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

25 de març de 2021 
2. Informe de la degana 
3. Presentació del Pla de Comunicació del Col·legi 
4. Aprovació, si s’escau, del Pla d’actuació 2022 
5. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2022 i preus de Productes i Serveis 2022  
6. Precs i preguntes 

 

Desenvolupament de l’assemblea: 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea General Ordinària del passat 
25 de març de 2021 

 
El secretari, David Rodriguez, obre torn d’esmenes. 
Sense cap comentari es procedeix a la votació. 
 

Votació: 25 vots a favor i 2 abstencions 

 
S’aprova l’acta per unanimitat 

 

 
2. Informe de la degana 
 

La degana, Conchita Peña, inicia la seva intervenció fent al·lusió a la situació de 
pandèmia encara vigent i que està afectant a molts nivells, tan professional com 
personalment. Per aquest motiu 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 atenent a la ciutadania en aquesta crisi 
social, sanitària i econòmica.  
Aquesta pandèmia ha comportat l’adaptació, de forma ràpida i creativa, a una nova 
realitat, i per això agraeix també a tot l’equip humà del Col·legi, tant el de la Seu Central 
com de les Delegacions, per l’esforç i la bona feina feta per tal de mantenir en marxa els 
serveis i l’atenció a totes les col·legiades i col·legiats. 
 
Pel que fa al nombre de col·legiacions, ha continuat creixent situant-nos en la xifra actual 
de 6.723, el que suposa un increment net de 364 col·legiacions respecte el tancament 
de l’any 2020. 
 
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. I també l’agraïment a les col·legiades que representen 

institucionalment el Col·legi a plataformes, consells i espais de treball externs per tota 

l’activitat i coneixement que aporten a la vida col·legial. Gràcies a aquesta feina i 
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dedicació de la col·legiatura s’intenta assolir l’objectiu estratègic de donar visibilitat i 

posar en valor la tasca del treball social.  

 

Destaca que un dels exemples d’aquest assoliment és la recent incorporació de tres 

treballadores socials a la nova Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya per al 

compliment de la llei d’eutanàsia. Amb aquesta incorporació del treball social no només 

s’està produint un reconeixement de la tasca de les treballadores socials sanitàries en 

l’atenció integral de les persones que pateixen malalties, sinó també el reconeixement 

del Col·legi, ja que ha estat l’encarregat de designar aquests professionals.    

    

Recorda que l’actual junta va prendre possessió al mes de maig amb un projecte de 
compromís clar amb la defensa dels drets socials, i un projecte de treball global d’on 
hem extret les propostes del Pla de Treball que prioritzem per l’any 2022 i que es 
detallaran en l’assemblea.  
 
Una de les activitats centrals del proper any i que ja fa mesos que s’hi està treballant és 

el 1er Congrés d’Intervenció Psicosocial en Emergències que tindrà lloc a Barcelona del 

27 al 29 d’abril. Recorda que les inscripcions ja estan obertes.  

Relacionat amb les emergències, Protecció Civil del Departament d’Interior segueix 

comptant amb l’experiència i expertesa del Col·legi i es renovarà el conveni per tal de  

poder activar l’equip d’intervenció social. En relació  a aquest tema, el Col·legi 

actualment també està en converses per poder signar un conveni de col·laboració amb 

el CUESB. 

 

En clau de relacions institucionals, la degana indica que l’actual junta segueix apostant 

per fer arribar la veu i posicionament del Col·legi a les institucions encarregades de les 

polítiques socials del país, mantenint reunions amb els diversos agents socials i polítics 

relacionats amb tots els àmbits d’acció del treball social.  

 

Per generar aquest discurs i posicionament la junta compta amb les comissions del 

Col·legi, que enguany han celebrat la IV Jornada Intercomissions i que continuen 

treballant i trobant-se periòdicament per promoure la coordinació i el treball 

transversal.  Pel que fa a les comissions, indica que continuen creixent i que aquest any 

s’ha constituït la comissió de gènere.   

 

Destaca un altre projecte engegat, l’actualització del codi deontològic del Col·legi, 

després de 20 anys des de la seva darrera edició. Per fer aquesta tasca es compta amb 

el Consell de Deontologia Professional. Aquest procés d’actualització del codi 

deontològic comptarà amb una fase de deliberació oberta a tota la col·legiatura on 

tothom podrà fer les seves aportacions.  

 

També reactivar la relació amb les diferents universitats de treball social de Catalunya. 

Està prevista una reunió a l’inici de l’any amb la voluntat de crear un espai estable de 

treball i intercanvi entre totes les universitats i el Col·legi. 
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La junta, i a proposta de l’Assessoria de Publicacions No Periòdiques,  ha fet una 

Regulació del Fons de Llibres del Col·legi com a un bé material i immaterial del patrimoni 

col·legial amb la finalitat de custodiar, incrementar, informar i posar a disposició de 

consulta de la col·legiatura, aquest importantíssim patrimoni col·legial que recull sabers, 

innovacions, propostes, debats i descobertes entorn del Treball Social, els Serveis Socials 

i disciplines afins. Aquest fons, que és viu, actualment està composat per 66 

publicacions. La degana aprofita també aquest punt per recordar l’exposició virtual que 

hi ha publicada a la web del Col·legi on hi ha totes les publicacions.  

    

Hi ha altres projectes per seguir creixent i per enfortir la professió: concretar l’espai on 

s’ubicarà la seu col·legial de Barcelona, implementar la ISO 9001,  seguir desenvolupant 

el pla de comunicació, implementar el sistema d’acreditacions del Col·legi (començant 

per la supervisió, amb el que ja s’està treballant), entre altres.   

 

 
3. Presentació del Pla de Comunicació del Col·legi 

 
Aquest Pla de Comunicació estratègic s’ha estructurat en sis grans àrees de treball:  
 

o Renovació de la imatge corporativa del Col·legi 

o Creació d’una nova web i d’un butlletí setmanal 

o Nou disseny de la memòria anual  

o Entrada a noves xarxes socials 

o Llançament d’una campanya de visibilització de la professió 

o Intensificació de les aparicions en premsa 

 

Renovació de la imatge corporativa del Col·legi 
Actualment ja s’està treballant amb una empresa de disseny gràfic per tal d’actualitzar 
el logotip del Col·legi. No es tracta d’un canvi radical, sinó d’actualitzar la imatge. A 
principis d’any ja hi haurà el nou logotip definit així com un manual d’aplicació en els 
diferents suports que disposa el Col·legi, des de les presentacions fins a la papereria. 
Aquest nou disseny haurà de ser aprovat en Junta Permanent i es presentarà en 
assemblea.  
 
Creació d’una nova web i d’un butlletí setmanal 
La intenció és canviar el disseny  i els continguts de la pàgina web. Els experts que han 
assessorat al Col·legi informen que és una web on hi ha molta informació, però que és 
poc àgil. L’objectiu és descarregar la pàgina per fer-la més atractiva i més accessible. 
Actualment s’estan valorant diferents propostes i pressupostos.  
 
Nou disseny de la memòria actual 
El cas de la memòria anual del Col·legi és similar a la web. Cal replantejar els continguts 
i el disseny de la memòria digital per fer-la més atractiva i visual. Aquest treball es durà 
a terme al llarg de l’any 2022. 
 
Entrada a noves xarxes socials 
Des del passat mes d’octubre el Col·legi està present a Instagram (730 seguidors) i 
Linkedin (210 seguidors). A banda, es continuen mantenint els perfils a Facebook (5.695 
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seguidors), Twitter (4.909) i Youtube (613). Des del Col·legi s’està intensificant la 
presència a les xarxes socials per poder arribar a nous públics i ser una referència. S’han 
unificat les xarxes socials de les diferents delegacions, centralitzant les informacions a 
través dels perfils generals del TSCAT. 
 
Llançament d’una campanya de visibilització de la professió 
La degana informa que cal fer una aposta ferma per explicar a la ciutadania, a altres 
col·lectius professionals i a les institucions què és el treball social i què fa una 
treballadora social. Per aquest motiu es farà una campanya de visibilització de la 
professió.  
 
Intensificació de les aparicions en premsa 
Des del mes d’octubre del 2021 s’han intensificat les accions en premsa, arrel també 
d’un canvi en l’empresa que gestiona la comunicació i que ha ajudat a obrir més vies per 
estar presents als mitjans de comunicació.  
 
Pel que fa al calendari planificat, a principis del 2022 ja hi haurà, si més no aprovada, la 
nova imatge corporativa. A partir d’aquí caldrà veure l’encaix per posar-la en marxa ja 
que ha d’anar lligat a la campanya de visibilització. La campanya es durà a terme durant 
l’any 2022 i la nova web i el butlletí estan previstos per l’últim trimestre del 2022. La 
nova memòria es presentarà al març del 2023.    

 
4. Aprovació, si s’escau, del Pla d’Actuació 2022 

 
Pren la paraula la Vicedegana, Mercè Civit, que exposa els tres primers punts del Pla 
d’actuació: 
 
1. Coneixement, reconeixement i defensa de la professió: 

- Actualitzar la imatge corporativa i actualitzar la pàgina web 
- Certificació de la ISO 9001 de Qualitat 
- Desplegament del programa d’acreditacions  
- Desplegar el Pla Estratègic de Comunicació del TSCAT iniciat l’any 2020, amb 
l’impuls de campanyes de comunicació temàtiques i incrementar la presència del TS 
als mitjans de comunicació i les xarxes socials 
- Realitzar accions d‘informació i sensibilització per prevenir i actuar davant 
situacions d’agressions a companyes i companys 
- Continuar amb el treball actiu pel reconeixement del Treball Social Sanitari 
- Promoció i reforçament de la Borsa de Treball: Oferir a les empreses servei de 
preselecció 
- Promoció d’estudis i recerques al voltant de la situació laboral dels TS 
 

2. L’espai del Col·legi  
- Reactivar la campanya de col·legiació obligatòria 
- Promoure l’elaboració d’enquestes per tal de poder recollir la opinió dels 
col·legiats i col·legiades, interès i necessitats en diferents àmbits i temàtiques per 
tal d’adequar-ho a les seves expectatives 
- Elaborar un procediment de funcionament intern de les comissions per definir les 
funcions, els objectius, el marc institucional i els mecanismes d’incorporació de nous 
membres 
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-Promocionar i fer visible la tasca de les delegacions territorials 
- Seguir impulsant la RTS cap a una publicació científica de nivell, pel seu contingut 
i la presència a xarxes i webs 
- Desenvolupar el projecte de revisió i actualització del codi deontològic del Col·legi 
de Treball Social per adequar-lo a les necessitats de la intervenció professional en el 
context actual 
 

3.  Serveis per a les persones col·legiades 
- Realitzar un canvi d’ubicació de la seu central del TSCAT i adequar l’espai físic a 
l’augment de persones col·legiades, la disponibilitat d’espais de treball i garantir 
l’accessibilitat i l’ús en termes de comoditat, seguretat i optimització dels serveis. 
- Realitzar el Primer Congrés d’Intervenció i Atenció Psicosocial en Emergències 
previst pel 2022. 
- Intensificar els serveis destinats a la cura dels i les professionals per a la protecció 
i millora del seu estat físic i psicoemocional 
- Posar en marxa el nou servei de consultoria fiscal, i millorar l’accessibilitat i qualitat 
del servei de consultoria jurídica. 
- Incrementar l’oferta formativa mitjançant plataforma de formació online 
- Ampliar el catàleg formatiu adreçat a empreses, institucions i administracions 
 

A continuació pren la paraula el secretari, David Rodríguez, per continuar exposant els 
següents punts del pla d’actuació: 
 
4. Sinèrgies entre el món professional, l’acadèmic i el científic 

- Mantenir la col·laboració i la complicitat amb el món acadèmic i el científic per 
alinear totes les perspectives i àmbits d’intervenció del treball social en la praxi i el 
coneixement de la disciplina. Convocar uns primera reunió amb les universitats 
catalanes que  imparteixen TS per crear un espai estable de relació i col·laboració 
- Crear, amb la col·laboració del Seminari Permanent d’Història, l’arxiu històric de la 
professió que ens permeti fer recerca sobre què ha estat la nostra professió 
 

5. Participació social i relacions entre institucions  
- Promoure la participació en grups motor, comissions i taules de treball i a les 
sessions parlamentàries com a mecanisme de promoció de propostes legislatives i 
participació política 
- Participar a plataformes ciutadanes en defensa de drets 
- Seguir actualitzant i reforçar l’agenda de contacte i coordinació amb les 
administracions públiques i altres institucions o entitats de l’àmbit que ens és propi 
- Incrementar les aliances estratègiques amb la resta de col·legis de treball social, 
promovent reunions estratègiques, creant espais de treball per abordar qüestions 
d’interès comú, elaborar posicionaments, etc. 
- Visibilitat i reforçar la participació i influència a l’Associació Intercol·legial de 
Col·legis Professionals de Catalunya, especialment a la sectorial social 
 

6. Treball social en tots els àmbits 
- Reforçar la preservació del treball social en tots els àmbits d’acció social on ha estat 
sempre considerat, i potenciar la incorporació a espais de nova creació 
- Crear la Comissió d’Innovació i TIC social 
- Consolidar i reforçar el Projecte Obrador Comunitari 
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7. Defensa dels Drets de la Ciutadania i de la Població en situació de vulnerabilitat 
- Posar enfasi en la protecció i visibilització de la infància impulsant un dictamen 
sobre la situació actual del sistema de protecció a la infància 
- Crear un espai de treball conjunt amb la Sindicatura de Greuges 
 

A continuació intervé la Vicedegana 4a de la Delegació Territorial de Tarragona, Emma 
Perez, per exposar el Pla d’Actuació a les Delegacions Territorials:  
1. La professió i les relacions amb les institucions   

- Fomentar les aliances amb els diferents cercles socials que hi ha al territori amb la 
finalitat de poder participar i oferir diferents debats i cursos 
- Fomentar accions que facilitin el coneixement de la Delegació a les institucions del 
territori encarregades de dissenyar protocols, actuacions, etc. de caire social per 
poder aportar la visió des del treball social  
 

2. La professió compromesa amb la societat 
- Crear aliances amb altres col·legis professionals, entitats i ONG’s del territori 
relacionades especialment amb l’àmbit social 
- Aprofitar els canals de comunicació per millorar i ampliar la difusió de les 
actuacions que es porten a terme des de la delegació 
 

3. El Col·legi 
- Fomentar la participació de la col·legiatura de les delegacions en comissions i grups 
de treball ja existents i/o de nova creació 
- Promoure la proximitat del Col·legi i la seva delegació territorial a les comarques i 
poblacions del seu àmbit 
- Promoure la participació de la col·legiatura per a conèixer les seves inquietuds i 
necessitats 
- Establir l’objectiu de proximitat amb el Col·legi facilitant informació més específica 
al seu àmbit de treball 
 

4. Formació i recerca 
- Programar cursos, activitats, tallers i xerrades gratuïts per la col·legiatura de les 
delegacions d’acord amb els diferents formats (híbrid, online i presencial) 
- Continuar fomentant la formació amb les professionals del territori 
- Oferir un espai que permeti compartir el contingut i conclusions de TFG, TFM, tesis 
doctorals, així com altres treballs d’interès per a la professió 
 

5. Serveis als col·legiats i col·legiades 
- Organitzar sessions on es fomentin activitats de cura personal i de gestió de 
situacions d’estrès 
- Oferir els espais i instal·lacions de les delegacions a la col·legiatura per a portar a 
terme les seves activitats 
 
      

Torn de paraules:  
Pren la paraula la col·legiada Àurea Prats i Cinca: Demana si és possible que facin arribar 

el power point corresponent a la presentació del Pla de Comunicació  a les col·legiades 
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participants a l’assemblea, ja que no s’ha pogut veure per un problema tècnic durant la 

seva presentació. 

El secretari respon conforme es publicarà a la pàgina web, junt amb la informació de 

l’assemblea. 

 

Pren la paraula la col·legiada Olga Alonso Rodríguez: Demana per l’adequació dels 

espais. S’ha parlat en la presentació del Pla d’Actuació de buscar un nou espai per la seu 

central i pregunta si hi ha previst alguna cosa per les delegacions o si és només a nivell 

de la seu central, en concret pregunta per la delegació de Girona. 

La degana informa que abans de la pandèmia s’havia començat a fer alguna recerca de 

local de lloguer per la Delegació de Girona, i es reprendrà novament la cerca per fer-ho 

realitat. 

 

Votacions: 35 a favor i 2 abstencions 

 
S’aprova el Pla d’Actuació 2022 per unanimitat. 

 
5. Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2022  i preus de Productes i Serveis 2022 

 
Prenen la paraula la tresorera, Laura Morro, i l’assessor comptable del Col·legi, Xavier 
Vilalta. 
En primer lloc, la tresorera explica els criteris bàsics en els que es basa el pressupost per 
l’exercici del 2022: 

o Donar suport al Pla d’Actuació per a l’exercici 2022 
o Realisme: tant pel que fa a la previsió d’ingressos com de despeses 
o Prudència: es mantenen costos o s’hi inclouen rebaixes ja assolides o en vies 

d’assolir 
o Continuïtat: el pressupost té una clara voluntat de mantenir el Col·legi en la línia 

de gestió econòmica responsable dels darrers anys 
o Equilibri: els  ingressos pressupostats permeten fer front a les despeses i altres 

sortides de recursos previstes per l’any 2022.  
 

Per a l’exercici 2022 s’han pressupostat unes despeses per import de 1.200.257,99€. 
Aquesta xifra representa un increment d’un 5,6% en relació al pressupost de l’any 
anterior.  

 
- Ingressos comptables: 1.200.257,99€ 
- Despeses comptables: 1.169.257,99€ 
- Altres sortides de recursos: 31.000€ 
- Resultat del pressupost: 0,00€ 
   
En resum, podem dir que es tracta d’un pressupost equilibrat.  
Pel que fa a l’exercici 2022 hi ha algunes partides a destacar: 

o Partida de 17.000€ relacionada amb el Congrés d’Emergències que es durà a 
terme el 2022 

o Partida de 25.000€ destinats al Pla de Comunicació per dur a terme la campanya 
de visibilització, i també hi ha la partida del programari d’aplicacions 
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corporatives que preveu la despesa corresponent al desplegament de la nova 
web 

o Partida de 10.000€ inclosa en altres despeses, destinats al projecte 
d’implementació de la signatura electrònica. 

 
Pren la paraula l’assessor comptable per explicar amb més detall els ingressos i despeses 
previstos al pressupost.  
 
Detall dels ingressos:  
 

• Prestació de serveis: 124.500€ (es preveu un increment d’un 18% respecte 
l’exercici anterior. Aquests ingressos provenen de les formacions impartides) 

• Altres ingressos: 1.014.285€ (aquesta és la font d’ingressos més important del 
Col·legi – un 84%- i correspon bàsicament a les quotes col·legials. Es preveu un 
increment d’un 3% en relació a l’exercici de l’any anterior, preveien un 
increment de la col·legiatura, seguint la tendència dels darrers anys) 

• Generalitat: 38.672,99€ 

• Entitats locals: 19.000€ (també es preveu un increment en relació a l’exercici 
anterior ja que hi ha prevista una subvenció del Dipsalut) 

• Empreses privades: 3.500€ 

• Interessos dipòsits: 300€ 
 

Total ingressos: 1.200.257,99€ 
 

Detall de les despeses: 
 
1. Despesa comptable 

• Despesa de personal: 380.150€ 

• Despesa en béns corrents i serveis: 610.605,41€ 

• Transferències corrents: 143.502,58€ (despeses a tercers com l’aportació al 
Consejo i a la Fundació Galatea) 

• Amortitzacions: 35.000€ 
2. Altres sortides de recursos 

• Inversions reals: 31.000€  
 

Total despeses: 1.200.257,99€ 
 
 
Finalitzada la intervenció de l’assessor comptable, pren la paraula de nou la tresorera 
per exposar els preus dels productes i serveis per l’any 2022. Informa que es mantenen 
els mateixos preus que l’any anterior, destacant que la quota col·legial es manté a 159€. 

 
 
Torn de paraules:  

Pren la paraula la col·legiada M. Mercè Rico Busquets: transmet la consulta en relació 
a les treballadores socials jubilades que continuen col·legiades i que estan exemptes de 
pagar la quota. Pregunta si no seria convenient pagar una quota mínima tan sols per 
col·laborar econòmicament amb el Col·legi. 



 

 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 

-ACTA - 

 

Data 16/12/21 

Hora: 18:00h 

Lloc:  Online 

Página  9 de 10 

 
En relació a la quota de col·legiades jubilades, respon la tresorera que la col·legiatura va 
molt lligada a la professió i s’entén que una persona jubilada que vol seguir col·legiada, 
possiblement col·laborarà molt amb el Col·legi aportant la seva expertesa. 

 

Votacions: 34 a favor, 1 en contra i 3 abstencions  

 

S’aproven el Pressupost 2022 així com els preus de Productes i Serveis 2022. 

  

 
6. Precs i preguntes 

 
Pren la paraula el col·legiat Pedro Blanco Martin: vol consultar si actualment el Col·legi 
disposa d’un sistema de signatura professional digital per poder interactuar amb les 
administracions.  
La degana informa que ja s’està treballant per implementar el projecte de signatura 
professional.  
 
Pren la paraula la col·legiada Núria Carrera Comes: transmet el seu agraïment a la junta 
pel projecte que està duent a terme. 

 
 
  

La degana agraeix la presència i participació de les col·legiades i col·legiats i dona per 
finalitzada l’Assemblea General Ordinària. 

 
 

 

Vist-i-plau: 

 

 

 

 

 

David Rodríguez              Conchita Peña  

Secretari      Degana 
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ASSISTÈNCIA 

Alba Miras Arpi 

Alicia Fernández Prieto 

Àurea Prats i Cinca 

Concepción Romero Vázquez 

Concepción Peña Gallardo 

David Rodríguez Abellan 

Elisabet M. Fornell Dalmau 

Emma Pérez Pla 

Esther Martinez Plaza 

Eugenia Ros Lorente 

Francina Planas Vilella 

Gemma Solanas Bacardit 

Ingrid Pineda Pérez 

Irene Gardeñes Ruz 

Isabel García Pastor 

Jesús Antonio Monche Palacín 

Judit Rodríguez Moreno 

Laura Morro Fernández 

Loli Jiménez Roca 

Lucía Ortín Inglés 

M. Àngels Martínez Meca 

M. Mercè Rico Busquets 

Mercè Carbó Gascó 

Mercè Civit Illa 

Meritxell Ortiz Conca 

Monica Franco Vallejo 

Neus Jové Edo 

Núria Carrera Comes 

Núria Fustier Garcia 

Núria Trepat Secanell 

Olga Alonso Rodriguez 

Olga Zamora Rodríguez 

Pedro Blanco Martin 

Pol Jordi Martí Carcelén  

Teresa Aragones Viñes 

Victoria Mir Labalsa 

 

 

 

 

 

 

 

 


