. 

• Treballar en l’aportació d’idees als nous 
decrets de la Conselleria. 

• Oferir formació 



PLA DE TREBALL DE LES COMISSIONS 2022 

COMISSIÓ DE PERITATGE I MEDIACIÓ 

• Establir col·laboracions i coordinació 
amb organismes i entitats per a oferir 
els serveis de peritatge del col·legi. 

• Oferir formació. 

• Impulsar el torn de peritatge i el servei 
de mediació 

• Difondre la campanya “ Tu també eres 
col·legi” de la Comisió de Justicia que 
englobarà peritatge y mediació. 



PLA DE TREBALL DELS GRUPS DE TREBALL 2022 

GRUP DE TREBALL 
D’EMERGÈNCIES 

Consolidar l’Associació. 

Aconseguir l’activació de  

L’ Associació 

Col·laborar amb l’OPSIDE( 
UJI).  

GRUP DE TREBALL 
D’EDUCACIÓ 

Reivindicar que es cobrisquen 
la totalitat de les plaçes de T.S 

en els UEO 

Continuar la relació amb la 
Direcció Territorial d´Inclusió 

Educativa 

Crear la Comissió d’Educació a 
través de  la campanya “Tu 

també eres col·legi” 



ALTRES PROJECTES 2022 

IMPULSAR LES 
COMISSIONS DE TREBALL 

SIGNATURA DIGITAL 
COL·LEGIAL 

SEGUIR VISUALITZANT EL 
COTS DE CASTELLÓ. 

• Entrevistes en la ràdio 

• Articles i noticies dels dies mundials. 

CELEBRACIÓ DEL DIA 
MUNDIAL DEL TREBALL 

SOCIAL 

PROJECTES AUTONÒMICS 

• Organització de les jornades 
autonòmiques de ss.ss 

• Agenda 2023 

• Creació de comissions autonòmiques 




