
MEMÒRIA 2016



 Presentació 

 Organigrama 

 Organització  Col·legial

 Serveis del Col·legi

 Informació gestions i activitats 

 Informació de les Comissions de treball 

 Activitats de Formació

 Col·laboracions, Convenis 

 Memòria Econòmica

 Galeria gràfica

MEMORIA 2016

Índex



Junta Directiva 

President Jaume Agost Felip

Vicepresidenta Maria Luisa García Tena

Secretaria Maria Barrachina Herrera

Tresorera Cristina Calvo Felip

Vocales Carmen Barceló Feliu

Pilar Busquets Moya

Javier Ferrer Riquelme

Rosa Doñate Sorribes

Anna García Monfot

Rosabel Pardo Fuentes 

Mª Carmen Roca Batalla 

3Proyecto de Trabajo 2016-2020



ASSEMBLEA 

GENERAL

GRUP DE

TREBALL DE 

SERVEIS 

SOCIALS

GRUP DE 

TREBALL DE 

SALUT

GRUP DE 

TREBALL DE 

NOUS ESPAIS 

LABORALS

COMISSIÓ DE 

PERITATGE

COMISSIÓ DE 

MEDIACIÓ

JUNTA DE 

GOVERN

SECRETARIA I

ADMINISTRACIÓ



O

B

J

E

T

I

V

O

S

G

E

N

E

R

A

L

E

s

Fortalecer, 

consolidar y 

defender un 

Sistema Público de 

Servicios Sociales 

como garantía del 

Bienestar Social

Potenciar el 

Trabajo 

Social 
Potenciar la 

creación de  

grupos de trabajo

de las distintas 

áreas 

profesionales

Adecuación a la 

nueva legislación

Implantación del 

nuevo código 

Deontológico

Cooperación

intercolegial

a nivel 

comunidad

Formación y 

asesoramiento 

profesional a las 

colegiadas y 

colegiados

Conseguir mas 

presencia a  

nivel 

comunitario

Impulsar la 

utilización de las 

nuevas 

tecnologías de 

comunicación

5Proyecto de Trabajo 2016-2020



INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT 

 El Col·legi com a espai per al suport als/les col·legiats / des i
promoció de la professió ha difós informació sobre temes
d'interès per al Treball Social: Agendes professionals, legislació i
normativa, documents, estudis i informes, activitats formatives
pròpies i externes, accions socials i solidàries, ofertes laborals.
Així mateix ha desenvolupat accions d'assessorament a les
persones col·legiades i entitats socials.

 GESTIONS ADMINISTRATIVES:

En els últims anys s'han ampliat els serveis col·legials que es
presten i aquests han vingut acompanyats de la incorporació de
recursos personals i materials. Entre els serveis oferts s'ha
ampliat l'horari d'atenció, la tramitació documents amb major
celeritat, es gestió d'altes i baixa, gestió de remeses, de pòlisses
i de carnet professional, elaboració de llistats de
peritatge, registre de mesuradors / es, emissió de certificats
diversos
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 COMUNICACIÓ

Al llarg dels últims anys hem incrementat la quantitat
d'informació difosa així com els canals emprats per a
això, per tant ens ha permès diversificar i ampliar la
comunicació tant amb les col·legiades i
col·legiats, com amb les entitats socials, actualment
disposem de pàgina web, facebook, twiter, el butlletí
mensual de noticies i el correu electrònic.

Una novetat que hem incorporat en 2016 ha sigut la
contractació d’una empresa de comunicació que ens
ajuda a elaborar i difondre notes de premsa, així com
portar les xarxes socials en els moments claus que
ens interessa tenir més impacte.

Serveis Col·legials
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Premsa

El dia del Treball social celebrat en 15 Març va tindrie els seguents impactes en 

la premsa:

“ Els treballadros socials demanen igualar l’atenció en ciutat i interior” 

Demanen millor els ratios dels prefionals contra la saturació. 

(Mediterraneo 16 de març de 2016)

Els treballadors socials demanen aumentar el serveis socials en les 

zones rurals

Justicia colaborará con los colegios de Trabajo Social para mejorar la atención 

al ciudadano en los juzgados

Miércoles, 19 de octubre de 2016 
El Col·legi de Treball Social acoge este miércoles 19 de octubre a las 18.00 horas una 
charla a cargo del Centro de Intervención de Baja Exigencia ‘CIBE Castelló’ 

Pressupostos de la GVA: Els Treballadors Socials valoren l’increment en 

despesa social però demanen més personal 
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Informacio de gestió

• El 21 de gener varem celebrar el Dia Internacional de la Mediació

• El 25 de gener ens varem reunir amb la Directora Territorial de la Consellería d’Igualtat 

i Polítiques Inclusives Carmen Fenollosa per oferir-li la nostra col·laboració.

• L’1 de febrer varem fer un col·loqui amb quatre professores colombianes que estaven 

d’intercanvi en la Universitat de València.

• El 10 de Febrer es celebra l’Assemblea general ordinària i queda elegida la nova Junta 

de Govern del COTS.

• El 12 de febrer ens reunim amb la Directora Territorial de Sanitat Azucena Martí

• El 24 de febrer ens tornem a reunir amb Carmen Fenollosa per presentar-nos com a 

nova junta

• L’11 de març assistim a l’Assemblea general ordinària del Consejo General de Trabajo 

Social a Santiago de Compostela



Informacio de gestió

MEMORIA 2016

• El 15 de març celebrem el Dia Internacional del Treball Social

• El dia abans tenim una trobada amb Fernando Fantova per parlar

relaxadament del tema dels Serveis Socials i per veure com enfocar la
seva ponència
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Informacio de gestió

• El 20 d’abril varem assistir a la presentació del Pla General de Sanitat

• El 21 d’abril varem acudir a les Corts per comparèixer davant la Comissió de 

Política Social i sanitària, ens varen demanar la opinió en relació a la proposta 

de Llei d’Emergències

• El 25 d’abril ens reunim amb la

Directora General d’Habitatge per

abordar el tema de l’ordre per la

Pobresa Energètica

• El 27 d’abril ens reunim en les

corts amb els grups polítics de

Compromís i Partit Popular en

relació a un escrit que els varem

presentar sobre la coordinació

sociosanitària (polèmica amb la

Infermera d’enllaç)
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Informacio de gestió

• El 28 d’abril ens reunim pel mateix assumpte amb els grups polítics de les 

Corts de PSPV-PSOE i de PODEM
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Informacio de gestio del President

• El 21 de maig varem fer la primera jornada Intercol·legial amb els COTS de 

València i Alacant 
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Informacio de gestió

• El 24 de maig fem la Xerrada sobre el procés d’acollida de les persones 

refugiades. Impartit per ACCEM

• El 25 de Maig anem a l’Encontre sobre el Treball Social Internacional, amb la 

FITS a Madrid. Amb Rory Truell
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Informacio de gestió

• El 6 de Juny varem participar per primera vegada en el Foro Opinión Cívico

de la Comunitat Valenciana. Amb Amparo Marco.

• L’11 de Juny es Clausura el Curs de Mediació.

• El 13 de Juny participem en el programa de Ràdio “La moska cojonera” de 

Radio Jove Vila-real

• El 15 de Juny Fem la Xerrada sobre els programes de Reinserció Juvenil de 

Creu Roja.



MEMORIA 2016

Informacio de gestió

• El 17 de Juny signem un conveni de col·laboració amb la Universitat Oberta 

de Catalunya UOC.

• El 16 d’agost ens reunim amb 

la Diputada en les Corts 

Espanyoles Marta Sorlí. Oferint-

li la nostra col·laboració per al 

que necessite en defensa dels 

drets socials.

•
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Informacio de gestió
• El 21 d’agost fem un sopar 

per provocar sinergies entre el 

Ana Lima (presidenta del 

Consejo), Carmen Fenollosa

(Directora territorial de Serveis 

Socials i la diputada Marta 

Sorlí

• El 7 de Setembre assistim a 

la Jornada sobre la Renda 

Bàsica organitzada pel COTS 

d’Alacant, on van participar 

Daniel Raventós, Xavier 

Uceda i Angel Elias.



• El 14 de setembre ens reunim per primera vegada amb el Delegat Autonomic

per al Nou Model Social Valencià  Xavier Uceda.

• El 19 de setembre ens reunim amb la Consellera de Justícia per reivindicar la 

necessitat de completar els equips dels Jutjats de Familia amb la figura del 
Treballador o treballadora social, com diu la Llei. 
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•El Col·legi s'adereix a la

Societat Valenciana i a la

Generalitat per demanar una

major financiació economica

desde l'Estat.
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Informacio de gestió

• El 20 de setembre assistim a la presentació del Pla Autonòmic de Salut

Mental

• El 4 d’octubre s’inicia el Seminari de Supervisió de Casos que ha coordinat

Fina Fombuena, amb un total de 6 sessions.
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Informacio de gestió

• El 19 d’octubre fem la Xerrada sobre el prograda de Reducció de Danys per a

drogodependents en actiu del CIBE, per part de Belén Sánchez

• El 20 d’octubre ens tornem a reunir amb el Delegat del Consell per al nou

Model social Valencià, Xavi Uceda, per abordar la Llei de la Renda

Valenciana, i ens demana la nostra participació.

• El 18 de Novembre celebrem la I

Jornada Autonòmica de Serveis

Socials, Organitzada pels COTS del Pais

Valencià.

• Finalment el 14 de desembre fem la

Xerrada entorn a les Incapacitat Laborals

Permanents de l’INSS, Impartida per

Pedro Devesa, Inspector de l’INSS.



• I TROBADA DE COL·LEGIS DE TREBALL SOCIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

• El dissabte 21 de maig va tindre lloc en Vilanova de Castelló la Primera Trobada de Col·legis
de Treball Social de la Comunitat Valenciana, una jornada d'encontre i treball de les Juntes 
de Govern dels Col·legis de Alacant, Castelló i València per a assentar les bases i línies de 
treball a seguir en la coordinació intercol·legial a la nostra Comunitat.
Els temes de la Jornada:

• Analitzar l'actual situació socio-política de la nostra comunitat. Buscar aliats i oportunitats en 
l'àmbit del benestar social.

• Ficar en comú els projectes i propostes de treball de cada Col·legi per tal de potenciar els
actuals recursos i activitats.

• Dissenyar un sistema de coordinació intercol·legial que ens resulte operatiu front als nous
reptes del Sistema de Serveis Socials.
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GESTIO DE OFERTES DE TREBALL

Al llarc de aquest any hem rebut un total  de 34 ofertes de treball:

 Des de l’Ajuntament 22 ofertes per borses de treballl

 A nivell privat :10 ofertes,  en la seua majoria sustitucions

 Beques: 2 ofertes formatives.

• En general les ofertes eren per sustitucions de baixes laborales , no 

obstanes el increment de les ofertes a diferencias de anys anteriors a suposat

un aument molt considerable.

BIBLIOTECA     

Sent un objectiu de la junta la finalitat d'afavorir al Col·legi un espai de 
coneixement,seguim sense poder informatizar-la degut a la  falta de personal i temps.

No obstant intenten seguir adquirin noves publicacions per estar actualitzats
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El procés d'acollida de persones refugiades

Data:  24 de maig de 2016

Impartit per: Maria Prades y Mercedes Hércules de Solas, trabajadoras 

sociales de ACCEM Castellón

Acompanyament socioeducatiu en el projecte de vida de la 

joventut: formació i autonomia
Data:  15 de juny de 2016 

 Impartit per: Mª José Forés Tomàs. Macarena de la Mar Magaña Morales y 

Bárbara Pallarés Sánchez.
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Persones drogodependents i reducció de danys
 Data:  19 d’octubre de 2016

 Impartit per : Belén Sánchez Garcés. Directora del Centre d'Intervenció de Baixa 

Exigència de Castelló

MEMORIA 2016

Activitats formatives

Invalidesa, Minusvalía, Servei Públic de Salut.
Actuaciones i Procedimients
Data:  14 desembre de 2016
 Impartit per : Dr. Pedro Devesa, metge de l'Equip de Valoracions d'Incapacitats INSS 

Castelló

Ocupació i emprenedoria en Treball Social



CURS DE SUPERVISIÓ DE CASOS

DATA: del  4/10 al 20/12 del 2016

DURACIÓ: 30 hores

IMPARTIT PER:

Dra. Josefa Fombuena Valero 

Dra. Dolores de Pedro Herrero  

Carmen Rovira 

Eva Garcés Trullenque

Dr. Xavi Monteagud Mayor  

Esperanza Molleda Fernández

L'INFORME SOCIAL

una aportació a la intervenció

LLOC: Online  DURACIÓ:  130 hores ,   del 31/10/2016 al 31/01/2017

Els alumnes matriculats 57,   de elles un 45 % de altres col.legis del estat

IMPARTIT PER:  Carmen Tamayo Lacalle  y Rosa Gómez Trenado
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Dia internacional del Treball Social

El dia 15 de març vàrem celebrar el Dia Internacional del Treball Social al Museu

de Belles Arts de Castelló.

Les companyes i companys que formem la Junta, amb la complicitat d'altres

col·legiades, ens encarregarem de l'organització, vàrem rebre als participants i 

ponents de la Jornada, entregarem carpetes, organitzarem les 

projeccions, férem fotos i vídeos.
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• Santi Agost, el president del nostre col·legi, va acudir el passat dijous 21 d'abril a la Comissió
de Política Social i Ocupació de les Corts Valencianes, en representació dels tres COTS del Pais
Valencià, per tal d'aportar el punt de vista dels i les Treballadores Socials en referencia a la 
"proposició de llei de regulació dels procediments de emergencia ciutadana de 
l'administració de la Comunitat“

• Reunions de treball dels Col·legis i la AETSYS amb les Comisions de Salut dels Grups Polítics

• Els dies 27 i 28 del passat mes d'abril, ens varem reunir amb els grups parlamentaris de: 
Compromís, Partit Popular, PSPV i Podemos.

• Els temes tractats han sigut:Exposem que, a la PNL es parla de la importància de l’atenció
sociosanitària en l’atenció a crònics i no s’especifica la presència del treballador social.

• La gestió de cassos com a metodología

• L’intrussisme professional.

• Reconeixement de la professió: Treball Social Sanitàri.

• Destaquem la importància de la figura profesional del Treball Social
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 Les accions realitzades per la comissió durant el 2016 han estat:

• - Assessorament a la Junta de govern sobre tot el referent a Mediació

• - Informació i assessorament a les col·legiades sobre el procés d'inscripció en els 

registres: - Registre de Mediadors / es del Col·legi Oficial de Treball Social

- Oficina de mediació intrajudicial del Jutjat de Castelló

- Registre de Mediació familiar de la Conselleria

- Registre de Mediació del Ministeri de Justícia

• - Revisió de sol • licituds de les col·legiades mediadores

• - Elaboració de documents i gestions per al registre del col·legi com a entitat de 

mediació

• - Elaboració d'una guia de recursos en Mediació de la ciutat de Castelló i província

• - Assistència a la Jornada del celebració del 1r any de creació de Umicas (Unitat de 

Mediació Intrajudicial) de Castelló

 -- Assistència a II Congrés Iberoamericà de Mediació Policial, organitzat per la Policia de 

Vilareal, abril 2016

 - Assistència a la Cloenda del Cicle de conferències "Dilluns en Família", organitzat pel

departament del Màster d'intervenció i Mediació Familiar de la UJI maig 2016

 - Dur a terme la coordinació externa amb administracions, professionals i recursos per tal 

de promoure l'auge i la implantació de la mediació
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Asunto: Creación de la figura profesional del Trabajador/a Social en el Equipo Técnico de 

Familia de Castellón

Justicia colaborará con los colegios de Trabajo Social para mejorar la atención al ciudadano en los 
juzgados
La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas, Gabriela Bravo, se ha reunido hoy con las representantes de los tres colegios oficiales de 
Trabajo Social de la Comunidad Valenciana para establecer vías de colaboración entre los 
profesionales agrupados en estos colectivos y la administración de Justicia en la Comunidad 
Valenciana.

MEMORIA 2016

Comisio de mediacio



 Curs de mediació

 El COTS va impartir un curs de formació en Mediació des el 16 d'octubre de 2015 al 

30 juny 2016 amb una durada de 230h, amb una participació de 25 alumnes. La 

cloenda va tenir lloc el 30 de juny per l'Il·lm. Sr. President de l'Audiència Provincial 

de Castelló, D José Manuel Marco Sos.
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Comissio de Mediació

Dia Internacional de la Mediació

El Col.legi celebró el pasado jueves 

21 de enero el Día Internacional de 

la Mediación, ofreciendo 

información a las colegiadas y con 

la presentación del Programa de 

Intervención Familiar y Mediación 

de la Mancomunitat Castelló-

Nord, por las compañeras de los 

Servicios Sociales de esta 

Mancomunitat, Belén Pomar y 
Lucía Pascual.
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Comissió de Salut

 CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE SALUT:  Integrada per 6 persones. S'han fet 3 

reunions de treball i s'han treballat documents via email.

 Difusió de les informacions relacionades amb l'ambit sanitari

 Reunió amb Gerent i Dtora Primaria Departament Salut de Castelló (28/1/2016).  
Redacció document i difusió del matei. 

 Recolçar la reunió de formació que es va tindre amb el Servei d'Afiliació i Validació de 

la Conselleria de Sanitat UiSP, sobre els procediments d'asistència sanitària.

 Escrit per demanar un major nombre de places per al col·lectiu en la OPE 2016. 

Escrit conjunt dels tres col·legis, i de l' AETSyS. Se li va enviar a tots els sindicats

UGT, CCOO, CSIF, e INTERSINDICAL  i al Dtor de Recursos Humanos, de la 

Conselleria Sanidad, D. Justo Herrera

 . Solicitut d'Incorporar tss al Pla d'Ordenació de RECURSOS HUMANS 

2016 que s' estava negociant. (maig)

 Aportacions a l'esborrany de Projecte d'Ordre de la Consellería de Sanitat

Universal i Salut Pública de bases reguladores de concesió de beques per 

a la realització de práctiques profesionals en activitats relacionades amb

l'exercici de la Salut Pública.
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Comissió de Salut

 En relació a la publicació en premsa del PSOE que insta a las Corts Valencianes a millorar el 

sistema sociosanitari i d'atenció a pacients crònics, que diu: “Además se estima necesario 

potenciar equipos multidisciplinarios que den las respuestas adecuadas, que se incida en los 

planes de autocuidados y de atención domiciliaria, así como en enfermeros gestores de 

casos.”:

 S'han preparat escrits conjunts dels 3 col·legis i AETSyS,   per a cadascú dels grups 

parlamentaris de la Comissió de Sanitat i Consum. 

 Es van mantidre reunios en els Grups parlamentaris de PP, PSPV, Compromís i 

Podemos, els dies 27 i 28 d'Abril.

 Es manté contacte amb el Grup Parlamentari Comrpomís, perque va presentar en Setembre 

un Proposició No de Llei de tramitació ordinària sobre el treballador social sanitari, on 

desenvolupa una exposició de motius de la necesitat de la nostra figura profesional al sistema 

sanitari i on es proposa considerar.mos imprescindibles com a membres de l'equip sanitari i 

com a profesionals sanitaris. També de la encessitat de determinar les ratios pacient/tss i la 

necessita d'incrementar el nombre de tss.

 Al Grup Parlamentaro de Podemos es va presetar per escrit esmenes a la PNL i sol.licitut 

d'alegacions per a ser profesional sanitaria, i que les farien arribar als seus representants a 

les Corts.
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 S'ha continuat com a membre de la Taula de Salut de Castelló. Coordinació amb entitats

socials (AMUINCA, SEMFyC, Medicos del Mundo, Hijas de la Caridad, HOAC, Càritas

Diocesana, Càritas Interparroquial, Cruz Roja,  ACDESA i Col·legi Treballa Social) per 

promoure l’assistència sanitària.   Com a Taula es va parlar amb el Consejal de SSSS de 

CS, per poder difondre a les TS de l'Ajuntament de Castelló els procediments i fer les 

nostres peticions.  La Comissió de Salut de CS vam preparar l'explicació, i 2 representants

vam fer l'explicació a l'Ajuntament, junt 2 membres més de la Taula. (18 de maig)  El que es 

va demanar va ser col.laboració en la detecció de persones/famílies sense cobertura 

sanitaria i que els derivaren als tss dels centres de salut (i si fora possible amb la fulla de 

derivació). Per altra banda que es valoraren fórmules que facilitaren que les persones en 

situació d’exclusió social es puguen empadronar, i  en últim lloc que facilitaren ajudes

d’emergència per al pagament de farmàcia, com així fan a València.

 S'ha continuat participant a ODUSALUD, amb presència de membres de la Comissió de 

Salut. 

 Presents a la I Jornada de Cooperació Sanitaria y acció humanitária de 

Castelló, organitzada per la Red Sanitaria Solidaria de Castelló, que está impulsada per la 

ONGD Médicos Mundi. (27/04/16). La Comissió de Salut creu que el COTS hauría de formar 

part d’aquesta red que se va a configurar. Sense ser sanitaris podem aportar molt dins

d’aquest camp de la Cooperació Internacional com a Treballadors Socials.
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 Presents  a la I Jornada de Cooperació Sanitaria y acció humanitária de 

Castelló, organitzada per la Red Sanitaria Solidaria de Castelló, que está impulsada 

per la ONGD Médicos Mundi. (27/04/16). La Comissió de Salut creu que el COTS 

hauría de formar part d’aquesta red que se va a configurar. Sense ser sanitaris 

podem aportar molt dins d’aquest camp de la Cooperació Internacional com a 
Treballadors Socials.

 Aportacions per part dels 3 COTS y AETSYS al  “Borrador versión 

11.03.2016, Estrategia de Atención a los Pacientes Crónicos en  la Comunitat 

Valenciana , Nivel 3 de Riesgo Atención a Pacientes Crónicos de Alta Complejidad y 

Paliativos. Gestión de casos”. De la provincia de Castelló está participant Núria 
Guaita del C.S. Vall d’Alba i Martí Pomer del H. La Magdalena. 

 Impulsar que des del COTS CS s'oferira als col.legiats la preparació d'oposicions per 

a Sanitat.

 Representación del COTS CS en:

 Presentación del IV Plan de Salut CV 2016-2020  (València, 20 abril)

 Conferencia en UJI 25 anys. “Sanitat a Castelló, historia de la transformació 

oblidada”  (Castelló, 13 abril)

 Presentació de l'Estratègia Autonómica de Salut Mental (València,  20 

setembre)
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Grup de Treball de Serveis Socials

 OBEJECTIUS 

 Donar suport  a la professió en el camp de la intervenció dels Serveis Socials 

 Exercir d’observatori professional dels canvis que s’estan duen a terme  en els 
Serveis Socials

 Enfortir la xarxa col·legial entre els i les professionals dels Serveis Socials 
Generals

 METODOLOGIA DE TREBALL

 Reunions físiques i online, grup de google groups, video conferències.

 ACCIONS

 A NIVELL ESTATAL 

CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL

Es participa en un grup de treball per elaborar la proposta d'una llei marc de 
Serveis socials a nivell nacional.



 A  NIVELL  AUTONOMIC (junt als COTS de València i Alacant)

 Informe a la  Proposició de Llei de Regulació dels procediments 

d’emergència ciutadana en l’administració de la Comunitat Valenciana. 

 Informe a l’esborrany de la  Llei de Serveis Socials de la Comunitat 

Valenciana (Alfresco)

 Aportacions al Manifest de la  I Jornada Autonómica de Serveis socials

 Aportacions la proposta d’Ajudes Econòmiques per a la pobresa energètica 

 Al·legacions  esborrany de l’Avantprojecte de Llei de Renda Valenciana 

d’Inclusió Social

 Al·legacions al Projecte de Decret del Consell, pel que s’estableix el 

Procediment per a Reconèixer el Grau de Dependència de les Persones i 

l’accés al Sistema Públic de Serveis i Prestacions Econòmiques. 

 Resposta a la denúncia al Col·legi d’Infermeria per la valoració del grau de 

dependència.
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 A NIVELL PROVINCIAL 

 Escrit  a la Diputació de Castelló per la Convocatòria d’una plaça d’Assistent 

Social. S’informa que l’actual nom es Treballador/a Social 

 REUNIONS 

 Amb diferents grups polítics i amb del Delegat del Consell per al model 

social valencià. 
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• MESA ANÁLISIS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

• Fecha: 1/06/16 a las 13:00

• Lugar: Ciudad Administrativa Generalitat

• Representante del Colegio: Maria Barrachina
(en representación de los tres colegios de la 
comunidad)
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BALANÇ DE CONTES 2016
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