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ORDRE DEL DIA 
1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària i 

Extraordinària del passat 25 de novembre de 2020 
2. Informe de la degana 
3. Donar compte de l’auditoria comptable. Aprovació del balanç i la liquidació del 

pressupost 2020. Aprovació de l’aplicació del resultat comptable de l’exercici 2020 
4. Donar compte de la Memòria 2020 
5. Varis 
6. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de l’assemblea: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària i 
Extraordinària del passat 25 de novembre de 2020 

 
S’obre torn de paraules per si algú vol fer algun comentari respecte l’acta de la darrera 
assemblea. Sense cap comentari es procedeix a la votació. 
 

Votació: 26 vots a favor i 2 abstencions 

 
S’aprova l’acta per unanimitat 

 

La col·legiada Pilar Massana demana la paraula però per problemes tècnics es posposa 
la seva intervenció. 

 
2. Informe de la degana 
 

La degana fa al·lusió a la situació de pandèmia encara vigent; reconeix i agraeix en nom 
de tot el Col·legi l’esforç de les companyes i companys que estan a primera línia 
d’atenció i a la resta de professionals per tota la feina que s’està fent. 
 
Agraeix a les Juntes Territorials de les Delegacions, al Consell de Deontologia, a les 

Comissions, als Grups de Treball, a l’equip de redacció de la RTS, a l’Assessoria de 

Publicacions No Periòdiques, al Seminari Permanent d’Història i a l’Equip 65 per haver 

mantingut l’activitat durant l’any, tot i les dificultats per trobar-se presencialment i les 

càrregues de feina personals.  

 
Mantenint la línia ascendent dels últims anys, s’han fet més posicionaments públics, s’ha 
tingut més presència en els mitjans de comunicació, fent més notes de premsa i cercant 
de forma activa espais on fer sentir la veu del Col·legi. S’ha mantingut i potenciat 
l’activitat institucional, participant en espais de defensa dels drets socials i del col·lectiu 
professional.  
 

Malgrat les circumstàncies, s’han prestat els serveis habituals amb molt bons resultats. 

S’han incrementat les ofertes de feina publicades a la Borsa de Treball, així com el 

nombre de col·legiades i entitats inscrites a la plataforma.  
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S’ha implantat la formació online i en format híbrid, dotant a la Seu Central i a les 

delegacions de la tecnologia necessària. S’han atès més consultes professionals i 

jurídiques, gràcies en bona part a les millores que es van fer fa un any i mig per tal de 

facilitar l’accés i fer més àgil el seu ús. També s’han adaptat els actes del Col·legi perquè 

es puguin seguir de forma online. 

 

El nombre de col·legiacions s’ha incrementat de forma significativa. 

 

Properament es celebraran les eleccions a la junta del Col·legi. 

 

Altres projectes: concretar l’espai on s’ubicarà la seu col·legial de Barcelona, 

implementar la ISO 9001, desenvolupar el pla de comunicació o posar en marxa una 

plataforma específica de formació online, entre molts altres.  

 

 
3. Donar compte de l’auditoria comptable. Aprovació del balanç i la liquidació del 

pressupost 2020. Aprovació de l’aplicació del resultat comptable de l’exercici 2020 
 

Pren la paraula Mercè Civit, tresorera: 
 
Comentaris pel que fa a Ingressos: 

o Supervisió: Menys la supervisió de la Diputació de Barcelona; la resta no s’ha 

arribat a fer en alguns casos i també s’han fet menys sessions. 

o Formació: s’ha fet menys formació, i per tant s’han obtingut menys ingressos. 

o Hi ha hagut un increment d’ingressos en les quotes col·legials 

o Ingressos derivats del projecte 012 social encarregat per la Generalitat. 

 
Comentaris pel que fa a Despeses: 

o Àrea de personal: Es preveia contractar una persona al març-abril i no es va fer 

fins l’octubre, i a mitja jornada. També fins al maig-juny no es va augmentar la 

jornada laboral a una treballadora del Col·legi. 

o Mesos del confinament tancats i per tant mensualitats de neteja que no s’han 

pagat. 

o El projecte del codi deontològic ha passat al 2021. 

o S’ha realitzat l’auditoria de comunicació. 

o Les despeses extraordinàries venen derivades de la pandèmia: millora 

infraestructura tècnica de la seu i delegacions, organització de les assemblees 

online. 

 
Resum: malgrat els imprevistos, el resultat dels comptes és positiu: 79.672 euros  
 
Resultat auditoria externa comptable: resultat molt positiu. 
 
Pren la paraula Xavier Vilalta, assessor comptable del Col·legi: 
 

- Ingressos executats:1.157.480,66€ 
- Despeses executades: 1.077.807,99€ 
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- Resultat exercici 2020: 79.672,67€ 

 
Hem obtingut uns ingressos molt similars als del 2019 malgrat la situació. Això ve donat 
per l’augment de la col·legiatura i per la capacitat del Col·legi d’adaptar-se a les 
circumstàncies i cercar altres vies d’ingressos. 
 
Entre el 2013 i el 2020 s’ha produït un increment dels ingressos del 27,27%. 
 
Despeses: hi ha hagut menys despesa a causa de la situació de la pandèmia, hi ha 
partides que no s’han gastat. El pressupost aprovat pel 2020 era de 1.144.000 €, i el 
pressupost executat ha estat de 1.077.807,99€. 
 
Pel que fa a la situació patrimonial el Col·legi és una entitat solvent. Els seus actius a curt 
termini permeten fer front a la totalitat de deutes amb tercers. Té un baix nivell 
d’endeutament davant tercers i no té deute bancari. 
 
El resultat de l’auditoria comptable ha estat molt positiu. 
 
 
Torn de paraules: - 

Votacions: 29 a favor, 3 abstencions. 

 

S’aproven el balanç i la liquidació del pressupost 2020, així com l’aplicació del resultat 

comptable de l’exercici 2020 per unanimitat. 

 
 

4. Donar compte de la Memòria 2020 
 

Pren la paraula Mercè Civit, tresorera: 
 

Col·legiatura: 
- Creixement de la col·legiatura. El que abans s’havia crescut en 4 anys, ara s’ha 

crescut en 2 anys.  
- Baixes: s’han estabilitzat des del 2016. Els motius de la baixa són per no exercir, per 

jubilació o per trasllat a una altra comunitat. 
- Precol·legiacions: al 2020 hi ha hagut un descens del 63% en relació al 2019, a causa 

de la pandèmia, ja que no es van poder fer les xerrades habituals a la universitat. 
 

Comunicació, consultoria i supervisió: 
- El Col·legi ha tingut més presència als mitjans: Covid-19. Mesa unitària en defensa 

del sector social, estudi de desigualtats, habitatge... 
- S’ha treballat en la web corporativa, ha augmentat significativament el número de 

visites. 
- Xarxes socials: també hi ha hagut un creixement significatiu. 
- Consultoria: s’han gestionat un 34% més en relació al 2019. 
- Supervisió: tenim 25 supervisores acreditades. Durant el 2020 s’han realitzat 16 

supervisions, menys que el 2019 donada la situació de pandèmia. S’han programat 
12 grups de sensibilització a la supervisió i 6 de sensibilització a la supervisió en 
modalitat individual. 
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Comissions, grups de treball, seminari d’història, equip 65, borsa de treball, consell de 
deontologia: 
- Hi ha 15 comissions actives. 
- S’ha incorporat la nova comissió de Salut Mental. 
- 7 grups de treball en actiu, 1 de nova creació, el de TS en l’àmbit educatiu. 
- Seminari d’Història: ha tingut una renovació de càrrecs. Aquest any han realitzat 4 

reunions tot i les circumstàncies. S’han publicat els dos primers monogràfics 
d’història del treball social. 

- Orientació i borsa de treball: ha augmentat un 18% els contactes derivats de la 
borsa de treball; s’han publicat 1725 ofertes de treball.  

- Consell de Deontologia: han realitzat 9 reunions al llarg del 2020. 
 

Publicacions: 
- RTS: ampliació de l’equip de revisió extern, incorporació de nous membres al 

Consell Assessor Editorial. Publicació del monogràfic sobre innovació o creativitat. 
- Xarxes socials de la RTS: amb 119 publicacions, s’han obtingut 375 seguidores més. 

Les publicacions han arribat a unes 8000 persones de mitjana. 
- APNP: s’han editat 4 publicacions 

 
Formació: 
- 66 cursos programats 
- 31 cursos realitzats 
- 608 participants 

 
Actes: 
- S’ha participat en 14 actes, en diferents formats. 

 
Registre de mediadores i SIM: 
- 4 noves mediadores 
- 208 mediadores en total habilitades 
- 33 mediadores en actiu a les llistes de Justícia 

 
Registre de pèrits: 
- 230 pèrits actualment 

 
SuporTS: 
- 6 persones col·legiades han fet ús del servei el 2020. 

 
Pren la paraula Gemma Solanas, Vicedegana de la delegació de Manresa-Catalunya 
Central: 

 
Delegacions: 

 
- Girona: 

o 551 col·legiades, 74 altes, 16 baixes, 10 precol·legiacions 
o 5 cursos i tallers 
o 6 actes 
o Mediació: 7 mediadores, han fet 4 mediacions 
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o 3 grups de treball 

 
- Lleida:  

o 581 col·legiades, 49 altes, 14 baixes, 11 precol·legiades 
o 7 cursos i tallers 
o 4 actes 
o 1 conveni nou 
o 7 mediadores, 4 mediacions 
o 3 supervisions 
o 2 grups de treball 

 
- Manresa: 

o 366 col·legiades, 20 altes, 3 baixes, 2 precol·legiacions 
o 1 curs 
o 3 actes 
o 3 mediadores, 2 mediacions 
o 4 grups de treball 

 
- Tarragona: 

o 440 col·legiades, 58 altes, 12 baixes, 4 precol·legiades 
o 2 cursos i tallers 
o 8 persones mediadores, 9 mediacions 
o 4 grups de treball 

 
- Terres de l’Ebre: 

o 144 col·legiades, 15 altes, 2  baixes, 1 precol·legiació 
o 1 curs 
o Diversos actes i conferències 
o 3 mediadores 
o 2 grups de treball 

 
Torn de paraules: - 

Votacions: 24 a favor 

 
S’aprova la Memòria 2020 per unanimitat. 

 
5. Varis 

 
Pren la paraula la col·legiada Núria Carrera: transmet el seu agraïment a la junta pel 
projecte que està duent a terme. 

 
Pren la paraula la col·legiada Maria Teresa Massons: informa que no ha pogut votar 
telemàticament al punt 4 i demana que s’incorpori el seu vot a favor. 

 
6. Precs i preguntes 

Sense cap prec ni pregunta, La degana agraeix la presència i participació i dona per 
finalitzada l’Assemblea General Ordinària. 
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        Vist-i-plau: 

 

 

 

 

 

Mercè Civit                 Conchita Peña  

Tresorera      Degana 

 

 

 

ASSISTÈNCIA

Àdam Benages Nozal 

Anna Eva Gambero i Muñoz 

Anna Maria Altadill Ardit

Arantza Rodríguez Juano 

Àurea Prats i Cinca

Bernat Goula 

Concepció Català Fina 

Cristina Barragan Sole

David Rodríguez Abellán 

Elisa Abellán Hernández 

Emma Perez Pla

Encarna Torres Aguilera

Estefanía Araguás Medina

Eugènia Ros Lorente

Francina Planas Vilella 

Gemma Solanas Bacardit 

Josefina Viturtia Candel

Juan Manuel Rivera Puerto 

Juan Roman Roldan 

Judit Rodríguez Moreno 

Laura Morro Fernández 

Mª Montserrat Plans Ferrer

Margarita Sales Pujol 

Maria Concepción Peña Gallardo

Maria Pilar Massana Llorens

Maria Teresa Massons Rabassa 

Matilde González Jimenez 

Mercè Civit Illa 

Montserrat Fontbona Missé 

Neus Jové Edo 

Núria Carrera i Comes 

Núria Espot Faixa 

Núria Trepat Secanell 

Xavier Pelegrí Viaña 

DELEGACIONS DE VOT

Antia Ventanyol Raduà. Vot 

delegat en: Eugània Ros Lorente

Isabel Morales Porlan. Vot 

delegat en: Maria Pilar Massana 

Llorens

Roser Ponsatí Capdevila. Vot 

delegat en: Maria Concepción 

Peña Gallardo


