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1. PRESENTACIÓ 
Aquesta és la memòria de treball que s’ha realitzat des del COTS Castelló durant l’any 2020.  

2. EL COL·LEGI 

a. Organigrama 
Al 2020, a causa de la situació provocada per la COVID-19, les eleccions de renovació de la Junta de Govern i l'Assemblea 

General Ordinària del COTS Castelló es van retardar de la data prevista, la qual cosa va comportar a prorrogar el mandat 

de la Junta d’aquells moments per raons de força major. A continuació presentem la composició dels membres de la Junta 

de Govern del 2016-2020:  

 

 
 

El 16 de Juny de 2020, l'Assemblea General Extraordinària va aprovar la nova Junta de Govern del Col·legi Oficial  

de Treball Social de Castelló, resultant de la candidatura electa. La composició de la mateixa és la següent: 
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President: 

 Jaume Agost Felip 

 
 Vicepresidenta:  

Marisa García Tena 

 
Secretària:  

Maria Barrachina Herrera 

 
Tresorera:  

Cristina Calvo Felip 

 Vocals:  

 Carmen Barceló Feliu 

 Pilar Busquets Moya 

 Javier Ferrer Riquelme 

 Rosa Doñate Sorribes 

 Anna García Monfort 

 Mª Carmen Roca Batalla 
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President:  

Jaume Agost Felip 

 
Vicentresidenta:  

Pilar Busquets Moya 

 
Secretaria:  

Mª Isabel Piera Mateo 

 
Tesorera:  

Cristina Calvo Felip 

 Vocals:  

 Mª José Pérez Magdalena  

 
Cruz Javier Carpintero 

González 

 Roser Boix Adell 

 Susana Agost Canós 

 Martí Pomer Monferrer 
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b. Recursos humans del Col·legi 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dades de Col·legiació 

El nombre total de col·legiats/des a 31 de desembre de 2020 va ser de 385 persones.  

Es van produir un total de 30 noves altes i 14 baixes. 

L'evolució de les persones col·legiades mostra un ascens des de l'inici del Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló (a 

partir d'ara COTS) , gràcies a l'obligatorietat de col·legiació arreplegada en la llei Estatal 10/1982, del 13 d'abril de creació 

dels Col·legis Oficials d'Assistents Socials, que en l'article 3 establix “[....] Sent obligatori per a l'exercici de la professió, la 

incorporació al col·legi corresponent”.  

 

 

 

 EQUIP TÈCNIC: Secretaria 

 
Elena Sales Amer 

  

Periodista 

 María Pitarch 
 

Asesoría 

 
Masó-Agost 

CB 

 

Soporte informático 
 
 

 Ruvic 
  

 

Prevención de 
Riesgos Laborales 
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c. La Precol·legiació 

El COTS Castelló, ofereix la possibilitat de realitzar la precol·legiació, sempre que es tinga un mínim de 120 crèdits 

aprovats al Grau de Treball Social 

 

 

 
 

Durant el 2020, s’ha produït 1 precol·legiació al COTS Castelló. No obstant, es plantejarà com a objectiu per al 2021, realitzar 

campanyes de sensibilització en les diverses universitats pròximes a la província per a fomentar la precol·legiació. 
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2020 

  

Serveis ofertats 
en la 
precol·legiació  

 
Assistir en qualitat d'oient a les Assemblees que es realitzen.  

 
Consultar els fons bibliogràfics de què dispose el Col·legi.  

 
Participar en el desenrotllament del Col·legi i col·laborar en la mesura de les possibilitats, en quantes 
vocalies, comissions i activitats foren d'interès personal. 

 
Gaudir dels béns i serveis de què disposen els i les col·legiats/des, amb les limitacions que es deriven 
de la condició de precol·legiat/da. 

 
Rebre el butlletí informatiu a través de correu electrònic. 

 
Rebre e-mails amb informacions puntuals d'interès col·legial. 

 
Accedir a la formació organitzada pel Col·legi, que estigue oberta per a estudiants. 

 
Gratuïtat de la quota d'inscripció de la col·legiació quan es finalitzen els estudis en Treball Social. 

Jubilació 
36% 

Trasllat 
7% 

No 
exerceixen 

57% 

Baixes 2020 
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3. ORGANTZACIÓ COL·LEGIAL 

A continuació procedirem a explicar els diferents encontres que s’han produït durant el 2020 entre l’estructura col·legial, 
començant per la dimensió més general i acabant per la més específica.  

a. Assemblees del Consell General del Treball Social 

 

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA DEL 28/3/2020: 

1.- Lectura i aprovació, si és procedent, de l'Acta de la sessió ordinària anterior.  

2.- Presentació i aprovació, si és procedent, de la memòria de treball 2019.  

3.- Presentació i aprovació, si és procedent, de la memòria econòmica de 2019.  

4.- Presentació i aprovació, si és procedent, de les noves Bases del Premi Estatal del Treball Social. AJORNAMENT- Anunci 

de la convocatòria anual Premis 2020. SEGONS BASES ACTUALS JA APROVADES  

5.- Presentació del Codi de Bon Govern del Consell General del Treball Social. AJORNAMENT  

6.- Informació sobre el desenrotllament del XIV Congrés Estatal i II Iberoamericà del Treball Social. AJORNAMENT  

7.- Presentació per part dels Col·legis de les actuacions conjuntes desenrotllades entre Consell i Col·legis. AJORNAMENT 

 8.- Precs i preguntes. 

ORDRE DEL DIA ASSEMBLEA DEL 12/12/2020: 

1.- Lectura i aprovació, si és procedent, de l'Acta de la sessió ordinària anterior.  

2.- Presentació i aprovació, si és procedent, del programa de treball 2021.  

3.- Presentació i aprovació, si és procedent, del projecte de pressupost 2021.  

4.- Presentació candidatures Premi Estatal del Treball Social 2021. Votació i aprovació de persones premiades.  

5.- Presentació i aprovació, si és procedent, del Codi de Bon Govern.  

6.- Informació sobre el desenrotllament del XIV Congrés Estatal i II Iberoamericà de Treball Social.  

7.- Presentació avanç Model de Servicis Socials.  

8.- Acreditació Professional de la Formació Contínua i l'Experiència Professional (DPC)  

9.- Precs i preguntes 

  

28 de març de 2020  

Assemblea General 
Ordinària (online) 

 

12 de desembre de 2020  

Assemblea General 
Ordinària (online) 
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b. Intercol·legial Comunitat Valenciana: 
 

 

c.  Assemblea General COTS Castelló 

L’Assemblea General del COTS Castelló es va realitzar de manera online el 16 de juny de 2020, amb el següent ordre del 
dia: 

 

d. Assemblea General Extraordinària 

El 16 de juny de 2020 es va realitzar l’Assemblea General Extraordinària, amb motiu de presentar els resultats del 
procés d’elecció de la Nova Junta de Governo, ja presentada a l’organigrama del COTS.   

 

 

 

 Projectes de treball: es comparteixen els 

projectes de cada COTS i es treballen 

propostes comuns que van enfocades a 

la cohesió professional i a millorar la 

imatge en l'àmbit social 

 Consell General de Treball Social:  es 

comenten les diverses línies d’actuació 

del Consell. 

 Jornada Autonòmica: es concreta el tema 

i les possibles persones que 

intervindran. 

 Premi TS impulsa Amparo Moreno: es 

concreten les bases i l’organització del 

mateix. 

 Temes que és necessari abordar 

conjuntament.: es plantegen els 

següents: emergències, interinfància o la 

Renda Valenciana d’Inclusió. 

La  reunió intercol·legial de la Comunitat Valenciana es va celebrar el 22 de febrer de 2020, amb la 

participació dels COTS d’Alacant, València i Castelló:  
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c. Juntes de Govern 

 

 

 

d. Comissions i grups de treball 
 
 

 

  

Gener 

22 de gener  
  Febrer 

  

 

Març 
       18 de març 

  

Abril 

15 d’abril 
  

Mayo 

12 de maig 

  

 

Juny 

3 de juny 

  

Juliol 

1 de juliol 
  Agost 

  

 

Setembre 

16 de setembre 

 

  

Octubre 

7 de octubre 
21 de octubre 

 

 
 

Novembre 

11 de novembre 
25 de novembre 

 

 

Desembre 

21 de desembre 
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COMISSIÓ DE SANITAT 
 

 
La comissió de sanitat és una de las més actives dins del COTS Castelló, ja que realitza activitats de reivindicació de la 
professió dins l’àmbit sanitari. Les acciones portades a terme per aquesta comissió han segut: 
 

 Reunió dels COTS de la Comunitat Valenciana i l’Associació de Treball Social Sanitari en la seua delegació a la 
Comunitat Valenciana (aetsys), amb la secretària autonòmica de salut pública i del sistema sanitari, amb la 
finalitat de: 
 

• Reivindicar la figura del/la Treballador/a Social dintre  la Conselleria de Sanitat: plantilles, ràtios, 
especificitat de funcions, revisió de la proposta no de llei del Treball Social com a professió sanitària 

• Implementar des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut pública de la Gestió social de la covid 19. 
• Presentar els protocols d’actuació del Treball Social en allotjaments alternatius i hotels medicalitzats. 

Nomenament de la figura de coordinació de Treball Social als serveis centrals i de coordinació de 
referència a primària i especialitzada a cada departament 

 

 Reunió dels COTS de la Comunitat Valenciana i l’AETSYS  amb la Universitat, amb l’objectiu d’aconseguir suport 
per part de la Universitat a la carta de “AEESME-CECOVA” sobre els Itineraris de formació del Treball Social 
Sanitari. 

 
 Reunió del COTS Castelló amb el Director Territorial de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, al mes 

d’agost, per a reivindicar la figura dels professionals del Treball Social Sanitari davant la COVID-19. 

 
 

 
 
 

 Reunió amb la Comissionada per a l’atenció primària, per a reivindicar la participació del Treball Social Sanitari en 
la nova estratègia d’atenció primària.  

 
 Reunió amb l’organització sindical, qui ha realitzat diversos escrits a la Direcció d’Atenció Primària reivindicant la 

figura del Treball Social Sanitari i reclamant places. 
 

mailto:castello@cgtrabajosocial.es
http://www.cgtrabajosocial.es/castello


 

C/Alcalde Tàrrega, 32 baix  Tel. 964 261 215  castello@cgtrabajosocial.es  
 12004 CASTELLÓ  www.cgtrabajosocial.es/castello 

10 

A més, s’ha participat en diversos grups de treball, on s’han realitzat els protocols i procediments següents:  

 

     
 
La comissió també ha participat en diversos actes amb altres entitats: 
 
 

 
Finalment, s’han realitzat diverses sol·licituds a l’Administració per a reivindicar la professió del Treball Social  en diversos 
aspectes: 

 
 Carta per a Consellera de Sanitat, per a l'Adjunt a la Coordinació de l'Oficina de Salud Mental de la CV, per 

al coordinador de la Oficina de Salud Mental de la CV, per a la Direcció General de Recursos Humans de la 

Conselleria de Sanitat, per al secretari de la Conselleria de Sanitat, sobre la creació de places de salut 

mental per a l'USM i l'USMI. 

  
 Informe d'ODUSALUD sobre la "Respuesta de la sociedad civil al informe de seguimiento de las 

Observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación al Derecho a la 

Salud"   

“Protocolo de Trabajo Social Sanitario para el desarrollo del 
Acceso a la Asistencia Sanitaria Universal” 

“ Procedimiento de gestión social en el ámbito sanitario del 
covid-19” 

“Protocolo de actuación del trabajo social sanitario en 
alojamiento alternativo y asistencia en hoteles medicalizados 
en el sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana” 

Reunións amb la 
Xarza Sanitària i 
Solidària 

• 29/1/2020 i 26 /5/ 
2020 

MOSTRA DE 
CINEMA DE LA 

XARXA 
SANITÀRIA 
SOLIDARIA 

CONCURS DE 
FOTOGRAFIA 
SALUT I CANVI 
CLIMÀTIC 

• participació a la 
inauguració de 
l’exposició 
fotogràfica salut i 
canvi climàtic de la 
xarxa sanitària 
solidària 
(17/12/2020) 
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 Sol·licitud de reunió amb Mª José Lloria, Comissionada de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 

Pública per a l’Atenció Primària. 

 

 Carta a la Direcció General de Recursos Humans sol·licitat canvi de nomenclatura d’ ASSISTENTS SOCIALS 

per la  de TREBALLADOR/A SOCIAL 

 

 Carta a la Consellera de Sanitat sol·licitant que els i les Traballadors/es Socials puguen accedir als llocs de 

rastrejadors.  

 

 Carta enviada a la Direcció Territorial de Sanitat des del COTS Castelló oferint-nos per a col·laborar en la 

pandèmia.  

 

 Escrit del COVID-19, protocols d’intervenció del Treball Social Sanitari durant la COVID 19 dirigit a: 

Conselleria de Sanitat universal i Salut Pública, Direcció General  d’assistència, Direcció General de 

planificació, Direcció General de Recursos Humans, Direcció General de Gestió Sanitària,  Direcció General 

de Salut Pública. 

 
 

 

 

 

 
COMISSIÓ DE SERVEIS SOCIALS 

 

La comissió de Serveis Socials  és molt potent dins del COTS Castelló,  ja que la major part de les col·legiades/ts 
desenvolupen la seua professió en l’Atenció Primària, per la qual cosa la comissió està molt activa en reivindicacions de la 
professió de Treball Social dintre de les institucions.  
 
La comissió de Serveis Socials ha intervingut, principalment, en quatre àrees: 
 

 INGRES MINIM VITAL – RENTA VALENCIANA D’INCLUSIÓ:  
 
◦ Tres reunions de coordinació amb la Generalitat Valenciana, per a coordinar i actualitzar la situació referent a 

la implantació i gestió, tant de l’IMV com de la RVI. 
◦ Abans de l'última reunió amb la GVA, es va realitzar una reunió amb les col·legiades per a transmetre la 

informació actualitzada, i arreplegar queixes, al·legacions, dubtes i propostes de millora, que a la seua vegada, 
es van traslladar a la GVA i a la Direcció Territorial per al seu coneixement. 

◦ Des de la GVA es va demanar col·laboració al COTS per a la creació del nou decret de RVI, es van aportar un 

document amb quinze variacions, de les quals es van tenir en compte algunes i es van incloure en el nou 

reglament un total de sis aportacions. 

mailto:castello@cgtrabajosocial.es
http://www.cgtrabajosocial.es/castello


 

C/Alcalde Tàrrega, 32 baix  Tel. 964 261 215  castello@cgtrabajosocial.es  
 12004 CASTELLÓ  www.cgtrabajosocial.es/castello 

12 

◦ La comissió de serveis socials s’ha reunit en varies ocasions, per a valorar el posicionament del COTS referent 

a la gestió de ambdós ajudes, i el paper del treball social en la seua implantació, transmetent aquest 

posicionament, tant als altres COTS de la província, com a la GVA i a la premsa per a defendre el treball social. 

 

 

 JORNADES – FORMACIÓ:  

 

Aquest any no s’ha pogut dur a terme molta de la formació que hi havia programada, però cal esmentar: 

 

◦ Coordinació d’una jornada rural entre els COTS de Castelló, Tarragona i Aragó, que es va haver de suspendre 

en l’últim moment. 

◦ Si que es va dur a terme la Jornada Autonòmica, amb modalitat Online, la qual el COTS Castelló va gestionar 

junt amb els altres dos COTS de la Comunitat Valenciana. 

◦ No directament en l’àrea de serveis socials, però cal esmentar el curs que s’ha dut a terme referent a les 

oposicions de funció pública. 

◦ S’està començant la gestió de un curs d’oposicions d’administració local, donada l’absència de preparadors en 

la província respecte a aquesta matèria. 

◦ Es va realitzar reunió amb l’IVAFIQ per a coordinar la jornada Interdisciplinar 

 

 

 COORDINACIÓ AMB GENERALITAT VALENCIANA, DIRECCIÓ TERRITORIAL I DIPUTACIÓ:  

 

◦ Tres reunions amb Xavi Uceda i Elena Ferrando, durant l’estat d’alarma per a la gestió dels serveis socials en 

la pandèmia. 

◦ Mesa de diàleg amb la Diputació en l’àrea de Benestar Social. 

◦ Diverses reunions amb la Direcció Territorial, entre elles per tema de precarietat laboral, falta d‘OPE, 

diferències salarials, informes d’educació i millores en la RVI.  

◦ Carta a la D.T.  per a demanar les dades de la ràtio de TS contractades efectivament en els ajuntaments, i poder 

fer accions en els ajuntaments que no compliren. 

◦ Reunió de les col·legiades amb la Direcció de l’IVAFIQ per a donar suport en la zonificació de serveis socials de 

la província i resoldre dubtes de les col·legiades. 

◦ Carta a Diputació per a millorar l’àrea tècnica. 

◦ S’han establert argumentari del COTS referent a la vacunació necessària de professionals de serveis socials, i 

demanada reunió amb representants de la GVA. 

 

 ALTRES ACCIONS: 

 

◦ Enquesta COVID a les col·legiades. 

◦ Creació i gestió de nou perfil en xarxa social d’ambit laboral LINKEDIN. 

◦ Creació del Reglament de Règim Intern. 

◦ Informació en premsa sobre situació actual en diverses àrees (RVI, IMV, Dependencia, COVID, Salut...). 
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COMISSIÓ DE MEDIACIÓ 

 
La comissió de mediació té com a finalitat impulsar el servei de mediació creat en el COTS Castelló i apropar-ho a les 

distintes administracions i a la pròpia ciutadania, de tal manera que es puguen comptar amb professionals del Treball 

Social com a mediadors davant de diversos conflictes. 

 

Al 2020, la comissió va realitzar distintes accions: 

 

 Assistència a distintes xerrades de mediació organitzades per l'Institut de Promediació. 

 Assessorament a la Junta de govern referent al tema de la Mediació. 

 Informació i assessorament a les col·legiades sobre Mediació.  

 Coordinació externa amb administracions , professionals i recursos a fi de promoure l'auge i la implantació de la 

Mediació.   

 Organització de la Jornada per a la celebració del Dia Europeu de la Mediació.  

 

El COTS no ha realitzat cap curs de formació en matèria de mediació en 2020 a causa de la Pandèmia 

 

 

 

 

 
 
COMISSIÓ DE PERITATGE 

 
 

La comissió de peritatge té com a missió promoure i fomentar el peritatge dels professionals de Treball Social en les 

distintes administracions, sobretot en l'Administració de Justícia. És per això que, des del COTS Castelló, s'han realitzat 

durant l'any distintes accions que han permès impulsar el peritatge social dins de la nostra professió. Aquestes accions 

són:  

 

● Reunió amb la Conselleria de Justícia, on es va acordar realitzar un Conveni entre els COTS del País València i 

l’Administració , on s'establirà un pla de Formació en matèria de peritatge judicial, i que permetrà als 

professionals del torn pericial del COTS poder realitzar informes psicosocials pericials de suport als Equips 

Tècnics de l'Administració de Justícia. A més, també es  va acordar que s'introduirà al Sistema de Pèrits Judicials 

del Boperit, i dins de la Categoria de Treballador Social, l'especialitat “Informes Psicosocials”.  
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● Reunió amb els COTS del País Valencia, per a treballar en l’esborrany del Conveni de Formació d’Informes 

Psicosocials. 

● Obertura del Torn de Peritatge. Durant el mes de desembre es va donar difusió als i les col·legiats/des i se’ls va 

sol·licitar la documentació oportuna per a la seua inclusió al llistat de Peritatge. Una vegada constituït el llistat, es 

va remetre a la Conselleria de Justícia. 

● Al novembre de 2020 es va organitzar per part del COTS Castelló un curs sobre “Conceptes Bàsics aplicats al 

Treball Social en l’Administració de Justícia”, amb una duració  de 30 hores, i impartit per professionals de l’ IML 

d’Alacant.  Aquest curs es va impartir entre desembre del 2020 i gener del 2021, en modalitat online.  

 

 

 
 

 

 
 
GRUP DE TREBALL 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. No obstant, l’estructura col·legial no 

participarà activament en l’Associació, sinó que serà mes bé un mitjà de 

suport, ja que l’entitat té personalitat jurídica pròpia.  

 

El 28 d'octubre de 2020 es va realitzar una Assemblea Ordinària de 

l'Associació d'Emergències on van participar professionals del COTS 

Castelló i es va constituir un grup motor que treballarà per a donar-li 

impuls a l'Associació. Al novembre, des de l'Associació, es va remetre 

una carta al Sr. Miguel Ángel Batalla, director de l’112, per a sol·licitar-li, 

novament, la formació en emergències per als membres de l'Associació del COTS Castelló.  
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Al desembre de 2020, el COTS Castelló va oferir formació en emergències a les persones interessades en formar part de 

l'Associació i del grup d'intervenció de la província de Castelló. Un total de 60 persones van realitzar la formació i estan a 

l'espera de registrar-se en l'Associació com a voluntaris per a accedir a la formació de l’112, que els acreditarà com a 

voluntaris que poden intervindre en situacions d'emergències i catàstrofes.  

 

 

 

 

 

Durant el confinament, algunes col·legiades van fer una petició al COTS per a donar visibilitat i suport a les Treballadores 

Socials que treballen en les Residències de Persones Majors i que s'han vist colpejades durament des de l'inici de la 

pandèmia.  

 

Arreplegant aquesta sol·licitud, des del COTS es van realitzar les accions següents:  

 Al Setembre es va estar treballant per a demanar informació de totes les Treballadores Socials de les Residències 

de Persones Majors de la Província de Castelló, i es va invitar totes les persones interessades a participar en una 

reunió online.  

 A l'Octubre es va realitzar la reunió amb les Treballadores Socials de les Residències, on es van exposar les 

vivències, les dificultats que es van trobar, les estratègies que van seguir i les reivindicacions com a professionals 

davant de les diferències entre les Residències públiques i les privades 

 

4.  ACTIVITAT COL·LEGIAL 

4.1. Organització de Celebracions de Dies Internacionals  
 

4.1.1.  Dia Europeu de la Mediació  
 
El 21 de Gener de 2020 es va celebrar el Dia 
Europeu de la Mediació amb un Taller denominat 
“Dinàmica sobre Mediació. Les toxines de la 
Comunicació en els Conflictes”, impartit per Toni 
Calvo. Al taller van assistir 10 col·legiats/des.  
 

 

 

 
GRUP DE TREBALL DE 
GERONTOLOGIA EN TREBALL 
SOCIAL 
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4.1.2. Día Internacional del Trabajo Social 
 
Al 2020 es va haver de suspendre la Celebració del Dia Internacional del Treball Social, degut a la situació de crisi sanitària. 
El lema d’aquest dia era: “Promovent la importància de les relacions humanes”.  

 

 
 
 

4.1.3 Acte de Concepción Arenal 
 
Aquest acte d’homenatge a Concepción Arenal, ideat pel Consell General del Treball 
Social,  no es va poder realitzar tampoc degut a la situació de crisi sanitària. Sí que va 
haver Col·legis que el van poder realitzar.   

 
 
 

 
 
 
 

4.1.4 Trobada autonómica de Serveis Socials del País Valencià. 
 

Degut a la situació del COVID, va ser impossible 
realitzar les Jornades Autonòmiques a nivell 
presencial, tal i com es portaven realitzant des de feia 
5 anys. Així, els Col·legis Oficials de Treball Social del 
País Valencià, conjuntament amb la Conselleria 
d’Igualtat i Polítiques Inclusives, van organitzar  la 
primera trobada autonòmica virtual de Serveis Socials 
del 2020. 
Un total de 85 col·legiats/des dels COTS del País 
Valencià van participar en aquest encontre virtual. 
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4.2. Reunions institucionals  
 

4.2.1. Administració pública 
 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública:  
 

 Reunió Grup SIP. 24/01/20 
 Reunió Director Territorial de Sanitat. 5/08/2020: 
 Reunió Comisionada Atenció Primària. 10/11/2020 

 

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives:  
 

 Reunió SA Igualtat en la Diversitat. 12/5/20 

 Aportacions a la nova llei RVI. 22/6/20 
 Reunió Secretaria Autonòmica d’Atenció Primària i Serveis Socials. 3/09/20 
 Reunió amb D.G Inclusió Social (RVI i IMV). 13/10/2020 
 Reunió DT CIPI. 24/11/2020 
 Reunió amb D.G Inclusió Social (RVI). 26/11/2020 
 Encontre virtual RVI. 4/11/2020 

Diputació:  
 

 Mesa diàleg Diputació Àrea Benestar Social. 7/5/20. 

IVAFIQ (mapificiació)  
 

 Reunió IVAFIQ per Jornades Autonòmiques. 24/02/2020 
 Reunió  amb Enrique Ferrer IVAFIQ. 29/07/20 
 Reunió IVAFIQ amb col·legiades para explicar la mapificació. 5/08/2020 
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4.2.2. Reunions amb els col·legis de València i  Alacant i les administracions. 
 
 Reunió COTS CV i AETSyS amb Isaura Navarro (Secretària Autonòmica de Salut Pública i del sistema sanitari). 

17/01/20 y el 8/04/20. 
 Reunió amb S.A SS.SS i COTS CV. 20/5/20 
 Reunió amb S.A SS.SS i COTS CV. 29/5/20 
 Reunió SA Atenció Primària i SS.SS gestió IMV. 30/6/20 
 Reunió COTS CV Informes Psicosocials . Consellería de Justicia. 11/11/2020 

4.2.3 Reunions amb la Universitat 
 

 Reunió Francisco Ródenas UV. 24/7/20 

 

4.2.4 Reunions amb el Consejo General de Trabajo Social 

 
 Reunió presidències amb el CGTS online. 17/04/20 
 Encontre presidències CGTS online. 25/6/20 

 
 

4.3 Pràctiques de Treball Social  
 

Des de la Universitat de València van contactar amb el Col·legi per a consultar-nos la possibilitat que una estudiant de 
segon del Grau en Treball Social vinguera a fer les pràctiques ací, ja que estaven tenint problemes per a col·locar a 
l’estudiantat a les entitats que normalment ho fan. Açò és degut a la pandèmia, és a dir, a l’aplicació del teletreball  i a la 
reducció dels horaris d’atenció i dels aforaments.  

 
Aquest any 2020, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre, vam comptar amb la participació de Maria, que va 
col·laborar activament al Col·legi.  
 
 
 

5. SERVEIS A LES PERSONES COL·LEGIADES 

5.1. Butlletí 
 
Durant el 2020, s’han realitzat 7 butlletins, la finalitat dels quals és mantenir informats/des als i les col·legiades. El seu 
contingut és el següent: 
 

● Notícies d’interès de la professió  
● Accions i actuacions del COTS Castelló, dels tres COTS de la Comunidad Valenciana i també del Consell General. 
● Campanyes d’interès, tant del Col·legi de Castelló, como d’altres Col·legis i/o Consell General. 
● Ofertes Laborals: públiques i privades. 
● Ofertes formatives, tant del COTS Castelló, com del Consell i d’altres Col·legis d’Espanya.  
● Accessos a revistes de Treball Social online, elaborades pels distints Col·legis Oficials i/o autonòmics.  
● Jornades.  
● Convenis amb entitats. 
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5.2. Ofertes laborals 
 
S'han enviat 65 ofertes de treball a les persones que conformen la borsa de treball del COTS.  
Per ofertes públiques ens referim a convocatòries d'oposicions o borses d'ocupació de l'Administració. Les ofertes 
privades, són les que arriben directament d'entitats privades (Associacions, Fundacions, ...) per a la seua difusió.  
La major part de les ofertes de treball de la professió provenen del Col·legi, encara que hi ha altres que es difonen en el 
Servici Valencià d'Ocupació (LABORA) i altres en diversos portals d'ocupació, com INFOJOBS 
 
A continuació, vos exposem unes gràfiques en què es poden observar tant ofertes de l'àmbit públic, com de l'àmbit privat. 
A més, hem realitzat una classificació per sectors i àrees geogràfiques de les ofertes de treball remeses pel Col·legi.  
 

 

Públicas: 29 
Privadas: 36 
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5.3. Expedició de carnet de col·legiat/da i certificats. 
 
Durant el 2020 s’ha creat el nou carnet de col·legiat/da digital, per la qual cosa al setembre es va llançar una campanya 
informativa perquè la col·legiatura poguera sol·licitar l’expedició del nou carnet al Col·legi. Aproximadament unes 50 
persones han sol·licitat la seua expedició.  
 
A més, s’ha posat a disposició dels i les col·legiades un nou model de certificat de col·legiació que ofereix el Consell en la 
seua plataforma, amb validació digital.  
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5.4. Assessoria Jurídica 
 

El Consell General de Treball Social posa a disposició dels Col·legis professionals un servei d'Assessoria Jurídica per a 
qüestions que afecten l'exercici de la professió.  
Per a poder accedir a aquest servei és necessari enviar un correu electrònic explicatiu de la consulta a realitzar al Col·legi 
de Castelló. Des d'ací traslladem al Consell la sol·licitud d'assessorament i en la major brevetat possible se li contesta a la 
persona col·legiada.  
 
De moment el COTS Castelló no disposa d'una assessoria jurídica de caràcter laboral com a tal, tot i que les consultes que 
arriben d'aquest àmbit es traslladen a la Junta Directiva per a la seua valoració i tractament. Durant el 2020, s'ha rebut una 
consulta de caràcter laboral.  
 
En referència a les consultes de caràcter d'assessoria jurídica, s'ha rebut una, amb contingut ètic, que es va traslladar a 
l'Assessoria Jurídica del Consell.  
 
Finalment també es presta assessoria professional en relació a les bosses de treball, on formar-se, adquisició de materials 
per a oposicions, etc.  
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5.5. Assegurança de Responsabilitat Civil Professional 
 

El Consell General de Col·legis Oficials de Treball Social tenen subscrit un conveni amb l'Asseguradora Zurich, a 

través de la Corredoria d'Assegurances Broker's 88, perquè tots/es els/les col·legiats/des del Col·legi Oficial de 

Treball Social de Castelló que ho desitgen puguen subscriure una Pòlissa de Responsabilitat Civil Professional. 

 

Les condicions de l’assegurança ofereixen les següents cobertures, tant per a persones que exerceixen per compte 

propi com aliè: 

 

 
 
 
Durant el 2020, hi havia subscrits a la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil 67 col·legiats/des. 
 

5.6. Torn de peritatge 
 
La Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil estableix entre els mitjans de prova en un procediment o litigi el 

dictamen de Perits. L'informe pericial es converteix en un mitjà de prova més, susceptible de ser utilitzat per les parts 

amb la finalitat que, en el marc d'un procés, aporte criteris de convicció judicial en un sentit determinat. 

 

El Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló configura un llistat de col·legiats/des interessats/des en actuar com a 

perits judicials i un altre llistat per a actuar com a perits privats, a fi de proveir d'aquest servei als òrgans judicials, 

entitats, professionals i administracions que els sol·liciten. 

 

El torn de Perits Judicials del Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló s'organitza sobre la base de l'Ordre de 23 de 

juliol de 2001, de la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, sobre organització i funcionament del sistema 

de peritatges judicials. 

 

El Col·legi disposa d'un llistat de 17 traballadors/es socials especialitzats en peritatge. Durant el 2020 no s'ha incorporat 

ningú a aquest llistat.  

 

 

 
 

Responsabilitat 
Civil d'Explotació  

 
 Responsabilitat Civ

il Professional 

  

 
Responsabilitat Civi

l Patronal 

  Defensa Jurídica   
Prestació de 

Fiances Judicials 

  

 
Responsabilitat Civi

l Locativa 

  
Danys a Documents 

a Tercers   
Danys Patrimonials 

Primaris 
 

Subsidi per 
Inhabilitació 
Professional 

 

mailto:castello@cgtrabajosocial.es
http://www.cgtrabajosocial.es/castello


 

C/Alcalde Tàrrega, 32 baix  Tel. 964 261 215  castello@cgtrabajosocial.es  
 12004 CASTELLÓ  www.cgtrabajosocial.es/castello 

23 

Les persones Diplomades o Graduades en Treball Social que sol·liciten voluntàriament adscriure's al Torn de Perits 

Judicials hauran de reunir els requisits següents:  

 
- Estar donada d'alta en aquest col·legi i al corrent de les seues obligacions econòmiques inherents a la 

condició de col·legiat/da.  
- Residir en el territori de la província de Castelló.  
- Tindre una antiguitat en l'exercici efectiu de la professió d’ almenys tres anys.  
- Acreditar posseir formació específica en peritatge judicial.  
- No estar incurs en incompatibilitat legal o deontològica 
- No trobar-se complint sanció col·legial, ni cap altra que comporte inhabilitació per a l'exercici 

professional.  
- Presentar la sol·licitud per escrit en el Col·legi Oficial de Castelló, manifestant el seu desig d'inclusió en el 

Torn de Pèrits Judicials, dins del termini establert per a això.  
 

5.7. Servei de Mediació 
 
El COTS compta amb un servei de mediació que, segons la Llei 7/2001, de 26 de novembre, de la Generalitat reguladora de 

la Mediació Familiar en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, i el Decret 41/2007, de 13 d'abril, del Consell, amb la finalitat 

de prestar un servei de mediació, ofereix una sessió informativa a qui el sol·licite. 

 

Es podrà sol·licitar un/a professional de la mediació en els cassos que siga necessària la intervenció en l'àmbit social, 

especialment en el que està relacionat amb: 

 

• Família 

• Comunitari 

• Relacions entre iguals 

• Educatiu 

• Intercultural 

• Sanitari 

• Laboral 

• Penal i penitenciari 

• Hipotecari 

• Empreses Familiars 

• Civil i mercantil 

• Administració pública 

  

En aquests moments el COTS Castelló disposa d’un llistado de 24 professionals del Traball Social  que poden prestar el 

servei de mediació a la nostra província. 

5.8. Convenis i col·laboracions 
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5.9. Altres serveis 
  

 

6. FORMACIÓ 

6.1 Formació organitzada pel COTS Castelló:  
 

 

 

 

 

 
 

  
Àrea de 

Biblioteca 
 

Servei 
d'Atenció a 

la 
Ciudadanía 

(SAC) 

 
Sala per a 
reunions 

 
Finestreta 

Única 

 

 
Curs Universitari 
de Valoració de la 
Dependència. 75 

hores (ISES) 
 

Data: Gener 
2020  

Nº alumnat: 
24  

Modalitat: 
semipresenci

al 

 

Como hacer un 
diagnóstico social. 

150 horas 
(Jonathan 
Regalado) 

 
Data: Juny 

2020  
Nº alumnat: 

35  
Modalitat: 

online 

 

Intervenció social 
des de la 

vulneració 
energètica. 20 h ( 

AEIOLUZ) 
 
Data: 

octubre 2020   
Nº alumnat 

36  
Modalitat: 

Online 

 

La intervenció 
social des  del 
Treball Social 

davant situacions 
d’emergències. 30 

hores(CGTS) 

 
Data: 

Novembre 
2020 

 
Nº 

alumnat:60  
Modalitat: 

online 

 

Conceptes bàsics 
aplicats al Treball 

Social en l’ 
Administració de 

Justícia. 30 h 
(IML Alicante) 

 
Data: 

desembre 
2020 

 
Nº alumnat: 

21  
Modalitat: 

online 
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6.2. Formació per a la preparació d’Oposicions 
 

Independentement de la formació continua, s’han organitzat durant el 2020, dos grups de preparació d’oposicions.  

D’una banda, les oposicions de Sanitat de les OPE’s 17/18/19 i, d’altra banda, les oposicions de Funció Pública, de la 

convocatòria 33/18 . 

 

 
 

6.3. Informació sobre el COVID. 
 

Des del COTS Castelló, es va posar a disposició de tots/es els professionals del Treball Social informació  d’interès relativa 

al COVID. Podeu accedir a ella mitjançant aquest enllaç: https://www.cgtrabajosocial.es/castello/infointerescovid 

 
 

 
 
 

6.4 Formació oferida pel Consell 
 

Durant el confinament per la pandèmia, el Consell General de Treball Social, va organitzar nombroses sessions de formació 

i/o informació relacionades amb el COVID-19 i el Treball Social. Des del COTS Castelló, vam difondre les sessions per a 

donar suport als i les col·legiats/des en un moment de crisi tan important:  

 
 
 

 

 
FUNCIÓ 

PÚBLICA 

 Nº d’alumnat: 39  

 
Duració: març-
desembre 2020 

 Modalitat: Online 

 SANITAT 

 Nº d’alumnat: 44 

 
Duració: gener 2019- 

juliol 2020 

 
Modalitat: Presencial 

/online 
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A més, el Consell va publicar una sèrie de documents d’interès per a professionals del Treball Social en temps de COVD, 

que poden consultar-se a la seua pàgina web: https://www.cgtrabajosocial.es/docinterescovidcgts.  

 

 

 Carta abierta. El Trabajo Social: una profesión más para salir del COVID19 

 Comunicación y redes sociales en un escenario de emergencia 

 Cuestiones frecuentes al tratamiento de Datos personales del Personal empleado ante la situación de 

emergencia sanitaria derivada del COVID-19. 

 Documento ¿Qué significa Servicios Esenciales? 

 El duelo por el Covid-19 desde el Trabajo Social 

 El Gobierno adopta medidas específicas al determinar los Servicios Sociales como esenciales ante el COVID19 

 Ética y Deontología del Trabajo Social ante el estado de alarma sanitaria COVID-19 

 Los Servicios sociales como esenciales. Análisis Orden SND/295/2020 de 26 de marzo 

 Nota informativa en relación a la gestión de datos personales de las personas usuarias de los Servicios Sociales 

en situación de crisis sanitaria 

 Nota informativa en relación a la gestión de datos personales de las personas usuarias de los Servicios en 

situación de crisis sanitaria y la actuación de personas voluntarias en colaboración con Servicios Sociales 

 Nota informativa en relación a la gestión de datos personales en situación de crisis sanitaria 

 Pautas corporativas de Teletrabajo ante la situación de emergencia de salud pública 

 Plan de Emergencias de Trabajo Social Sanitario. Gestión Social Sanitaria COVID-19 
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  Propuestas desde el Trabajo Social en Educación ante el estado de alarma sanitaria COVID-19 

 Propuestas desde el Trabajo Social en las residencias de personas mayores ante el Estado de alarma sanitaria 

del Covid19 

  Propuestas desde el Trabajo Social Forense ante el Estado de Alarma Sanitaria COVID-19 

 Propuestas desde el Trabajo Social Penitenciario en la situación de emergencia del COVID-19 

 Recomendaciones del Consejo General del Trabajo Social dirigidas a las/os profesionales del Trabajo Social ante 

la emergencia sanitaria del COVID-19 

 Recomendaciones del Consejo General del Trabajo Social para los Servicios Sociales ante la situación del COVID-

19 y la postcrisis 

 Repunte de las Campañas de Phishing relacionadas con la pandemia COVID-19 

 Servicio telefónico gratuito de soporte emocional para profesionales de la Salud y de los Servicios Sociales 

 Trabajo Social con grupos en tiempos de pandemia 

 Trabajo Social y Adicciones ante el estado de alarma sanitaria COVID-19 

 Trabajo Social y Salud Mental en la situación de emergencia del COVID-19 

 
 

6.5.Biblioteca Online 
 

 Revistes digitals:  conformada per totes les revistes que des del COTS Castelló difonem als nostres butlletins. 

 Altres documents: per exemple, de l’Associació Espanyola de Gerents i Directors de Serveis Socials, o documents 

elaborats per la Conselleria (D.G Infància i Adolescència, etc.).  
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7. PUBLICACIONS I JORNADES 

 
PARTICIPACIÓ EN PUBLICACIONS: 
 

  
 
 
 
PARTICIPACIÓ EN JORNADES 
 

 Videoconferència Jaume Agost en el Seminari Actiu de Treball Social Clínic organitzat des del Consell General de 

Treball Social. 

 

 
 

 23 i 30/6/20: II Jornada Treball Social i Addiccions.  
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PARTICIPACIÓ EN EL GRUP D’EXPERTS “NUESTRAS VOCES”:  
 

 Jaume Agost, expert en drogodependències 

 Anna García SS.SS 

 

8. EL COL·LEGI  ALS  MITJANS DE COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS 

Comunica+ gestiona transversalment la comunicació del Col·legi Oficial de Treball Social de Castelló des de 2016.  

 

Durant aquests quasi cinc anys ininterromputs d'activitat, l'empresa ha importat a l'entitat la seua aposta per la 

comunicació social. Una comunicació dirigida a teixir llaços dins de l'organització i a crear canals i estructures que li 

permeten projectar cap a l'exterior una imatge sòlida, creïble i de confiança.  

 

La comunicació social es gesta a través de processos més lents. Passat aquest temps, el COTS Castelló ha aconseguit 

posicionar-se com a font informativa de cara als mitjans, divulgar la labor que duu a terme i el seu paper de cara a les i els 

col·legiats, i reforçar en termes generals el seu perfil com a institució de referència en el sector del Treball Social.  

 

Els objectius són: 

 
 Teixir llaços dins de l'organització. 

  Crear canals i estructures que projecten cap a l'exterior una imatge sòlida, creïble i de confiança con a institució.  

  Posicionar al Col·legi com a font informativa de cara als mitjans i la societat.  

  Divulgar la labor que duu a terme i el seu paper de cara a les i els col·legiats i la ciutadania.  

  Reforçar en termes generals el seu perfil com a institució de referència en el sector del Treball Social. 
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8.1. Gabinet de premsa 

 

 
 
 
Retalls de premsa 

 

Al llarg de 2020, 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 (COPE) com en els seus 

programes magazine a través d’entrevistes a professionals del Treball Social i membres de la Junta. 

  

Notes premsa 

 

•Redacció de 32 notes de premsa de gener a desembre de 2020.  

Quasi 3 impactes mensuals a la premsa 

Relació MMCC 

 
•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  

Gestió 

 
•Gestió amb mitjans de comunicació per a tramitar entrevistes o reportatges amb motiu 
d'alguna data assenyalada (dies mundials, eleccions col·legials) 
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8.2. Portal WEB. Comunicació interna 
 

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, amb l´objectiu de afermar el paper de la web com 

a font d'informació fiable i actualitzada.  

 

    

  

8.3. Xarxes Socials 
 

COTS Castelló té comptes en Facebook, Twitter i Linkedin. Durant 2020 s'han realitzat des de Comunica+ una mitjana de 8 

impactes mensuals (uns 100 a l’any), replicats en les tres xarxes socials, amb les adaptacions dels missatges a les 

característiques de cadascuna. 

  

Insercions 

36 

Continguts 

Notes de premsa 

Comunicats 

Dies Mundials 

Manuals Covid 

Formació 
Articles d’Opinió 

Promoció 
Xarxes 

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 
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Dades de Gener a Desembre de 2020 
 

 
 
 
Impacte de visites del primer confinament a les xarxes socials 
 
 

 
 

8.4 Disseny Gràfic 
 
S’han realitzat diversos dissenys per a Jornades i cursos. A més, s’han realitzat diversos dissenys per a la capçalera de la 

pàgina web o per a las Xarxes Socials. A continuació vos presentem alguns exemples: 

  

 

• 803 seguidors actuals (2021) 
• 2020 va tancar amb 714 

seguidors (10% més 
respecte al 2019) 

 Facebook 

 

• 1.587 seguidors en l’actualitat 

 Twitter 

 
• 93 seguidors en l’actualitat 

  Linkedin 
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