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I.-  PRESENTACIÓ 

 

 

Benvolgudes i benvolguts, 

 

Novament ens tornem a trobar en aquest exercici de 
transparència institucional per tal de retre-us comptes, 
mitjançant la Memòria 2011 que teniu entre mans, del 
funcionament del Col·legi, de les activitats realitzades, així 
com dels resultats econòmics corresponents a l‟any passat. 

 

L‟any 2011 ha estat un any difícil, complicat des de molts 
punts de vista i convuls per a tota la ciutadania en general, però també per als i les 
professionals del treball social. La crisi global que estem patint (econòmica, política, social, 
cultural...) ens està portant a viure amb incertesa i patiment. Ens estem trobant, tant a nivell 
personal com professional, moltes situacions crítiques, i constatem que, una vegada més, els 
grans afectats i patidors estan sent aquelles persones i famílies que viuen situacions més 
precàries i vulnerables, així com les que estan suportant situacions de pobresa i exclusió. 
Però també estan afectant directament a tota una classe mitjana cada vegada més 
empobrida, que s‟està quedant sense feina ni recursos de subsistència. 

 

Per una banda, aquestes persones i famílies estan conformant un col·lectiu cada vegada més 
ampli que pateix la nova pobresa. Per altra banda, els treballadors i treballadores socials cada 
vegada som receptors de situacions més complexes, i hem d‟atendre moltes més persones 
amb menys recursos, fet que ha provocat un increment de situacions de pressió i estrès 
laboral. 

 

Però al mateix temps seguim sent aquí, acollint, escoltant, i el que és més important, 
acompanyant les persones que més pateixen en la nostra societat. 

 

Aquesta implicació i dedicació dels treballadors i treballadores socials ens ha portat, com a 
entitat, a prendre posició institucional pública, a denunciar situacions d‟injustícia i a fer 
propostes de millora en les polítiques socials amb actuacions concretes. 

 

Pensem que una manera d‟aconseguir ser escoltats i valorats, a part de les actuacions que 
hem dut a terme com a Col·legi professional, és amb la creació d‟aliances amb altres 
col·lectius. Així, aquest any 2011 ha estat rellevant l‟aportació que hem pogut fer mitjançant la 
creació de la plataforma “Ni un pas enrere”, sobre la qual us hem mantingut informats, i també 
amb la creació de l‟Associació Intercol·legial de Catalunya, que aglutina més de 100 col·legis 



 Memòria 2011 

 

4 
 

professionals del nostre territori. En aquests moments, el nostre Col·legi presideix la Sectorial 
d‟acció social, ensenyament i humanitats d‟aquesta Associació Intercol·legial de Catalunya. 

 

Finalment, i a nivell més intern del nostre Col·legi, el 2011 ha estat un any engrescador que 
ens ha portat a assumir reptes interessants. S‟ha fet des d‟una Junta il·lusionada, i per això 
voldria dir-vos que per a mi és un honor impulsar aquest equip de govern de la mà, també, del 
nostre equip tècnic. Hem viscut una renovació dels estatuts, amb el canvi de nom 
corresponent (ara som Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya), canvi d‟imatge 
corporativa, canvi de carnet col·legial, realització d‟obres a la seu central... Esperem que tots 
aquests canvis ens permetin seguir millorant l‟atenció a totes les col·legiades i col·legiats així 
com poder treballar amb més comoditat tots plegats. 

 

M‟agradaria, per acabar, en nom meu i en nom de tota la Junta de Govern, agrair-vos una 
vegada més la vostra aportació i implicació per seguir construint el nostre/vostre Col·legi 
professional, al servei de tots els professionals treballadors i treballadores socials de 
Catalunya i al servei, també, de tota la ciutadania. 

 

Us convido a conèixer amb major profunditat la tasca realitzada al llarg d‟aquest any 2011. 

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

 
Núria Carrera 
Degana 
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II.-  EL COL·LEGI  

 

2.1. DADES GENERALS 

 

El Col·legi té la seu central situada a la ciutat de Barcelona, i 5 delegacions territorials a 
Girona, Lleida, Manresa-Catalunya Central, Tarragona i Terres de l‟Ebre. Les dades de 
contacte de la seu central i de les delegacions són les següents: 

 
 Seu central i domicili social del COTSC: 

c/ Portaferrissa, 18, 1r 1a 

08002 - Barcelona 

Tel. 933 185 593 

Fax 934 122 408 

catalunya@tscat.cat 

catalunya@cgtrabajosocial.es 

 

Horari d‟atenció: De dilluns a divendres de 9 a 14 i de 15 a 20 h. 

 

 Delegació de Girona: 

c/ Berenguer Carnicer, 2, 1r 2a 

17001 - Girona 

Tel. 972 204 910 

Fax. 972 223 444 

girona@tscat.cat 

 

Horari d‟atenció: Dilluns, dimarts i dijous de 16.15 a 20.15 h. 

      Dimecres d‟11 a 14 i de 16.15 a 20.15 h. 

   
 Delegació de Lleida: 

c/ Canyeret, 17-19, 3r 1a 

25007 - Lleida 

Tel. 973 280 721 

Fax 973 725 990 

lleida@tscat.cat 

mailto:catalunya@tscat.cat
mailto:catalunya@cgtrabajosocial.es
mailto:girona@tscat.cat
mailto:lleida@tscat.cat
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Horari d‟atenció:  Dimarts i dijous de 10 a 14 i de 15 a 19 h. 
       Divendres d‟11 a 14 h. 

 
 Delegació de Manresa-Catalunya Central: 

c/ Canonge Mulet, 2, 3r 1a  

08241 - Manresa 

Tel. 938 723 109 

manresa@tscat.cat 

 

Horari d‟atenció: Dilluns, dimecres i dijous de 16 a 20 h. 
      Dimarts de 9.30 a 13.30 h. 

 
 Delegació de Tarragona: 

c/ Barcelona, 9, baixos 1a  

43001 - Tarragona 

Tel. 977 229 369 

Fax 977 238 528 

tarragona@tscat.cat 
 
Horari d‟atenció:  Dilluns i Dimecres de 16 a 20 h. 
       Dimarts de 10 a 13 i de 16 a 20 h. 

     Dijous de 10 a 13 h. 
 

 Delegació de les Terres de l’Ebre: 

Pg. Moreira, 21 

43500 - Tortosa 

Tel. 977 445 770 

terresdelebre@tscat.cat 

 

Horari d‟atenció: Dimarts i dijous de 15.00 a 19.00 h.  

 

 

2.2. PERSONALITAT JURÍDICA I FINALITATS 

 

El COTSC és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia. Es regeix pels 
seus estatuts, la Llei 7/2006 de l‟exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, 
per altres disposicions autonòmiques i estatals que li són aplicables, i per la normativa interna 
i els acords dels òrgans de govern del mateix Col·legi. 

mailto:manresa@tscat.cat
mailto:tarragona@tscat.cat
mailto:terresdelebre@tscat.cat
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Les finalitats essencials del Col·legi, segons els estatuts vigents, són: 

 

- Ordenar, d‟acord amb el marc legal aplicable, l‟exercici de la professió en qualsevol de 
les seves formes i modalitats. 

- Representar i defensar la professió i els interessos generals de la col·legiació. 

- Vetllar perquè l‟activitat professional de la col·legiació respongui als interessos i a les 
necessitats de la societat i al compliment de les funcions generals del treball social. 

- Garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions deontològiques de la 
professió de treball social. 

- Promoure i posicionar socialment la professió. 

- Protegir els interessos dels consumidors i usuaris dels serveis prestats pels 
col·legiats/des sens perjudici de la competència de l‟Administració pública a causa de 
la relació funcionarial. 

- Fomentar la implicació dels col·legiats/des en temes de solidaritat social. 

- Realitzar una gestió operativa, que sigui democràtica i de consens. 
 

2.3. ÒRGANS DE GOVERN 

 

Els òrgans de govern del Col·legi són dos: l‟Assemblea General i la Junta de Govern.  

 

L‟Assemblea General és l‟òrgan màxim de govern i està integrada per la totalitat de 
col·legiades i col·legiats. Els seus acords vinculen la totalitat de membres del Col·legi i el 
Col·legi. 

 

La Junta de Govern és un òrgan col·legial i els seus membres estan elegits pel procediment 
electoral establert legalment. La Junta de Govern està constituïda per:  
 

   

Degana: Núria Carrera i Comes 

 

Vicedegana 1a: M. Antònia Rocabayera 
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Secretària: Rosa M. Carrasco Coria 

 

Tresorera: Thaïs Yarky Tenllado 

 

Vicedegana 2a i 

delegada territorial de Lleida: 
M. Carme Tobella Barés 

 

Vicedegana 3a i 

delegada territorial de Girona: 
Anna M. Galobardes Gelada 

 

Vicedegana 4a i 

delegada territorial de Tarragona 
M. Àngels Expósito Miró 

 

Vicedegà 5è i delegat territorial de 

Manresa-Catalunya Central: 
Alberto Caballero Marcos 

 

Vicedegana 6a i 

delegada territorial de Terres de 

l‟Ebre: 

Glòria Martín Lleixa 
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Vocal Aurea Quintana Baulés 

 

Vocal Juan Manuel Rivera Puerto 

 

Vocal Lis Valeria Brusa Acuña 

 

Vocal Lucia Guerrero Ruíz 

 

Vocal Càndid Palacín Bartoli 

 

   

   

Junta ampliada: 

 
  

Vocal comissió Solidaritat Gemma Blasco Callao 
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Vocal comissió Dependència Maria Gonzalez Capilla 

 

Vocal comissió Salut Margarita Garcia Canela 

 

Vocal RTS Montserrat Bacardit Busquets 

 

Vocal Comissió SS.SS. Bàsics 

Mercè Ginesta Rey (ha 

substituït a Camino Grandes 

Garicano) 

 

Vocal Equip 65 Roser Ponsati Capdevilla 

 

   

   

   

Vocals de les Delegacions: 

 
  

Girona Laia Piqué Liquete  

Girona David Bataller Terol  

Girona Damià Godall Vives  
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Lleida Anna Rafel Campàs  

Lleida Pilar Naya Soldevila  

Lleida Núria Gorgues Sendra  

Lleida Vanessa Martínez Salas  

Lleida Carme Vara Villacampa  

Manresa-Catalunya Central Eva Giner Diaz  

Manresa-Catalunya Central Marta Muñoz Valero  

Manresa-Catalunya Central Yasmina Prieto Pérez  

Manresa-Catalunya Central Anna Cañadó Gonzalo  

Tarragona Anna M. Ilundain Martin  

Tarragona Jesus M. Loizaga Salazar  

Terres de l‟Ebre 

Xavier Joan Curto i Solè 

(substituït a final d‟any per 

Josep Gasulla Algueró) 

 

Terres de l‟Ebre Caterina Cortés Sabaté  

 

 

2.4. RECURSOS HUMANS 

 

L‟equip de professionals contractats del Col·legi garanteix l‟atenció a les col·legiades i 
col·legiats així com l‟organització funcional del Col·legi mateix. Un bon equip, cohesionat, 
permet desenvolupar els projectes i les tasques encomanades amb eficàcia i eficiència. I una 
bona atenció presencial, telefònica o a través de la pàgina web o del correu electrònic fan 
possible que les col·legiades i col·legiats se sentin ben acollits i rebin un bon tracte. 
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Actualment, al Col·legi comptem amb l‟equip següent: 

 

A la seu central hi tenim la gerència i el departament administratiu, integrat per una cap 
d‟oficina i quatre professionals administratives que donen suport a l‟atenció col·legial, 
formació, borsa de treball, comunicació, comptabilitat i delegacions. 

 

Cadascuna de les delegacions també disposa d‟una professional administrativa amb una 
dedicació que varia segons el nombre de col·legiades i col·legiats adscrits a cadascuna. 

 

Finalment, hi ha determinats serveis del Col·legi que han estat contractats a proveïdors 
externs, per tal de garantir el funcionament òptim de l‟organització. Aquests proveïdors han 
estat: 

 

- Comptabilitat i Recursos Humans:     

Faura-Casas Auditors Consultors 

 

- Auditoria de comptes: 

Cortés y Asociados Auditores, S.L. 

 

- Assessorament jurídic:  

El Sr. Josep Corbella s‟ha encarregat de l‟assessoria jurídica de les 
col·legiades i col·legiats. 

L‟assessoria jurídica institucional s‟ha encarregat als serveis jurídics del 
Col·legi Oficial de Metges de Barcelona. 

 

- Xarxa informàtica: 

Sodeker 

 

- Pàgina web i consultoria informàtica: 

Xifring Updating Business 

 

- Neteja: 

Fundació Tallers 
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2.5. COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL 

 

Per al funcionament del Col·legi és molt important la feina que fan les diferents comissions i 
grups de treball, ja siguin grups temàtics o agrupacions territorials. 

 

Per una banda aporten la seva visió sobre determinats problemes socials que cadascú es 
troba a diari des de l‟exercici de la seva professió. Per altra banda, serveixen per enriquir tots 
els i les professionals del treball social amb les seves reflexions, debats, aportació de punts 
de vista diferents, etc. Això ens permet, com a Col·legi, anar guanyant una visió més crítica i 
argumentada sobre el funcionament de la nostra societat i les seves estructures, i aprofundir-
hi des d‟una perspectiva més integral. Finalment, el funcionament d‟aquestes comissions i 
grups permet canalitzar les ganes de participar d‟un grup nombrós de col·legiades i col·legiats 
que estan interessats en determinats temes, ja que són òrgans de participació col·legial. 

 

Tot i que posteriorment es dedicarà un apartat d‟aquesta memòria a presentar l‟activitat anual 
que ha dut a terme cadascuna de les comissions i dels grups, considerem important destacar 
l‟activitat que desenvolupen les col·legiades i col·legiats que hi participen. 

 

Les comissions que han estat treballant al llarg del 2011 són: 

 

- Solidaritat i Cooperació amb el Tercer món 

- Relacions Internacionals 

- Salut 

- Acollida a la diversitat 

- Serveis Socials Bàsics 

- Atenció a les persones amb dependència 

 

Els grups de treball temàtics en actiu al llarg del 2011 han estat: 

 

Barcelona: 

 Atenció precoç 

 Discapacitats 

 Salut mental 

 Salut sexual i reproductiva 

 Drogodependències 

 Sociosanitari 

 Formació i docència 

 Centres de dia Salut Mental 
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 Atenció Primària Serveis Socials 

 PADES 

 

Girona: 

 Discapacitats 

Gent gran 

 

Lleida: 

 Discapacitats 

 Salut 

 Formació 

Sènior 

 

Manresa-Catalunya Central: 

 Gent Gran 

 Salut 

 Ensenyament secundari 

 

Les agrupacions territorials (vinculades a les delegacions territorials corresponents) que 
han estat treballant al llarg del 2011 són: 

  

 Vallès Occidental 

 Vallès Oriental 

 Alt Penedès 

 Terrassa 

 Sant Boi 

 Osona 

 Anoia 

 

Les agrupacions territorials d‟Osona i Anoia s‟han creat al llarg de l‟any 2011, i estan 
vinculades a la delegació de Manresa-Catalunya Central. 

 

Finalment, cal destacar la feina feta per l‟Equip 65, format per un grup nombrós de persones 
col·legiades jubilades de les seves tasques professionals però que segueixen aportant el seu 
temps i la seva dedicació al Col·legi. 
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2.6. LES COL·LEGIADES I ELS COL·LEGIATS  

 

2.6.1 Dades generals 

 

El nombre total de col·legiades i col·legiats a data 31 de desembre de 2011 és de 4.871 
persones. 

 

L‟any 2011 s‟han produït un total de 284 altes i 221 baixes. Per tant, el balanç global de 
l‟any ha estat positiu, amb un resultat net de 63 col·legiades/ts més que l‟any anterior. Això 
suposa un increment percentual de l‟1,29 %. Malgrat tot, s‟ha de fer notar que el nombre total 
d‟altes ha estat inferior que en anys anteriors, i en canvi s‟ha incrementat el nombre total de 
baixes en comparació amb els darrers anys. Barcelona, Lleida i Manresa-Catalunya Central 
han obtingut un resultat net positiu. Tarragona ha quedat equilibrada. Girona i Terres de l‟Ebre 
han tingut un petit retorcés. 

 

Observant l‟evolució del resultat net d‟altes i baixes en aquests darrers anys, es posa de 
manifest que mantenim una certa tendència a l‟alça en el total de persones col·legiades, 
però cada vegada més reduïda. 
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La distribució territorial de membres del Col·legi el desembre de 2011 és la següent: 
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DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL TOTAL COL·LEGIATS 

Barcelona 3.258 66,89 % 

Girona 343 7,04 % 

Lleida 495 10,16 % 

Manresa-Catalunya Central 312 6,41 % 

Tarragona 361 7,41 % 

Terres de l‟Ebre 102 2,09 % 

 

Proporció de col·legiats per Delegació

68%
7%

10%

6% 7% 2%
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TARRAGONA

TERRES EBRE

 

 

La distribució dels membres del Col·legi per sexes durant l‟any 2011 és la següent: 

 

 

DISTRIBUCIÓ PER SEXES 

 HOMES DONES 

BARCELONA 237 3.073 

GIRONA 25 318 

LLEIDA 21 474 

MANRESA-CATALUNYA CENTRAL 11 249 

TARRAGONA 24 337 

TERRES DE L‟EBRE 9 93 

TOTAL 327 (6,70%) 4.544 (93,30%) 
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La distribució de membres del Col·legi en funció de les franges d‟edat és la següent: 

 

 

DISTRIBUCIÓ PER EDAT DE MEMBRES COL·LEGI 

Menys de 25 anys 163 3,35 % 

26 - 35 anys 1.492 30,65 % 

36 - 45 anys 1.671 34,30 % 

46 - 55 anys 924 18,96 % 

56 - 65 anys 363 7,45 % 

Més de 65 anys 258 5,29 % 

 

 

Proporció de col·legiats per Edat
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2.6.2 Altes col·legials 

 

Durant l‟any 2011 s‟han produït 284 altes col·legials, dada inferior a la de l‟any anterior.  

 

L‟evolució de les altes en aquests darrers anys ha estat la següent: 

 

 

 

ALTES 

2007 352 

2008 311 

2009 329 

2010 325 

2011 284 

 

 

 

2.6.2.1 Altes per delegació durant el 2011 

 

La distribució per delegacions de les altes noves durant l‟any 2011 ha estat la següent: 

 

 

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL ALTES COL·LEGIALS 

Barcelona 216 76,06 % 

Girona 11 3,87 % 

Lleida 28 9,86 % 

Manresa-Catalunya Central 12 4,23 % 

Tarragona 16 5,63 % 

Terres de l‟Ebre 1 0,35 % 



Memòria 2011 
 

 

19 
 

 

0,35%5,63%4%

9,86%

3,87%

76,06%

BARCELONA

GIRONA

LLEIDA

MANRESA-CAT. CENT.

TARRAGONA

TERRES DE L' EBRE

 

 
Total altes: 284 

 

 

2.6.2.2 Evolució d’altes per delegacions 2007-2011 
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2.6.3 Baixes col·legials 

 

Al llarg de l‟any 2011 s‟han produït 221 baixes col·legials. En aquests darrers anys les baixes 
han evolucionat de la manera següent: 

 

 

BAIXES 

2007 157 

2008 188 

2009 451 

2010 198 

2011 221 

 

 

 

2.6.3.1 Distribució de baixes per delegacions 2011 

 

La distribució per delegacions de les baixes durant l‟any 2011 ha estat la següent: 

 

 

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL DE BAIXES COL·LEGIALS 

Barcelona 161 72,85 % 

Girona 12 5,43 % 

Lleida 21 9,50 % 

Manresa-Catalunya Central 8 3,62 % 

Tarragona 16 7,24 % 

Terres de l‟Ebre 3 1,36 % 
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En relació amb els principals motius exposats per causar baixa, es distribueixen de la 
manera següent: 
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MOTIUS DE BAIXES COL·LEGIALS 

Defunció 4 1,81 % 

Jubilació 7 3,17 % 

Motius econòmics 22 9,95 % 

Motius laborals 2 0,90 % 

No obligació de col·legiació 13 5,88 % 

No exerceix de TS 41 18,55 % 

No utilitza serveis del COTSC 8 3,62 % 

Trasllat de ciutat 22 9,95 % 

Motius personals 21 9,50 % 

Altres 34 15,38 % 

No exposen motius 47 21,27 % 
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III.-  ACTIVITAT COL·LEGIAL 

 

3.1. ASSEMBLEES I JUNTES 

 

3.1.1. Assemblees generals 

 

Al llarg de l‟any s‟han celebrat dues assemblees generals ordinàries, la primera el dia 30 de 
març i la segona el dia 12 de desembre. 

 

També s‟ha celebrat, amb motiu del canvi d‟estatuts del Col·legi, una Assemblea General 
Extraordinària, el dia 27 de gener, per a la seva aprovació definitiva.  

 

3.1.2. Juntes de Govern 

 

La Junta de Govern ampliada del Col·legi s‟ha reunit 11 vegades, i la Junta Permanent 24 
vegades. 

 

Així mateix, les delegacions han celebrat les juntes territorials corresponents: 

 

- Delegació de Girona: 11 juntes territorials i 1 assemblea territorial 

- Delegació de Lleida: 10 juntes territorials i 1 assemblea territorial 

- Delegació de Manresa-Catalunya Central: 9 juntes territorials i 1 assemblea territorial 

- Delegació de Tarragona: 11 juntes territorials 

- Delegació de Terres de l‟Ebre: 7 juntes territorials i 1 assemblea territorial 

 

3.2. APROVACIÓ DELS NOUS ESTATUTS DEL COL·LEGI 

 

Una de les tasques més importants de l‟any, i més rellevant per al Col·legi, ha estat el canvi 
d‟estatuts del Col·legi. De fet, la llei ens ha obligat a realitzar aquest canvi a tots els Col·legis 
professionals per tal d‟adaptar-nos a les darreres normatives europees aprovades en els 
últims anys. 

Així mateix, i com que en aquests moments, amb l‟entrada en vigor del canvi de plans 
d‟estudis universitaris amb l‟aprovació del pla Bolonya, la carrera de Treball Social ha deixat 
de ser una diplomatura i ha passat a ser un grau (amb l‟ampliació d‟un quart any en el pla 
d‟estudis), s‟havia de fer un canvi de nom del Col·legi per adaptar-nos a aquesta 
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circumstància. Per aquest motiu, el nou nom de l‟entitat, aprovat en Assemblea, ha passat a 
ser Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. 

El 5 de setembre passat van sortir publicats al DOGC els nous estatuts del Col·legi, i a partir 
d‟aquell moment han entrat en vigor. 

El procés d‟elaboració d‟aquests nous estatuts ha estat molt participatiu, sota la coordinació 
d‟una comissió formada per M. Teresa Massons, Neus Càrdenas, Marta Alvarez i Camino 
Gastón.  

Els aspectes més rellevants dels nous estatuts fan referència a: 

 

- Adequació a les noves lleis europees, de l‟Estat espanyol i de Catalunya 

- Canvi de nom del Col·legi 

- Canvi de denominació del càrrec de presidenta, que passa a ser degana 

- Així mateix, la vicepresidenta passa a ser vicedegana 1a 

- Els delegats/des territorials passen a ser vicedegans/nes 

- Es potencia el funcionament de les delegacions territorials 

- Les juntes territorials passen a ser òrgans col·legials, i per tant entren en el procés 
electoral 

- Es possibilita la creació d‟agrupacions territorials, dependents d‟una delegació 
determinada  

- Canvi de denominació de la delegació de Manresa, atesa la seva demarcació (que ara 
per qüestions pràctiques també incorpora l‟Anoia), i passa a denominar-se Manresa-
Catalunya Central 

- Tots els òrgans col·legials tenen un mandat de quatre anys i poden ser reelegibles per 
un segon mandat 

- S‟han incorporat les funcions més rellevants dels treballadors/es socials 

- El coordinador/a del Consell deontològic passa a ser president/a del Consell 

- Incorporació de l‟Equip 65 als estatuts del Col·legi 

- Diferenciació de funcions entre la junta de govern i la junta electoral en els processos 
electorals 

- Simplificació en el procés de votacions 

- Incorporació d‟un capítol referent al control preventiu i clarificació del procediment 
disciplinari 

- Obertura a la incorporació de les noves tecnologies 

 

 

3.3. NOVA IMATGE CORPORATIVA I NOU CARNET COL·LEGIAL 

 

Arran del canvi d‟estatuts i com que també s‟ha modificat el nom del Col·legi, s‟ha hagut de 
renovar el logo i la imatge corporativa. 
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Així mateix, aprofitant aquesta circumstància i per tal de donar compliment a un compromís de 
la Junta de Govern aprovat en assemblea, s‟ha procedit a implantar un nou carnet col·legial 
plastificat, amb la imatge i el nom nou del Col·legi, i més adaptat a la situació actual. 

 

 

 

3.4. OBRES SEU CENTRAL 

 

Tal com es va aprovar en l‟Assemblea General del mes de desembre de 2010, al llarg de l‟any 
2011 s‟han fet unes obres importants a la seu central del Col·legi, ja que les instal·lacions 
estaven molt antiquades. 

Els motius fonamentals per fer les obres han estat l‟adequació dels espais i de les 
instal·lacions a les necessitats actuals del Col·legi i millorar l‟atenció a les col·legiades i 
col·legiats. Poder oferir una acollida més digna i poder oferir uns espais de treball que resultin 
confortables a totes les persones que utilitzen els serveis del Col·legi (comissions i grups de 
treball, formació, mediació, etc.) ha estat un dels objectius proposats amb aquesta millora. 

Les obres han estat realitzades per l‟empresa CIRE, sota la direcció del Sr. Joan del Valle, 
arquitecte. 

Durant uns mesos s‟ha hagut de treballar en precari, i en alguns moments fins i tot hi ha hagut 
dificultats per poder oferir una atenció de qualitat als col·legiats i col·legiades, però finalment 
s‟ha pogut reprendre l‟atenció amb normalitat. 

Així mateix, des de la Junta s‟ha hagut de realitzar un seguiment molt minuciós de les obres, 
perquè a mesura que es realitzaven les obres s‟havien d‟anar prenent decisions sobre els 
imprevistos que anaven sorgint. 

Amb motiu de l‟acabament de les reformes, que es van allargar més del que s‟havia previst 
inicialment, es va celebrar una Jornada de portes obertes a la qual es va convidar a totes les 
col·legiades i col·legiats, als representants institucionals de les administracions públiques i a 
persones i entitats simpatitzants del Col·legi. 
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3.5. COMPAREIXENCES AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

 

El Col·legi ha tingut dues compareixences al Parlament: 

 

- Compareixença per presentar les propostes sobre els pressupostos de la Generalitat 
de la plataforma Ni un pas enrere, el mes de maig. 

- Compareixença amb motiu del canvi en la Llei de la Renda Mínima d‟Inserció (PIRMI), 
el mes d‟octubre.  

 

3.6. RELACIONS INSTITUCIONALS 

 

Al llarg de l‟any s‟han mantingut reunions i s‟han establert relacions amb institucions d‟índole 
molt divers. Les més rellevants per al Col·legi han estat: 

 

 Universitats: 

- Universitat de Barcelona 

- Universitat Rovira i Virgili de Tarragona 

- Universitat de Vic 

- Universitat de Lleida 

- Universitat de Girona 

- UNED-Girona 

- UNED-Terres de l‟Ebre 

- Universitat Ramon Llull (Fundació Pere Tarrés) 

- Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (IDEC-UPF) 

- Els temes més importants tractats amb les diferents universitats han estat: la 
retitulació per al Grau en Treball Social; com fer-nos presents, com a Col·legi 



Memòria 2011 
 

 

27 
 

professional, entre els alumnes que estan cursant Treball Social; i establir 
col·laboracions en l‟àmbit de la formació. 

 

 Ajuntaments:  

- Ajuntament de Barcelona 

- Ajuntament de l‟Hospitalet 

- Ajuntament de Lleida 

- Ajuntament de Manresa 

- Ajuntament de Reus 

- Ajuntament de Tarragona 

- Ajuntament de Vic 

 

 Diputacions:  

- Diputació de Barcelona 

- Diputació de Girona 

 

 Consells Comarcals:  

- Consell Comarcal del Tarragonès 

- Consell de Serveis Socials del Baix Camp 

- Consell de salut del Baix Camp 

 

 Generalitat de Catalunya:  

- Departament de Benestar Social i Família: 

Hble. conseller 

Secretària general del Departament 

Directora general de l‟ICASS 

Director de serveis territorials de Lleida 

- Departament de Salut: 

Institut d‟Estudis de la Salut (IES) 

Director de serveis territorials de Lleida 

- Departament de Justícia: 

   Director general de Dret i d‟Entitats jurídiques  

   Director de serveis territorials de Lleida 

- Departament d‟Interior: 

Hble. conseller 
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Director general de Protecció Civil 

- Departament d‟Empresa i ocupació: 

   Director de serveis territorials de Lleida 

- Departament d‟Ensenyament: 

   Director de serveis territorials de Lleida 

- Delegacions territorials del Govern de la Generalitat: 

Delegat territorial de Lleida 

 

 Parlament de Catalunya: 

- Presidenta del Parlament 

- Presidenta de la taula de benestar social del Parlament 

- Representants de benestar social de tots els grups parlamentaris 

 

 Entitats Financeres: 

- Banc Sabadell 

- Catalunya Caixa  

- la Caixa 

- Ibercaja 

 

 Col·legis professionals: 

- Consejo General de Trabajo Social 

- Associació Intercol·legial de Catalunya 

- Taula lletrada Intercol·legial 

- Associació de Col·legis professionals de Lleida  

- Col·legi oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de Catalunya 

- Col·legi d‟Educadores i Educadors Socials de Catalunya 

- Col·legi oficial de Doctors i Llicenciats en belles arts i professors de dibuix de 
Catalunya 

- Col·legi oficial de Doctors i Llicenciats en filosofia i lletres i en ciències de 
Catalunya 

- Col·legi oficial d‟Infermeria de Barcelona 

- Col·legi de Llicenciats en educació física i ciències de l‟activitat física i de 
l‟esport de Catalunya 

- Col·legi oficial de Metges de Barcelona 

- Col·legi oficial de Pedagogs de Catalunya 

- Col·legi oficial de Periodistes 
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- Col·legi oficial de Psicòlegs de Catalunya 

- Col·legi oficial de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya 

- Colegio de Trabajo Social de Madrid 

 

 Altres entitats: 

- Plataforma Ni un pas enrere 

- Plataforma Tots fem Bages 

- Agència Catalana de Protecció de Dades 

- Càritas de Lleida 

- Consorci de salut i social de Catalunya 

- Coordinadora d‟usuaris de la sanitat 

- Creu Roja Catalunya 

- Creu Roja de Lleida 

- Creu Roja de Manresa 

- ECAS (Entitats d‟Acció Social de Catalunya) 

- Federació Catalana d‟Associacions de Familiars i persones amb problemes de 
salut mental (FECAFAMM) 

- Fundació Campus Arnau d‟Escala 

- Fundació Congrés Català de Salut Mental 

- Fundació IRES 

- Fundació Pallach de Girona 

- Fundació SAR-Quavitae 

- Fundació universitària del Bages 

- Institut Català de l‟Envelliment 

- Institut Català de la Dona 

- Institut Català d‟Oncologia (ICO) 

- Obra Social CatalunyaCaixa 

- Parc Sanitari St. Joan de Déu 

- Taula Tercer Sector 

- Unió d‟Hospitals 
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3.7. PARTICIPACIÓ, COL·LABORACIÓ I ORGANITZACIÓ D‟ACTES 

 

Des del Col·legi s‟ha participat i col·laborat en diferents jornades, conferències i actes. Unes 
vegades han estat actes organitzats des del mateix Col·legi, altres han estat organitzats en 
col·laboració amb altres entitats. Passem a enumerar-los: 

 

 

 

Actes organitzats des del Col·legi: 

 

- Presentació del “Manual Diagnòstic social en salut mental”, celebrada a Manresa el 16 
de febrer. 

- Conferència “La retitulació de la diplomatura al grau en treball social a l‟Estat espanyol 
i Catalunya”, a càrrec de la Sra. Montserrat Bacardit, celebrada a Manresa el 23 de 
febrer. 

- Celebració del Dia Mundial del Treball Social a Barcelona i Lliurament de la Medalla 
d‟Or 2011 del Col·legi, lliurada a la Sra. Pilar Malla, celebrat el 15 de març. 

- Celebració del Dia Mundial del Treball Social a Manresa, celebrat el 16 de març. 

- Celebració del Dia Mundial del Treball Social a Lleida i homenatge a la primera Junta 
de l‟Associació d‟Assistents Socials de Lleida, celebrat el 17 de març. 

- Sessió informativa anual a la Delegació de Lleida, el 17 de març. 

- Conferència “El mercat de treball: on està l‟ocupació?”, a càrrec de la Sra. Victòria 
Aguilar, celebrada a Tarragona el 20 de març. 

- “Debats en treball social i política social”, sota el títol “A més serveis socials, menys 
treball social”, celebrat a Girona, el 24 de març. 

- “Debats en treball social i política social”, sota el títol “El retorn de la beneficència”, 
celebrat a Girona, el 31 de març. 

- Jornada “El Treball Social: Creant i Construint”, organitzada per l‟Agrupació territorial 
de St. Boi, celebrada a St. Boi el dia 1 d‟abril. 

- Presentació de la plataforma “Ni un pas enrere” mitjançant roda de premsa, celebrada 
a Barcelona el 12 d‟abril. 
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- Jornada “El futur de les pensions” organitzada per l‟Agrupació territorial del Vallès 
Occidental, celebrada a Sabadell el 13 d‟abril. 

- Presentació del Col·legi als alumnes de treball social de la Universitat de Barcelona, el 
13 d‟abril. 

- Jornada de portes obertes amb motiu de la inauguració de la nova seu de la delegació 
de Girona, el 14 d‟abril. 

- Jornada Treball social, tastets i vi, celebrada a Tarragona el 14 d‟abril. 

- “Debats en treball social i política social”, sota el títol “L‟estat del benestar en crisi”, 
celebrat a Girona, el 24 d‟abril. 

- Presentació del Col·legi als alumnes de treball social de la Universitat de Lleida, el 19 
de maig. 

- Xerrada “Codi d‟ètica i consell deontològic”, a càrrec de la Sra. Teresa Casanovas, 
celebrada a Girona el 22 de maig. 

- Acte de presentació de l‟Estudi “El treball social amb famílies: la responsabilitat dels 
treballadors socials en l‟autodeterminació dels col·lectius més vulnerables”, a càrrec 
de la Sra. Josefina Fernández, celebrat a Barcelona el 7 de juny. 

- Conferència “Nova família. Noves lleis” sobre la reforma del Llibre V del Codi Civil 
Català, a càrrec de la Sra. Carme Oriol, celebrada a Barcelona el 16 de juny. 

- Seminari d‟ètica a la Universitat de Lleida, el 17 de juny. 

- Jornada “Treball Social, Salut i Salut Mental” celebrada a Barcelona, el 22 de juny, 
organitzada conjuntament amb la Fundació Congrés Català de Salut Mental. 

- Jornada de treball sobre “Qualitat en relació al treball social”, amb la Fundació Avedis 
Donabedian, celebrada a Barcelona el 30 de juny. 

- Conferència “El nou reglament d‟estrangeria. Com afecta als informes d‟arrelament 
social?”, celebrada a Manresa el 20 de setembre. 

- Acte de reconeixement als projectes subvencionats en la convocatòria de Projectes de 
Cooperació 2010, celebrat a Barcelona el 29 de setembre. 

- Col·loqui de preparació a les Jornades de Serveis Socials Bàsics, amb la conferència 
“El lideratge dels equips en moments de canvi” a càrrec del Sr. Àngel Castiñeira, 
celebrat a Barcelona, el 4 d‟octubre. 

- Presentació del Col·legi als alumnes de Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili 
de Tarragona, el 17 d‟octubre. 

- Acte inaugural del curs de mediació Intercol·legial, celebrat a Barcelona el 18 
d‟octubre. 

- Conferència simultània sobre envelliment actiu, “La contribució social de les persones 
grans”, organitzada en col·laboració amb l‟Obra Social de CatalunyaCaixa, celebrada 
el 20 d‟octubre a: 

- Barcelona, a càrrec de la Sra. Mercè Pérez Salanova 

- Lleida, a càrrec de la Sra. Pilar Planella 

- Figueres, a càrrec de la Sra. Miriam Lladós 

- Tarragona, a càrrec de la Sra. Glòria Vilà 
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- Manresa, a càrrec de la Sra. Ma. Rosa Igual 

- 1a Jornada de Treball Social en l‟àmbit sociosanitari i residencial, celebrada a Manresa 
el 25 d‟octubre.  

- Presentació del Col·legi als alumnes de treball social de la UNED-Girona, el 25 
d‟octubre. 

- Conferència “La retitulació de la diplomatura al grau en treball social a l‟Estat espanyol 
i Catalunya”, a càrrec de la Sra. Montserrat Bacardit, celebrada a Igualada amb motiu 
de la presentació de l‟Agrupació territorial de l‟Anoia. 

- Xerrades informatives sobre recursos per a persones dependents, adreçades a 
familiars, organitzades conjuntament amb l‟Obra Social de CatalunyaCaixa, i 
celebrades a: 

- CX Centre Sociosanitari i Residencial Vall d‟Hebron, el 8 de novembre 

- CX Hospital de Dia de Terrassa, el 14 de novembre 

- CX Centre i Hospital de Dia de Viladecans, el 15 de novembre 

- CX Hospital de Dia Raval de Barcelona, el 16 de novembre 

- Acte de lliurament de la Medalla al mèrit en treball social de la Catalunya central, 
celebrat a Manresa el 15 de novembre. 

- Conferència “La inclusión protegida de los ninos en la mediación familiar” a càrrec de 
la Sra. Liliana Zanuso i la Sra. Rosalia Bikel, celebrada a Barcelona el 30 novembre. 

- Presentació de la publicació del treball de recerca premiat en el V Premi Dolors 
Arteman, celebrat al centre DIXIT de Barcelona el 13 de desembre. 

- Jornada de Portes Obertes a la seu central del Col·legi el 20 de desembre. 

 

 

 

Actes organitzats per altres entitats i en què el Col·legi ha participat en l‟organització: 

 

- I Jornada de “Treball Social i Salut: Dilemes Ètics”, organitzada per La Unió, i 
celebrada a Barcelona el 24 de març. 
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- III Congrés del Tercer Sector Social, organitzat per la Taula del Tercer Sector de 
Catalunya, i celebrat a Barcelona els dies 24 i 25 de març. 

- 5es Jornades Multidisciplinàries Catalanes de Residències Gent Gran, celebrades a 
Barcelona el 25 de març. 

- Inauguració de l‟exposició fotogràfica: 25è aniversari de Centres Oberts a Manresa, el 
21 d‟abril. 

- Presentació de “Ni un pas enrere” al Foro Estatal Observatorio de Servicios Sociales, 
celebrat a Madrid el 6 de maig. 

- 3a Jornada de professionals de residències geriàtriques i centres de dia, celebrada a 
Girona el 20 de maig. 

- Acte de concessió dels Premis Fira Gran, celebrat a Barcelona, el 26 de maig. 

- Fòrum sobre inclusió social i ciutadania 2011, sota el títol “Nous discursos i estratègies 
professionals en temps de crisi”, celebrat a Girona els dies 2 i 3 de juny. 

- Acte de concessió del Premio Nacional al Trabajo Social, celebrat a Madrid el 20 de 
juny. 

- IV Congrés de salut mental infanto-juvenil, celebrat a Barcelona el 11 de novembre. 

- Acte de lliurament dels Premis ACRA, celebrat a Barcelona el 24 de novembre. 

- Acte de lliurament del VII Premi Josep M. Rueda, celebrat a Barcelona el 30 de 
novembre. 

- Conferència i visita al Centre Penitenciari de Lledoners, el 15 de desembre.  

 

      

 

Altres actes en què ha participat el Col·legi: 

 

- Jornada sobre Prostitució realitzada a la Universitat de Lleida, el 25 de febrer. 

- II Fòrum Serveis Socials, organitzat per la Diputació de Barcelona, els dies 3 i 4 de 
març. 

- Presentació del nou centre de fires i convencions de Reus, el 15 de març. 

- Congrés d‟Intel·ligència Emocional, celebrat a Lleida els dies 24 i 25 de març. 
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- Premis Candi Vilafanye i conferència de la Sra. Pilar Malla, celebrada al Saló de Plens 
de l‟Ajuntament de Lleida, el 29 de març. 

- Conferència a càrrec del Conseller d‟Empresa i ocupació a la Universitat de Vic, el 29 
de març. 

- Conferència sobre immigració organitzada per la Universitat Rovira i Virgili de 
Tarragona, celebrada el 22 d‟abril. 

- Lliurament de la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya a la Sra. Montserrat 
Colomer, celebrat a Barcelona el 27 d‟abril. 

- Inauguració del Col·legi d‟Educadores i Educadors Socials de Terres de l‟Ebre. 

- Presentació a Lleida de la novel·la: “Nos recibirá la tierra” de Gloria Martín, 
col·laboradora del Col·legi, amb motiu del Dia Internacional per a l‟acció de la Salut de 
les Dones, el dia 27 de maig. 

- Inauguració de l‟Escola d‟Estiu de la Diputació de Barcelona, el 27 de juny. 

- Jornada Gerontològica XXV Aniversari Centre Geriàtric del Pirineu, celebrada a la 
Pobla de Segur el 29 de setembre. 

- Jornada sobre el voluntariat social organitzada per la Federació Catalana de 
Voluntariat Social, celebrada a Lleida el 4 d‟octubre. 

- Acte d‟inauguració del Postgrau en desenvolupament, organitzat per la UOC i Creu 
Roja, celebrat a Barcelona el 5 d‟octubre. 

- Acte d‟inauguració del Màster en política social i mediació comunitària, organitzat 
conjuntament per la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i 
l‟IGOP, celebrat a Barcelona el 17 d‟octubre. 

- Acte del Dia Internacional de lluita contra la pobresa, organitzat per la Taula del Tercer 
Sector de Catalunya, celebrat a Barcelona el 17 d‟octubre. 

- Jornada de treball organitzada per la Taula del Tercer Sector de Catalunya, celebrada 
a Barcelona el 3 de novembre. 

- Assistència al sopar de l‟Associació Antisida de Lleida, el 10 de novembre. 

- Premis literaris 2011, 28è premi d‟assaig, Josep Vallverdú, celebrats a l‟Auditori Enric 
Granados de Lleida el 18 de novembre. 

- Assistència a l‟acte institucional de l‟Ajuntament de Balaguer, amb motiu del Dia de la 
Violència de Gènere, el 25 de novembre. 

- Jornada “El suport psicològic en les situacions de violència masclista”, celebrada a la 
Sala Jaume Magre de l‟Ajuntament de Lleida el 29 de novembre. 

- I Congrés Internacional de Treball Social, celebrat a Bilbao els dies 15 i 16 de 
desembre. 

 

3.8. POSICIONAMENTS INSTITUCIONALS 

 

El Col·legi, recollint una proposta presentada per una persona col·legiada en l‟Assemblea 
General de desembre del 2010, ha incorporat en la seva dinàmica habitual la publicació dels 
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seus Posicionaments Institucionals respecte de temes rellevants per a la societat, per als 
professionals i per als actors de l‟àmbit social i sociosanitari. 

Al llarg de l‟any 2011, el Col·legi ha fet públics 14 posicionaments institucionals que han 
quedat penjats a la pàgina web. D‟aquests, 7 eren posicionaments propis del Col·legi, 4 
posicionaments conjunts amb altres entitats i 3 adhesions a manifestos d‟altres entitats. 

Els posicionaments propis del Col·legi han versat sobre: 

- Retirada del complement de les Pensions No Contributives en casos de malalts 
mentals amb ingressos hospitalaris de curta durada. 

- Contra la supressió de l‟ajut de 426 € a les persones desocupades sense subsidi 
d‟atur. 

- Invertim en futur, Ni Un Pas Enrere. 

- Contra l‟ús polític del fet migratori i la xenofòbia. 

- Amb els “indignats” a Catalunya. 

- Manifest en relació amb la Renda Mínima d‟Inserció. 

- En relació amb l‟edicte publicat per la Generalitat en el DOGC Num. 6002 sobre la 
Renda Mínima d‟Inserció. 

 

3.9. PREMIS DEL COL·LEGI 

 

Al llarg de l‟any, el Col·legi ha convocat i ha concedit els premis següents: 

 

- Medalla d‟Or del Treball Social 2011 atorgat a la Sra. Pilar Malla 

- Medalla de la Delegació de Manresa-Catalunya Central al mèrit en treball social de la 
Catalunya central 2011 

- Convocatòria de projectes de cooperació 2010 (la convocatòria correspon a l‟any 2010 
però la concessió es realitza el 2011) 

- Convocatòria del VI Premi de recerca en treball social Dolors Arteman 

 

3.9.1 Medalla d‟Or del Treball Social 2011 

 

El Col·legi ha concedit la Medalla d‟Or del Treball Social 2011 a la Sra. Pilar Malla i Escofet. 

L‟acte de lliurament de la medalla s‟ha realitzat en la Sala La Cuina de l‟Espai Francesca 
Bonnemaison de Barcelona, el dia 15 de març, aprofitant la celebració del Dia Mundial del 
Treball Social. 
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3.9.2 Medalla de la delegació de Manresa-Catalunya Central al mèrit en Treball 
Social de la Catalunya Central 2011 

 

Per primera vegada, la delegació de Manresa-Catalunya Central ha organitzat l‟acte de 
lliurament de la medalla al mèrit en Treball Social de la Catalunya Central. 

Aquest acte s‟ha celebrat el dia 15 de novembre, i s‟ha concedit el premi a la primera Junta de 
l‟Associació d‟Assistents Socials de Manresa. 

 

3.9.3 Convocatòria per a la concessió d‟ajuts a projectes de cooperació al 
desenvolupament  

 

El Col·legi ha presentat novament la convocatòria per a la “Concessió d‟Ajuts a projectes 
de Solidaritat i Cooperació amb el Tercer Món”. Aquesta convocatòria té per objecte la 
concessió d‟ajuts a projectes de cooperació promoguts per entitats de Catalunya o 
treballadors i treballadores socials col·legiades/ts a títol individual susceptibles de ser 
finançats amb càrrec a la partida “Contribució del Col·legi per a programes de solidaritat” del 
pressupost del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya (COTSC). Aquesta partida 
representa un 1% del total del pressupost. 

 

En aquest cas, la convocatòria correspon a l‟any 2010 i la concessió d‟ajuts es realitza l‟any 
2011. L‟import corresponent a aquesta convocatòria ha estat de 10.287 €. 
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Enguany s‟han presentat un total de 16 projectes. El jurat ha decidit concedir la subvenció a 
tres projectes: 

 

- “Alzando nuestras voces, defendiendo nuestros derechos”, de la regió de Matagalpa 
(Nicaragua). 

- “Programa de formación a trabajadores sociales en intervención social y familiar para 
mejorar la atención a menores desinstitucionalizados o en riesgo de abandono”, de 
Ghana. 

- “Primera fase de la construcció d‟una escola d‟oficis destinada a nens amb risc 
d‟exclusió social”, de Guinea-Bissau. 

 

3.9.4 Convocatòria del VI Premi de recerca en treball social Dolors Arteman 

 

L‟any 2011 s‟ha convocat el VI premi Dolors Arteman, de recerca en treball social. Aquest 
any, per primera vegada, hi ha hagut dues modalitats en la convocatòria: 

- Millor treball de recerca realitzat en l‟àmbit del treball social. 

- Millor projecte de recerca a realitzar.  

 

La convocatòria ha estat oberta fins al mes de gener de 2012, per la qual cosa, la concessió 
del Premi es realitzarà al llarg de l‟any 2012. 

Així mateix, i segons el compromís del Col·legi, el treball premiat en la convocatòria 2010 ha 
estat publicat al llarg de l‟any 2011 i enviat a totes les col·legiades i col·legiats. Aquesta 
publicació va ser presentada públicament al centre DIXIT de Barcelona el 13 de desembre 
passat, per part de les seves autores. 

 

3.10. PUBLICACIONS I ESTUDIS 

 

L‟any 2011 el Col·legi, a part de la Revista de Treball Social, ha publicat la recerca premiada 

en la V edició del premi Dolors Arteman, que, sota el títol “Experiència d‟ús i resultats d‟una 
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escala de valoració sociofamiliar en ancians per part de treballadors socials i sanitaris d‟una 

comarca”, van realitzar la Sra. Eva Rovira Soler, la Sra. Carme Guinovart Garriga i la Sra. 

Anna Rufí Vila. Se n‟ha fet una edició de 5.000 exemplars i s‟ha distribuït a tots els membres 

del Col·legi. 

 

 

 

3.11. REPRESENTACIONS INSTITUCIONALS 

 

El Col·legi forma part de diversos organismes institucionals en tot el territori de Catalunya, que 
tenen per objectiu la reflexió, el debat i el treball per tal de millorar la qualitat de vida i el 
benestar de les persones. 

 

Estem representats en els organismes següents:  

 

ORGANISME 

 

1. Patronat Fundació Congrés Català de Salut Mental 

2. Consell municipal de gent gran - Manresa 

3. Comissió de protocol contra els maltractaments a la gent gran - Manresa 

4. Protocol d‟actuació contra la violència domèstica - Manresa 

5. Grup assessor del grau en Treball Social de la Universitat de Vic 

6. Consell de participació de Serveis Socials de l‟Ajuntament de Manresa 

7. Consell local de Serveis Socials de l‟Ajuntament de Vic 

8. Consell assessor professional de la Fundació Campus Arnau d‟Escala 

9. Comissió de Prospectiva del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona 
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10. Observatori de Drets de la Infància 

11. Taula d‟Infància i Adolescència de Catalunya 

12. Consell Sectorial SS.SS. Atenció a la Infància 

13. Grup d‟Infància del CMBS 

14. Vicepresidencia del Consejo General de Trabajo Social 

15. Vocalía del Consejo General de Trabajo Social 

16. Consell d‟Ètica - Consejo General de Trabajo Social 

17. Consell de Participació Àrea de Benestar Social - Diputació de Barcelona 

18. Espai de Debat Permanent i Aplicat (EDPA) 

19. Fòrum Social per l‟Educació a Catalunya 

20. Consell municipal de gent gran - Lleida 

21. Consell municipal de persones amb discapacitats - Lleida 

22. Consell Assessor municipal d‟infància i adolescència - Lleida 

23. Grup Intercol·legial de Formació i Recerca Maltractament Gent Gran- Fundació 
Pascual i Prats (Girona) 

24. Grup Intercol·legial de Gent Gran - Ajuntament de Girona 

25. Grup de drogodependències CMBS 

26. Consell Municipal de Reus 

27. Fi de Vida de les UCIES 

28. Jornades Interdisciplinàries Catalanes de Residències de Gent Gran 

29. Consell Municipal Europeu 

30. Comitè Tècnic de l‟ICAA - DBSIF 

31. Consell Sectorial d‟Atenció Primària - DBSIF 

32. Comitès de les 9 JSSB 

33. Comissió Permanent del Consell Municipal de Benestar Social - Ajuntament de 
Barcelona 

34. Grup de Treball de Dones (CMBS - Ajuntament de Barcelona) 

35. Grup de Treball per abordatge Violència Sexual 

36. Institut Català del Voluntariat 

37. Grup de Gent Gran (CMBS – Ajuntament de Barcelona) 

38. Consell General de la Xarxa Local del SAD 

39. Comissió Rectora del Pla Nacional de l‟Associacionisme i Voluntariat 

40. Consell de Política Social de l‟Ajuntament de Rubí 

41. Consell de Benestar Social - Ajuntament de Badalona 
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42. Consell Assessor d‟Accions Formatives - Diputació de Barcelona 

43. Comissió de Salut del Consejo General 

44. Grup Promotor Mediació en Salut 

45. Consell Assessor de Salut Mental i Drogodependències 

46. Grup de treball sobre cartera de Serveis d‟Atenció a les Famílies 

47. Jurat del Premi Josep M. Rueda 

48. Consell de Salut del Govern Territorial del Tarragonès 

49. Consell per a la Promoció de l‟Accessibilitat i Supressió de Barreres 
Arquitectòniques 

50. Comitè Pedagògic Institut d‟Estudis de la Salut (IES) 

51. Pla d‟Innovació d‟Atenció Primària i Salut Comunitària 

52. Comitè Assessor en Salut i Interculturalitat de la Fundació “la Caixa” 

53. Grup Promotor ILP Renda Ciutadana Garantida 

54. Consell de salut del Govern territorial del Baix Camp 

55. Comissió de protecció civil de Catalunya 

56. Grup de Treball d‟Emergències Sísmiques 

57. Consell Municipal de Benestar Social - Ajuntament de Terrassa 

58. Càtedra de Serveis Socials de Catalunya 

59. Plenari Consell Municipal de Benestar Social - Ajuntament de Barcelona 

60. Consell Rector de l‟ICAA - DBSIF 

61. Consell Assessor de la Facultat de Ciències Jurídiques de la URV 

62. Consell Assessor de la Facultat de Pedagogia de la UB 

63. Institut Català de les Dones 

64. Consell General de SS.SS. - DBSIF 

65. Comissió Funcional del Consell General de SS.SS. - DBSIF 

66. Comissió Rectora del Pla d‟Acció per a la Inclusió i Cohesió Social a Catalunya 

67. Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista 

68. Consell Assessor de la Taula del Tercer Sector de Catalunya 

69. Vicepresidència de l‟Associació Intercol·legial 

70. Presidència de la Sectorial d‟Acció Social, Educació i Humanitats de 
l‟Associació Intercol·legial de Catalunya 

71. Taula lletrada intercol·legial de Catalunya 

72. Consell Assessor de Professionals i Ciutadans TICSALUT 
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73. Consell de Salut del Govern Territorial de l‟Alt Camp i Conca de Barberà 

74. Comitè d‟Experts en Formació de RRHH en l‟àmbit dels Serveis Socials 

75. Fòrum Intercol·legial de la Gent Gran 

76. Comissió Permanent Interdisciplinària contra la violència de gènere 

77. Corporació catalana de mediació en salut 

78. Intercol·legial Sanitat (Consejo General) 

79. Intercol·legial de mediació 

80. Consell de Salut del Govern territorial del Baix Penedès 

81. Observatori d‟Ètica Aplicada a la Intervenció Social 

82. Consell d‟ètica de Serveis Socials de Catalunya 

83. Comissió Permanent d‟Ètica 

84. Comitè de Seguiment de la RMI - DBSIF 

85. Associació Barcelona per l‟Acció Social 

86. Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 

87. Consell d‟Habitatge Social de Barcelona 

88. Comissió de Cohesió Social del PEMB 

89. Comissió de pobresa de la Generalitat de Catalunya 

90. Ni un Pas Enrere 

91. Grup Intercol·legial de formació i recerca maltractament gent gran - Girona 

 

3.12. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 

 

El Col·legi ha mantingut 22 convenis de col·laboració. D‟aquests, 5 són nous, signats 
durant el 2011 amb diferents entitats, tant públiques com privades. 

Els convenis vigents al llarg de l‟any han estat: 

 
 Entitats públiques: 

 
- Ajuntament de Barcelona 
- Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat 
- Associació Catalana de Municipis (ACM) 
- Autoritat Catalana de Protecció de dades 
- Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 

Catalunya: renovació per al 2011 
- Departament d‟Interior de la Generalitat de Catalunya 
- Diputació de Barcelona: renovació per al 2011 
- Institut Català d‟Oncologia 
- Institut d‟Estudis de la Salut (IES) 
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- UNED de Girona 
- Universitat de Barcelona 
- Universitat de Lleida 
- Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

 
 Entitats privades: 

 
- Banc de Sabadell 
- Fundació Campus Arnau d‟Escala 
- Fundació Congrés Català de Salut Mental 
- GEiEG (Grup Excursionista i Esportiu de Girona) 
- Ibercaja 
- IDEC - Universitat Pompeu Fabra 
- Medicorasse 
- Obra Social de CatalunyaCaixa 
- Universitat Ramon Llull - Fundació Pere Tarrés 

 

Així mateix, s‟ha cancel·lat 1 conveni vigent: 

 
- Institut Català d‟Oncologia 

 

3.13. COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL 

 

Les actuacions que s‟han realitzat en matèria de Comunicació del Col·legi, per assolir els 
objectius determinats en el Pla d‟actuació de l‟any 2011, han estat les següents: 

 

1. Mitjans de comunicació: aquest any s‟ha augmentat molt la presència del Col·legi en els 
mitjans de comunicació per contribuir al reconeixement social i al prestigi de la professió. 
 

Al llarg de l‟any, el Col·legi ha estat present en diferents mitjans de comunicació de tot el 
territori de Catalunya. Les intervencions més rellevants han estat: 

 

TV3: 
- Presentació del manifest de “Ni un pas enrere” 
- Participació en el programa “Banda Ampla” sobre l‟accessibilitat a l‟habitatge 

 

BTV: 
- Els treballadors dels ambulatoris presenten un manifest contra les retallades 

 

COM RÀDIO:  

Programes quinzenals amb una durada de 15 minuts. Els temes tractats al llarg de l‟any han 
estat els següents: 

- “Salut mental i treball social”  
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- “Premis de cooperació i solidaritat del Col·legi” 
- “Servei del Pades, funcionament i rol de la treballadora social” 
- “La situació de crisi com afecta als serveis socials d‟atenció primària” 
- “Les retallades en serveis socials“  
- “Presentació del manifest de Ni un pas enrere” 
- “La universitat: perspectives actuals dels estudis de Treball Social” 
- “La immigració i els Serveis Socials” 
- “Programes europeus i el Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya” 
- “Dia Mundial de la Pobresa: com afecten les retallades en la ciutadania” 
- “ La mediació i el treball social” 

 

CADENA SER:  

- Entrevista amb la degana i amb membres de la Junta, amb motiu de la problemàtica 
de la Renda Mínima d‟Inserció. S‟ha participat en 3 programes diferents. 

 

EL PAÍS: 
- 4 aparicions amb motiu de la reforma de la Renda Mínima d‟Inserció (entrevista i 

declaracions de la degana). 

 

EL PERIÓDICO: 

- Presentació del manifest de “Ni un pas enrere”. 

 

LA VANGUARDIA:  

- Presentació del manifest de “Ni un pas enrere”. 

 

EL PUNT-AVUI: 
- Presentació del manifest de “Ni un pas enrere” 
- Gairebé 3.000 preceptors del PIRMI sense localitzar 

 

VILAWEB:  

- Presentació del manifest de “Ni un pas enrere”. 

 

EUROPAPRESS: 
- Els treballadors socials diuen que la base de dades de la RMI està desfasada 

 
CATALUNYAPRESS: 

- Mena va utilitzar una base desfasada per remetre les ajudes del Pirmi 
 

SOCIAL.CAT: 
- Entrevista a la degana en relació amb la crisi actual i com afecta al treball social. 
- Publicació de l‟article en relació amb el lliurament de la Medalla d‟Or 2011 a la Sra. 

Pilar Malla. 
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- Publicació de l‟article “Europa i les eleccions catalanes: l‟opció indefugible”, a càrrec de 
Josep Vilarmau. 

- Publicació de l‟article “Treball social i serveis bàsics avui”, a càrrec de Montserrat 
Mestres. 

 

ARA.CAT: 
- Assistents socials i sindicats demanen al Parlament que es paralitzi la reforma del 

PIRMI. 

 

DIARI DE GIRONA:  

- Diverses entitats diuen NO a les retallades 

- Els treballadors socials diuen que la base de dades de la RMI està desfasada 

 

REGIÓ 7:  

- Articles apareguts amb participació de la Delegació de Manresa 

- Diverses entitats diuen NO a les retallades 

 

NACIODIGITAL.CAT:  

- La Delegació de Manresa acull l‟exposició Somnis. 

 

YOUTUBE:  

S‟han penjat vídeos de diferents aparicions del Col·legi: 
- Taula rodona “Passat, present i futur del Treball Social”, organitzada per la Delegació 

de Manresa-Catalunya Central. 
- Conferència d‟Arcadi Oliveres amb motiu del Dia Mundial del Treball Social. 
- Intervenció de la degana amb motiu de la inauguració del III Congrés del Tercer Sector 

Social. 
 
MUJERESPERIODISTAS.NET:  

- Entrevista a Glòria Rubiol. 
 
MUJERESDENEGOCIOS.NET:  

- Entrevista a la degana. 

 

2. Web corporatiu: el web corporatiu és un mitjà de comunicació important per al Col·legi en 
la relació amb totes les col·legiades i col·legiats i amb els ciutadans. En aquests moments el 
web té prop de 3.000 col·legiats registrats com a usuaris. 
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3. Comunicacions per correu electrònic: el format de comunicació interna amb la 
col·legiatura més utilitzat per la degana i la Junta de Govern ha estat el “Fem Visible”. Al 
llarg de l‟any 2011 s‟han enviat 21 comunicacions “Fem Visible” amb l‟objectiu de mantenir 
informades les col·legiades i col·legiats dels actes de representació institucional en què 
participa el Col·legi, així com de les entrevistes mantingudes amb els principals dirigents de 
l‟àmbit social i polític del país i dels esdeveniments rellevants per al Col·legi i per a les 
treballadores i treballadors socials. 

En relació amb els “Fem Visible”, s‟han rebut 60 respostes de persones col·legiades, de les 
quals 36 han estat de felicitació, 4 de queixa i 20 suggeriments o peticions. 
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IV.-  SERVEIS PER A LES COL·LEGIADES I COL·LEGIATS 

 

4.1. FORMACIÓ 

 

Durant el 2011 hem continuat programant formació continuada, adreçada fonamentalment a 
professionals del treball social. Cal destacar que, en aquesta ocasió i seguint la línia iniciada 
l‟any anterior, hem realitzat tres cursos de formació en línia. 

Al llarg de l‟any hem ofert un total de 67 cursos i tallers de formació, dels quals hem pogut 
realitzar-ne 41. Hem comptat amb una participació de 510 persones. 

Fonamentalment, les temàtiques dels cursos i tallers organitzats des del Col·legi han girat 
entorn de quatre eixos fonamentals: 

- cursos genèrics sobre el treball social o l‟acció social 

- cursos específics segons diferents àmbits d‟actuació 

- cursos d‟habilitats personals 

- cursos de lideratge i direcció 

 

La distribució territorial dels cursos i tallers programats i realitzats ha estat la següent: 

 

 

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL 

 PROGRAMATS REALITZATS ANUL·LATS 

Barcelona 41 29 12 

Girona 4 4 0 

Lleida 6 3 3 

Manresa 7 1 6 

Tarragona 3 1 2 

Terres de l‟Ebre 3 2 1 

Cursos en línia 3 1 2 

TOTAL 67 41 26 
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En aquests darrers anys l‟evolució de l‟oferta formativa del Col·legi ha anat augmentant: 

 

EVOLUCIÓ DE CURSOS REALITZATS EN ELS DARRERS ANYS 

 2009 2010 2011 

Nombre de cursos programats 33 43 67 

Nombre de cursos realitzats 16 26 41 

Nombre de cursos anul·lats 17 17 26 

NOMBRE TOTAL D‟ASSISTENTS 290 567 510 
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4.2. BORSA DE TREBALL 

 

4.2.1. Ofertes laborals 

 

L‟any 2011 s‟han gestionat un total de 265 ofertes laborals, de les quals 2 han estat ofertes 
per a l‟estranger, concretament per al Regne Unit. 



 Memòria 2011 

 

48 
 

S‟ha notat una forta davallada d‟ofertes laborals rebudes a la borsa de treball. 

 

Principalment s‟han rebut ofertes procedents del sector privat, seguides de les ofertes del 
sector públic. Finalment, i en una proporció inferior, s‟han presentat ofertes del sector privat 
que està gestionant serveis públics. 

 

 

 

OFERTES LABORALS PER SECTORS 

Sector privat 135 50,92 % 

Sector públic 72 27,14 % 

Sector privat gestor públic 56 21,21 % 

Estranger (Regne Unit) 2 0,73 % 

TOTAL 265 100 % 
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La distribució dels llocs de treball demandats ha estat la següent: 

 

 

DISTRIBUCIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

Director/a 12 4,53 % 

Coordinador/a 18 6,79 % 

Treballador/a social 178 67,17 % 

Tècnic/a 25 9,43 % 

Insertor/a laboral 10 3,77 % 

Referent tutela 7 2,65 % 

Mediador/a 7 2,65 % 

Docent 6 2,26 % 

Altres 2 0,75 % 

TOTAL 265 100 % 
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Àmbits d‟intervenció 

 

Els àmbits d‟intervenció per als quals hem rebut major demanda de personal han estat 
atenció primària, gent gran, discapacitats i sanitat. 

 

 

ÀMBITS D‟INTERVENCIÓ 

Gent gran 65 24,53 % 

Atenció primària 76 28,69 % 

Discapacitats 29 10,94 % 

Salut/sanitat 22 8,30 % 

Infància i adolescència 13 4,91 % 

Salut mental 10 3,77 % 

Pobresa i exclusió social 6 2,26 % 

Drogodependències 8 3,02 % 

TS comunitari 10 3,77 % 

Atenció domiciliària 10 3,77 % 

Immigració 5 1,89 % 

Dona 5 1,89 % 

Educació 6 2,26 % 

TOTAL 265 100 % 
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Distribució territorial 

 

La distribució territorial de les ofertes laborals ha estat la següent: 

Prenent com a base la distribució geogràfica per delegacions, destaca la província de 
Barcelona, on es concentra la major part d‟ofertes rebudes, amb un total de 193. A 
continuació trobem Girona, amb un total de 24 ofertes, i segueixen d‟una manera progressiva 
Lleida (22), Tarragona (10), Manresa-Catalunya Central (10), Terres de l‟Ebre (4) i Regne Unit 
(2). 

 

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL 

Barcelona 193 72,83 % 

Girona 24 9,06 % 

Lleida 22 8,31 % 

Tarragona 10 3,77 % 

Manresa-Catalunya Central 10 3,77 % 

Terres de l‟Ebre 4 1,51 % 

Regne Unit 2 0,75 % 

TOTAL 265 100 % 
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Tipus de contractes 

 

Els tipus de contractes oferts per les entitats han estat els següents: 

 

 

TIPUS DE CONTRACTES 

Temporal 138 52,07 % 

Obra i servei 38 14,34 % 

Indefinit 23 8,68 % 

Substitució 33 12,45 % 

Personal laboral Administració 13 4,91 % 

Interinatge 11 4,15 % 

Pràctiques 5 1,89 % 

Altres 4 1,51 % 

TOTAL 265 100 % 
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1,89% 1,51%
4,15%

12,45%

4,91%

Temporal

Obra i servei

Indefinit

Substitució

Personal laboral Administració

Interinatge

Pràctiques
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Tipus de jornada laboral 

 

El tipus de jornada laboral oferta ha estat, principalment, de dedicació a jornada completa 
(172 ofertes), enfront de la jornada parcial (93 ofertes): 

 

35,09%

64,91%

Completa

Parcial

 

4.2.2. Servei d‟Orientació Laboral 

 

A més de la gestió de les ofertes laborals, des del Col·legi també s‟ofereix a les persones 

interessades un assessorament laboral a través del Servei d‟Orientació Laboral. Durant l‟any 

2011, un total de 24 persones col·legiades han utilitzat aquest servei. 
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El perfil dels col·legiats i col·legiades que han passat pel servei ha estat, majoritàriament, 

nous professionals que es volen incorporar a la seva primera tasca professional, o que volen 

fer un canvi d‟orientació laboral enfocat al treball social. 

 

4.3. COMISSIONS 

 

4.3.1. Comissió de Solidaritat i Cooperació amb el Tercer Món 

 
La Comissió està formada per 11 persones. 

La periodicitat de les reunions ha estat mensual: han mantingut 6 reunions de treball, 2 actes 
públics i 2 trobades lúdiques. 

Les activitats realitzades durant el 2011 han estat les següents:  
 

- Treball amb les noves bases de la convocatòria d‟ajuts.  

- La presentació dels projectes va tenir lloc el dijous 29/9/11 a la Bonnemaison. 

- Es van seleccionar 3 projectes. Com que el primer projecte va renunciar al final del 
procés, amb la junta es va decidir de reservar la quantitat assignada per a la propera 
convocatòria. 

- Al final de l‟acte va actuar el grup de percussió i dansa africana Nalle Club, originari de 
Costa d‟Ivori. 

- El dimecres 16/2/11 es va organitzar una Tarda Solidària a la seu del Col·legi, sota el 
tema “TUNÍSIA, EGIPTE... UNA NOVA ESPERANÇA”, amb la participació de dues 
persones natives, que ens van explicar en viu i en directe les seves visions. 

- Durant les nostres vacances, diferents membres de la comissió han visitat també 
aquest any països del Tercer Món: Guinea, Camerun, Veneçuela... i han participat en 
espais ciutadans unitaris a favor de la pau i el desenvolupament: Plataforma Aturem la 
Guerra (actes i manifestacions), cicles de conferències de l‟Institut Català de la Pau, 
etc. Ressaltem la concentració davant l‟Oficina de la Unió Europea el dijous 10/2/11, 
en solidaritat amb la revolta a Egipte. 

- Aquestes accions ens permeten mantenir-nos amb els ulls oberts als problemes 
causats per la guerra i per les desigualtats..., i en posar-ho en comú ens ajudem unes 
a les altres a alimentar el sentit de compromís social per un altre “Món Possible”, 
juntament amb els moviments socials que el reivindiquen. 

- La Comissió continua en la línia iniciada al 2009 d‟implicació activa en col·laborar amb 
Junta, i per aquest motiu s‟ha assistit amb regularitat a la reunió de Junta de Govern 
(Gemma Blasco) i a les 3 assemblees que s‟han realitzat. També s‟ha participat 
activament en la proposta de Medalla d‟Or del treball social i al mateix acte de 
lliurament (15/3/11). Finalment hem respost a la crida d‟acudir el 20/12/11 a la Jornada 
de Portes Obertes amb motiu de la rehabilitació de l‟espai del Col·legi.  

- Per últim volem aportar dues activitats més, que estan al voltant de la comissió: 

 Hem representat el Col·legi en el Programa de Com Ràdio “Tots x tots” 
(Eugènia Alonso). 
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 En un altre ordre de coses, volem assenyalar que una de les companyes de la 
Comissió (Eugènia Alonso) va ser contraportada d‟El Periódico el 2/9/11 pel 
seu treball social al servei nocturn d‟urgències de l‟Hospital Clínic de 
Barcelona. 

 

Pla de treball per al 2012: 

- Està previst continuar amb el tema de la valoració dels projectes i promoure l‟acte de 
presentació dels mateixos, com un acte cultural i solidari entre els col·legues i amics. 
Tenim la voluntat de seguir amb la línia i programar alguna xerrada i/o activitat. 

- Volem incorporar més persones a la comissió, perquè creiem que, malgrat l‟esforç 
requerit, és una vinculació positiva tant per al col·legi com per tenir una mirada més 
ampla cap al món de les desigualtats i les injustícies internacionals. La comissió ens 
ajuda a estar més alerta. 

 
 

4.3.2. Comissió de relacions internacionals 

 

La comissió de relacions internacionals del Col·legi està formada per 10 persones.  

Mantenen una reunió mensual. 

Pel que fa al pla d‟actuació que van realitzar, la seva tasca s‟ha centralitzat en tres grans 
línies estratègiques, fonamentades en els projectes següents: 

- Projecte de suport a la mobilitat internacional.  

- Projecte d‟obertura amb les diferents agrupacions professionals de treball social. 

Hem de fer-nos visibles i crear lligams, nexes, aliances, etc., en definitiva, crear xarxa, on 
col·laborar, compartir, crear, generar, co-construir, etc. coneixement i professió, en el sentit 
més ampli de la paraula. 

 

Metodologia de treball: 

Les actuacions han sigut portades a terme per la comissió en grups integrats per dos 
membres, en els quals la interacció, els posicionaments, perspectives, etc. fan que aquesta 
formulació metodològica de treball sigui més participativa i democràtica. 

Les actuacions desenvolupades al llarg de l‟any 2011 han estat les següents: 

- Coordinació interna amb el referent de la comissió. Aquesta coordinació ha sigut 
portada a terme en: 

o Espais formals: seu central del COTSC 

o Espais informals: cafeteries, etc. 

o Ciberespais: ús de les TIC - Internet. 

- Reunions periòdiques amb els diferents membres de la comissió per tal de compartir 
les experiències i resultats que s‟obtenien de la feina desenvolupada pels diferents 
grups de treball. 
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- Reunions amb diferents professionals de diferents institucions per tal de seguir i 
intentar assolir els objectius fixats al pla d‟actuació. 

- Assistència a jornades i seminaris en temàtiques implícites dins el pla d‟actuació. Des 
del camp vinculat a les temàtiques socials, és molt important formar-se contínuament 
en les novetats de la realitat social des de la vessant tècnica, organitzativa, legislativa, 
etc. 

Dins el pla d‟actuació, estructurat en tres projectes, hi ha hagut variacions del projecte 
presentat inicialment al que finalment s‟ha pogut desenvolupar i executar. 

El projecte desenvolupat ha estat el següent: 

 

PROJECTE 

 

OBJECTIUS 

1. Suport a la 
mobilitat 
laboral 

 Mantenir i establir contactes amb institucions vinculades a 

la mobilitat laboral. 

 Establir-hi un conveni de col·laboració.  

 Registrar i recopilar en una base de dades els passos que 

implica la mobilitat laboral dels treballadors socials. 

 Incorporar l’assessorament com un servei més de la 

col·legiatura. 
2. Obertura a les 

diferents 
agrupacions 

professionals 
de treball 
social 

 Establir contacte i vincle amb diferents agrupacions 

(col·legis, associacions, organitzacions oficials) de 

treballadors socials. 

 

3. Conèixer 
l’estructura 

dels Serveis 
Socials dels 
països de la 
UE 

 Aproximar-se a les realitats d’intervenció dels diversos 

països on es vinculin els contactes. 

 Conèixer, estudiar i valorar les estructures de serveis 

socials de diferents països. 

 

 

1. Projecte de suport a la mobilitat: 

Des de la Comissió de Relacions Internacionals tenim la intenció i l‟objectiu d‟impulsar la 
mobilitat laboral dels i de les professionals del treball social per exercir la disciplina en altres 
països. 

En aquest sentit, es va fer una recerca d‟institucions instaurades amb què poguéssim establir 
contacte i es va intentar establir algun tipus de vinculació/aliança per tal de treballar en aquest 
sentit. En la feina desenvolupada en la recerca de canals, vam poder identificar un interlocutor 
expert en la temàtica de mobilitat laboral des de la perspectiva europea, EURES. 

També hem establert noves aliances, en aquest cas gràcies a la col·laboració amb 
l‟Associació Nexes, en relació amb la mobilitat professional. 

El Col·legi ha ofert dues convocatòries de beques, amb 3 beques en cada convocatòria, per a 
estades de pràctiques laborals a Europa, projecte gestionat per l‟associació Nexes 
Interculturals Joves per Europa. Aquestes beques estan subvencionades per la Comissió 
Europea (Programa Leonardo Da Vinci Mobilitat) i pel Col·legi, i estan destinades, 
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especialment, a reforçar el procés d‟aprenentatge dels participants dins la intervenció social 
vers la interculturalitat. 

Les beques tenen com a objectiu facilitar el desenvolupament de les capacitats i 
competències tècniques dels participants a partir de la seva estada formativa en institucions 
que intervenen dins el marc de la interculturalitat, la immigració i el desenvolupament 
sociocomunitari. 

L‟associació Nexes Interculturals de Joves per Europa, promotora del projecte juntament amb 
el Col·legi, tutoritza les pràctiques de les persones participants amb un acompanyament i una 
coordinació permanents. 

Quina és la importància del projecte? 

El fet de poder oferir un servei i una ocasió com aquesta, de gaudir d‟una beca Leonardo, 
suposa: 

- Poder realitzar pràctiques professionals durant 13 setmanes en països europeus com 
França, Itàlia, Portugal i Suècia. 

- És una oportunitat per continuar formant-se i aprofundir en la pràctica professional vers 
el fenomen de la immigració que esdevé la interculturalitat. 

- Les persones participants obtenen una experiència laboral en una institució de 
l‟estranger. 

- Ofereix una bona oportunitat per aprendre una llengua estrangera. 

Durada de les beques: 

Les estades, en la primera convocatòria, s‟han realitzat a França i Itàlia. En la segona 
convocatòria tindran lloc a Suècia i Portugal.  

La beca Leonardo permet a la persona beneficiària realitzar pràctiques formatives en la 
institució assignada, durant els mesos determinats (12 setmanes), comptant amb el suport 
d‟un tutor de la institució i l‟acompanyament permanent de l‟equip tècnic de l‟Associació 
Nexes i de membres de la Comissió de Relacions Internacionals del Col·legi. 

En resum, aquesta col·laboració ha sigut un èxit, ja que des de NEXES ens han fet menció 
explícita que el COTSC som pioners en buscar col·laboració a aquest nivell amb ells, amb la 
intenció que el projecte tingui sostenibilitat i pugui, en un futur, consolidar-se en les dues 
institucions. 

 

2. Projecte d‟obertura amb les diferents agrupacions professionals de treball 
social: 

L‟inici d‟aquest projecte es va centrar en la planificació i passos que volíem seguir per 
aconseguir els objectius proposats. En aquestes primeres reunions de planificació vam 
estructurar el desenvolupament del programa en 4 fases d‟acció diferenciades, deixant 
obertes totes les possibilitats a l‟hora de poder reestructurar aquest desplegament de 
programa.  

La primera fase consistia a preparar tot el material i les eines necessàries per poder dur a 
terme les accions següents: 
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PRIMERA FASE (maig-setembre) 

OBJECTIUS ACTIVITAT ESTAT DE 

L’ACTIVITAT 

Presentar el programa de 

manera formal a les diferents 

organitzacions amb qui 

realitzem contacte 

Realització d’una carta de 

presentació del projecte. 

Acabat.  

Presentar el programa en 

diferents idiomes.  

Recerca de persones que 

puguin traduir la carta a 

diferents idiomes 

(alemany, francès, anglès, 

italià, etc.).  

Acabat.  

Acotar el marc d’actuació per 

fer créixer el programa de 

manera sòlida i orientada. 

Evitar la dispersió.  

Delimitació dels països 

sobre els quals inicialment 

volem establir relacions.  

Acabat.  

Utilitzar les dades  Contactar amb persones 

afiliades al COTSC que ens 

puguin aportar contactes 

interessants per 

desenvolupar el programa.  

En procés.  

Recollir les dades obtingudes 

de les diferents activitats 

d’utilitat per al programa.  

Creació d’una base de 

dades.  

Acabat.  

 

Ens hem posat en contacte amb diverses institucions a escala europea i internacional, 
buscant aliances que, a data d‟avui, estem treballant. Com a exemples d‟aquestes aliances 
podem parlar de localitzacions geogràfiques com Nova York, Regne Unit, França, Itàlia, 
Finlàndia i Suècia.  

Un cop consolidat aquest intercanvi d‟informació, l‟objectiu serà ampliar el ventall de països 
amb els quals establir contacte, en el que anomenaríem tercera fase. L‟obertura de nous 
contactes s‟anirà fent de forma progressiva per tal d‟anar consolidant els intercanvis i que la 
informació que s‟intercanviï pugui ser assimilada per les diferents comissions a fi d‟analitzar 
les potencialitats i possibilitats que ofereix cada lloc. Aquesta fase restarà oberta al llarg de tot 
el programa. 

Una quarta fase serà la de l‟intercanvi, en què en funció de cada entitat es plantejarien 
jornades a diferents països, ofertes de feina, oferta formativa, etc. Aquesta fase quedarà 
oberta al llarg de tot el programa. 

La informació i els diferents contactes que s‟estableixin amb els diferents col·legis i entitats 
serà traslladada al conjunt de subgrups de la Comissió de relacions internacionals per tal que 
cada subgrup pugui valorar les potencialitats d‟intercanvi de cada col·legi o organització. 

 



Memòria 2011 
 

 

59 
 

 

3. Projecte de conèixer l‟estructura dels serveis socials dels països de la UE: 

Aquest és un projecte que a data d‟avui estem treballant. No hem pogut obtenir unes 
conclusions prèvies, la qual cosa suposa que intentarem posar èmfasi en el desenvolupament 
del projecte en el període actual, l‟any 2012. 

 

Conclusions: 

En línies generals es pot dir que, tot i que els objectius eren ambiciosos a nivell del seguit de 
programes presentats, no tots s‟han pogut acomplir, per un conjunt de circumstàncies que 
s‟han anat produint al llarg del desenvolupament dels diferents programes. L‟element que més 
ha dificultat l‟acompliment dels objectius ha estat el factor temps, perquè la majoria dels 
membres de la comissió de relacions internacionals realitza altres tasques laborals i d‟estudis. 
Aquest factor temps ha dificultat les trobades a nivell de subgrups i les trobades a nivell de 
Comissió, i ha dificultat així l‟intercanvi d‟informació, la posada en comú i el treball conjunt 
més exhaustiu. 

Un altre factor que ha dificultat l‟acompliment dels objectius plantejats ha estat la pròpia 
inexperiència de totes les persones que formem part d‟aquesta Comissió, ja que ens ha costat 
cert temps situar-nos en la nostra tasca i orientar-la en els diferents moments del procés. Ara 
tots els projectes estan engegats i tots tenen unes finalitats clares a curt i mitjà termini, 
valorem que aquest proper any 2012 serà més productiu. 

Un tercer factor que ha jugat en contra nostra i que té a veure amb les grans expectatives que 
vam generar d‟inici ha estat planificar grans objectius a acomplir sense comptar la despesa de 
temps que això generaria. Ha calgut, doncs, al llarg del procés, anar acotant els objectius en 
funció del ritme de treball. Ara, coneixent-nos una mica més com a equip i reconeixent els 
ritmes de treball realistes podrem planificar molt millor aquest proper any 2012. 

Aquest segon any com a Comissió de relacions internacionals també ens ha servit per ampliar 
l‟oferta de serveis a la col·legiatura i assessorar, en aquells casos que ens han consultat, 
respecte a temes vinculats amb l‟exercici de la professió en d‟altres països. 

Tot i les dificultats expressades d‟inici, la gran majoria de les persones que formem part de la 
Comissió coincideixen a valorar com a molt positiva l‟experiència de la tasca realitzada per 
aquesta, ja que s‟ha pogut estructurar la Comissió, preparar el terreny perquè la feina sigui 
més àgil en aquest proper any, conèixer-nos entre nosaltres, planificar en funció dels ritmes 
ara ja coneguts, i a més a més s‟han acomplert objectius importants que valorem molt 
positivament, com: 

- Iniciar l‟establiment de canals per facilitar als col·legiats i col·legiades la mobilitat 
internacional, particularment al Regne Unit. 

- Iniciar un projecte d‟oferiment de beques Leonardo com a partners (companys), 
conjuntament i gràcies a la gestió d‟aquestes beques per part de l‟Associació Nexes. 

 

4.3.3. Comissió de salut 

 

La Comissió de salut es va constituir el 14 de juliol del 2010 i està formada per 11 persones. 
Es constitueix intentant respondre a criteris de representació de tots els àmbits d‟intervenció 
del treball social sanitari, així com del territori català. També s‟ha tingut en compte, pel seu 
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efecte determinant en els objectius i pràctiques del treballador social, la representativitat pel 
que fa als proveïdors sanitaris (públics i concertats). 

Els objectius de la Comissió són: 

- Assessorar la Junta del Col·legi en aquells aspectes relatius a l‟especificitat del treball 
social en l‟àmbit de la salut. 

- Realitzar informes tècnics relatius a aquells aspectes relacionats amb el treball social 
en salut que els membres de la comissió considerin de rellevància o que li siguin 
encarregats per la Junta 

- Definir la relació de la disciplina del treball social en l‟àmbit de la salut, amb les 
disciplines amb les quals interactua en la pràctica professional. 

- Definir el paper del treballador social en salut en l‟aplicació de la Llei de Dependència, 
tant en l‟establiment del PIA com en la definició del PIAI. 

 

Al llarg de l‟any 2011 s‟han realitzat quatre trobades presencials de la comissió (febrer, maig, 
setembre i novembre). 

Els eixos sobre els quals s‟ha treballat al llarg del 2011 han estat: 

- Gestió de la complexitat i gestió de casos. Relació amb infermeria 

- Anàlisi de la situació del treball del PIA i el PIAI des dels dispositius sanitaris. 
Confecció d‟un decàleg de recomanacions. 

- Estudi, conjuntament amb la Comissió de Dependència, de les millores qualitatives a 
l‟aplicació del PIAI als centres sociosanitaris. 

- Col·laboració amb la càtedra de Serveis Socials de la Universitat de Vic en el 
desenvolupament del Diccionari de Treball Social Sanitari. 

- Formació: Assistència al I Congreso Internacional sobre Trabajo Social a la Universitat 
de Deusto. 

 

4.3.4. Comissió d‟acollida a la diversitat 

 

La Comissió actualment està formada per 8 persones, i manté reunions mensuals. 

En relació amb el darrer any, cal indicar que el nombre de persones no ha variat (també 8 
persones), fet que permet fer dues consideracions: 

a) En sentit positiu, el caire estable de la comissió. 

b) En sentit negatiu, la manca d‟incorporació de nous membres. 

Les activitats realitzades al llarg del 2011 han estat les següents: 

Espai “Compartir coneixements” 

Si en el darrer any aquest punt havia servit, fonamentalment, per al coneixement de les 
tasques dels membres de la comissió, al 2011 el principal ús de l‟espai s‟ha lligat a temàtiques 
que envolten el treball social vers el fet migratori. Els punts tractats han estat: 

- Aspectes psicològics del trànsit migratori 

En aquest punt es varen abordar aspectes psicològics de la migració, com són les 
expectatives de l‟immigrant vers el país d‟acollida, la tramitació del dol i les situacions 
estressants lligades al trànsit migratori. 
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- Mediació 

La mediació és entesa de maneres diferents. D‟una banda, com a tècnica amb una 
litúrgia específica; de l‟altra, en els darrers anys s‟ha anat convivint amb els 
anomenats mediadors culturals. Des de la comissió es va considerar important 
treballar ambdues concepcions. 

- Tràmits dels immigrants a Salt 

En atenció a la proposta d‟una col·legiada i d‟entitats de Girona (EINA i Càritas), es 
van tractar aspectes lligats a qüestions jurídiques i administratives referides als 
immigrants, en concret l‟arrelament social i els informes de disponibilitat d‟habitatge, 
dins l‟especificitat de Salt. 

- Els menors i el fet migratori 

Fiscalia ordena sovint la realització d‟una prova òssia a fi de valorar l‟edat dels menors 
quan es tenen dubtes sobre si són o no menors. Els que no es consideren menors 
resten fora de la xarxa de protecció i en situació de vulnerabilitat amb risc d‟exclusió.  

 

Elaboració de documents: 

- Menors/no menors/majors? In/determinació d‟edat en joves immigrants: 

En relació amb el darrer punt de l‟apartat anterior, s‟ha anat elaborant un document a fi 
de palesar la situació indeterminada i desprotegida dels menors esmentats. 

- Article per a la RTS: 

Des de la Comissió s‟ha treballat també l‟article “Apunts, consideracions i dubtes al 
voltant de la Llei d’acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya”, 
amb la finalitat de publicar-lo a la Revista de Treball Social. En aquest article es 
revisen aspectes de la Llei 10/2010, d‟acollida a les persones immigrades i retornades 
a Catalunya, aprovada l‟abril de 2010 pel Ple del Parlament de Catalunya. 

 

4.3.5. Comissió d‟atenció a les persones amb dependència 

 

La Comissió d‟atenció a la Dependència ha tingut, al 2011, 8 membres que formen part de la 
branca del sociosantari, primària, referents dependència i d‟àrees bàsiques de salut. El 
calendari de les reunions es va acordant en funció del volum de temes que s‟estan treballant. 

Els objectius de la Comissió són els següents: 

- Reflexionar sobre l‟actual model d‟intervenció i seguiment amb els cuidadors no 
professionals. 

- Elaborar un document útil adreçat als EBASP en relació al seguiment dels PIAS de 
prestació per a cuidador no professional.  

- Formar a professionals interessats en el Sistema d‟Atenció i Promoció de la 
Dependència. 

- Participar en qualsevol activitat relacionada amb la Comissió per encàrrec de la Junta 
de Govern del Col.legi. 
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Les activitats més significatives realitzades durant el 2011 han estat les següents: 

- Recerca d‟informació a nivell nacional d‟altres models d‟intervenció i seguiment en 
dependència. 

- Preparació del contingut dels tallers i cursos de formació que el Col·legi vol oferir 
adreçats a diplomats/des en TS relacionats en dependència. 

- Col·laboració dels membres de la comissió com a ponents en 4 xerrades adreçades a 
famílies usuàries de centres d‟atenció diürna de l‟Obra Social de CatalunyaCaixa. 

 

4.3.6. Comissió de Serveis Socials Bàsics 

 
La Comissió de Serveis Socials Bàsics (SSB), constituïda a l‟abril del 2010, durant el 2011 ha 
comptat amb 20 participants, amb diferents altes i baixes. Concretament, ha canviat la figura 
de coordinació al mes de juny de 2011, i al juliol s‟hi han incorporat diferents professionals del 
grup Creant xarxa, dels Ajuntaments de Barcelona i l‟Hospitalet. Podem dir, doncs, que durant 
el 2011 s‟ha continuat el procés, iniciat l‟any anterior, de constitució i cohesió del grup de 
professionals. Tots els membres tenen coneixement i experiència en la prestació de serveis 
socials bàsics, amb diferent grau de responsabilitat en diverses administracions (ajuntaments 
de diferents dimensions, consorcis, empreses prestadores de serveis d‟ajuda a domicili...) 
 
El grup s‟ha reunit set vegades durant el 2011.  
 

Treball realitzat 
 

L‟activitat de la Comissió de SSB s‟ha centrat en dues grans línies de treball: 
 

1. Reflexió, debat i anàlisi dels Serveis Socials Bàsics 
 

Continuar amb l‟encàrrec realitzat per part de la Junta de Govern del Col·legi de reflexionar, 
debatre i elaborar recomanacions sobre el model de serveis socials bàsics que defensem com 
a col·lectiu. El motiu d‟aquest encàrrec és la ràpida evolució dels serveis socials en els darrers 
anys, el sentiment generalitzat de pèrdua de les funcions essencials per part dels i les 
professionals i per les demandes que des de diferents instàncies arriben al Col·legi en relació 
amb el model o models de serveis socials amb els quals ens identifiquem professionalment. 
En aquest sentit, s‟ha continuat el treball de discussió entorn a tres aspectes, i la redacció de 
documents que recullen l‟anàlisi i les recomanacions de la Comissió: 
 

- context actual dels SSB 

- models organitzatius als SSB 

- identitat professional dels treballadors socials als SSB 
 

Està previst finalitzar aquest treball a principi del 2012. 

També s‟ha participat en el programa “Tots per tots” de COM Ràdio, per tractar la situació 

dels i de les professionals als SSB. 

2. Accions en relació amb les retallades en l‟àmbit social que afecten els SSB 
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Arran de les retallades que s‟han començat a aplicar en l‟àmbit social, molt especialment les 

que han afectat el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d‟Inserció (PIRMI), 

durant el 2011 des de la Comissió s‟han dut a terme diferents accions: 

- Aportacions a les esmenes del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya a la 
proposta de la nova Llei de RMI (juny 2011). 

- Assistència a la compareixença del conseller de Benestar Social a la Comissió de 
Benestar Social del Parlament de Catalunya per presentar els pressupostos 2011 
(28/06/2011). 

- Col·laboració en la redacció del manifest del Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya davant la modificació i manca d‟informació en relació amb la renda mínima 
d‟inserció (05/08/2011). 

- Col·laboració en la redacció de l‟informe “Balanç dels canvis en el Programa 
Interdepartamental de la Renda Mínima d‟Inserció (PIRMI)”, arran de l‟aprovació de la 
Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, per encàrrec de la Junta de Govern del 
Col·legi. 

- Compareixença del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya davant la Comissió 
de Benestar, Família i Immigració del Parlament de Catalunya per tractar dels canvis 
en el Programa Interdepartamental de la Renda Mínima d‟Inserció (PIRMI), arran de 
l‟aprovació de la Llei 7/2011, de mesures fiscals i financeres, i del Decret 384/2011, de 
30 d‟agost, de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima 
d‟inserció 11 d‟octubre de 2011 (11/10/2011). 

- Elaboració d‟un informe en relació amb l‟Edicte de 28 d‟octubre de 2011, de notificació 
a les persones que s‟esmenten a l‟annex, titulars de la renda mínima d‟inserció (RMI), 
d‟una citació per comparèixer a una entrevista al Departament d‟Empresa i Ocupació, 
publicat al DOGC núm. 6002, de 10/11/2011 (15/11/2011). 

- Col·laboració en les aportacions del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya al 
document aportat per la Generalitat de Catalunya al Grup de treball contra la pobresa i 
per a la inclusió social a Catalunya, del qual formem part. 

 

Quant al Pla de Treball per al 2012, ens proposem els aspectes següents: 
1. Finalització, redacció i difusió dels documents sobre el context, la identitat professional 

i els models organitzatius als SSB. 

2. Seguiment dels efectes de la crisi i de les retallades en l‟àmbit social que afectin els 

SSB. 

3. Estudi de la qualitat de vida dels i de les professionals a través de tallers participatius. 

4. Foment de la participació de treballadors socials dels SSB a la Comissió de SSB, a 

través de les xarxes socials. 

5. Col·laboració en les IX Jornades de Serveis Socials Bàsics. 
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4.4. GRUPS DE TREBALL 

 

Delegació de Barcelona 

 

 Salut Mental 

 
El grup de treball està format per 17 persones fixes i altres de variables. Mantenen reunions 
mensuals. 
 
Al llarg del 2011 el grup ha seguit reflexionant sobre els aspectes més rellevants en relació 
amb l‟atenció a les persones amb problemes de salut mental. 
 

 Drogodependències 

 
El grup al llarg del 2011 ha realitzat 9 reunions, i ha comptat amb la participació de 93 
professionals i un alumne de pràctiques. La mitjana d‟assistència a les reunions ha estat de 
10 persones. 
 

Hi han participat professionals dels centres de drogodependències de Catalunya següents: 

       
- CAS MÚTUA TERRASSA 

- CAS HOSPITALET 

- UCA. SANT PAU 

- UNIVERSITAT DE BARCELONA  

- CAS VALL D‟HEBRON 

- CASA BLOC 

- CAS ACÀCIES ICS. 

- CAS MOLLET 

- CAS MANRESA 

- GRUP ATRA 

- DISPENSARI D‟ALCOHOLISME, SANTA COLOMA DE GRAMENET 

- PIS REINSERCIÓ CIUTAT I VALORS (MERCÈ FONTANILLES) 

- CP DONES (MERCÈ FONTANILLES) 

- CAS HOSPITALET DE LLOBREGAT 

- CAS BENITO MENI, SANT BOI DE LLOBREGAT 

- CAS MANRESA 

- CAS DELTA 

- CAS FORUM 
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- CAS PARC DEL MAR 

 

Temes tractats: 

 
- Comunitats terapèutiques 

- Discussió 

- Formació 

- Informacions 

- Jornades: 

 Justícia 16 Maig. Jornada mesures alternatives i protocols. 
 Protocols socials per a professionals de reducció de danys en 

Drogodependències. IES.  
 Pòster: Caracerísticas clínicas asociadas a los trastornos caracterizados por 

impulsividad en pacientes drogodependientes. 
 Organització del II Congreso Internacional de Patologia Dual. Conductas 

adictivas y otros trastornos mentales. 
 Pòster: Multidisciplinariedad en un caso de paciente dual. 
 III Jornada sobre Nuevos Retos en Salud Mental. Tóxicos, cerebro y mente 

¿Qué hacer? 
 Presentació d‟un Pòster sobre “Seguridad de la vareniclina en el tratamiento del 

tabaquismo en pacientes psiquiátricos” a les XXXVIII Jornadas Nacionales de 
socidrogalcohol. 

 Diversos professionals van assistir a la VII Jornada de la Coordinadora de 
Centres d‟Atenció i Seguiments de Drogodependències de Catalunya, amb el 
lema “L‟atenció de les addiccions a Catalunya: Reptes i Perspectives”. 

- Treball de teràpia grupal de drogodependències a Catalunya 

 
Calendari de les reunions de l‟any 2012: Es realitzaran el primer dimarts de cada mes.  
 

Pla d‟actuació de l‟any 2012: 
 

- Seguir amb el treball de teràpia grupal de drogodependències a Catalunya. 
- Convidar professionals perquè ens expliquin els seus recursos. 

 

 Centres de dia/serveis de rehabilitació comunitària en salut mental 

 
El grup de treball està format per 18 persones, que mantenen reunions mensuals. 

 

Els temes tractats al llarg del 2011 han estat els següents: 
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- Interrelacionar i intercanviar experiències entre els treballadors socials que 

desenvolupem la nostra tasca en el camp de la rehabilitació comunitària en salut 

mental. 

- Intercanviar informacions sobre recursos socials, comunitaris i laborals. 

- Compartir informació sobre formació (cursos, jornades, postgraus…), així com 

bibliografia d‟interès. S‟ha abordat específicament informació en relació amb la 

formació de Grau en Treball Social. 

- Assessorar puntualment companyes i companys en la resolució de casos. 

- Revisar el model de rehabilitació en salut mental. 

- Durant el 2011 s‟ha reflexionat sobre com han afectat les “retallades” en sanitat als 

diferents dispositius on treballem els membres del grup i en la resta de dispositius de 

la xarxa de salut mental del territori. 

- Atesa la situació política i econòmica actual, ha tingut especial rellevància a les 

reunions compartir informació i actualització en relació amb les modificacions que 

s‟han donat en extinció de prestacions, modificació de criteris d‟accés, 

incompatibilitats, etc.  

Els temes que s‟ha previst treballar durant el 2012 són: 

 
- S‟ha valorat i decidit, finalment, establir reunions periòdiques conjuntes amb el grup de 

salut mental general del Col·legi. Realitzarem conjuntament dues reunions anuals. 

Enguany s‟ha fett una reunió conjunta al mes de novembre, afavorint establir línies de 

treball comunes de cara al proper any. 

- S‟ha fet una revisió i actualització de les funcions del treballador social dels SRC/CD 

del monogràfic 2 “Funcions del Treballador Social en el camp de la Salut Mental”, 

publicat el gener de 2001 pel Col·legi, per treballar-ho conjuntament amb el Grup de 

Treball de Salut Mental del Col·legi.  

- S‟han posat en comú les diferents intervencions grupals que realitzen els 

treballadors/es socials que formen part del grup de treball als respectius CD/SRC, 

compartint tipologies de grups, metodologies de treball i bibliografia d‟interès. 

Els objectius per al 2012 són: 

 
- Mantenir col·laboració amb el grup de treball de Salut Mental, amb l‟establiment de 

línies de treball conjuntes. Valorar la participació en algun projecte de recerca comú.  
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- Elaborar un document que reculli dubtes i necessitat d‟aclariment entorn al programa 

d‟accés a habitatges per persones amb problemes socials derivats de malaltia mental 

d‟ICASS. Sol·licitar reunió amb referent del Programa a l‟ICASS i explorar possibilitat 

d‟establir reunions informatives periòdiques.  

- Aprofundir en la reflexió sobre model en rehabilitació psicosocial, incorporant el 

coneixement del que es fa en altres comunitats autònomes. 

- Conèixer com s‟estan posant en marxa els programes específics que estableix el Pla 

Director de Salut pels SRC adreçats a psicosis incipients i patologia dual. 

- Posar en comú programes i activitats que portem a terme els treballadors socials als 

diferents CD/SRC. 

 

 PADES 

 
Es tracta d‟un grup format per 10 treballadores socials, en què l‟àmbit professional de treball 
són els PADES (ICASS). 
 
L‟espai de trobada i reunió es distribueix entre el Departament de Benestar Social i Família i 
Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. 
 
La periodicitat de les reunions és trimestral. En determinats moments de l‟any ha calgut una 
periodicitat més continuada per treballs, estudis, etc. que han requerit un treball més intens. 
 

Els objectius del grup són els següents: 

 
- Intercanviar informació sobre temes relacionats amb el nostre àmbit de treball. 

- Treballar en la recerca, elaboració de comunicacions, ponències, pòsters de temàtica 

sociosanitària i pal·liativa. 

- Revisar i aportar millores en la documentació de treball social en els PADES ICASS. 

- Potenciar el disseny d‟estratègies compartides entre professionals de la mateixa 

categoria i vinculació laboral. 

 

Les activitats realitzades durant l‟any 2011 han estat les següents:  

 
- Consolidació amb els referents del Departament de Benestar social i Família, en 

relació amb temes i continguts relacionats i derivats de la nostra tasca professional. 

- Consolidació del circuit de dependència per a malalts pal·liatius atesos per PADES, 

que ha permès facilitar gestions i agilitzar situacions. 



 Memòria 2011 

 

68 
 

- Participació en el Curs “Ètica aplicada al Treball social dels Equips de PADES”, ofert 

pel Departament de Benestar Social i Família. 

- Elaboració conjunta del Pòster “Per qui són cuidades/ateses les persones al domicili al 

final de la seva vida?” amb l‟objectiu de descriure qui cuida i atén, conèixer la situació 

dels cuidadors i persona de referència, així com comparar funcions que realitzen.  

- -Intercanvi d‟informació, formació, recursos… entre les diferents treballadors/es socials 

participants al grup. 

 
El pla de treball per al 2012 és el següent: 

- Mantenir reunions i contacte amb entitats relacionades amb la nostra tasca diària. 

- Continuar amb l‟elaboració del pòster “Per qui són cuidades/ateses les persones al 

domicili al final de la seva vida?”, per presentar-lo al “IX Congres de la Sociedad 

Española de Cuidados Paliativos”. 

- Continuar treballant en temes de recerca, investigació… derivats de la tasca 

professional. 

- Mantenir la continuïtat en relació amb el circuit de dependència, i noves informacions 

que van sorgint. 

- Donar continuïtat en formació, en temes d‟ètica aplicada al treball social. 

 

 Salut sexual i reproductiva 

 

El grup de treball està format per 5 persones. La periodicitat de les reunions és trimestral, i al 
2011 han realitzat tres reunions. 

 
Els temes tractats i les activitats realitzades durant l‟any 2011 han estat els següents: 
 

- Seguiment del desplegament i aplicació de la nova Llei sobre Salut Sexual i 

Reproductiva i en concret sobre el finançament públic de la interrupció voluntària de 

l‟embaràs i la implantació de l‟avortament farmacològic a l‟ASSIR.  

- Seguiment de les diferents coordinacions amb el PAMIR (Programa d‟Atenció a la 

Maternitat de Risc) de l‟Associació Salut i Família, associació que gestiona ajuts per a 

la Interrupció Voluntària de l‟Embaràs. 

- Compartir l‟experiència del treball social en l‟ASSIR en la discussió de casos clínics 

presentats per les diferents membres del grup. 
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- Intercanvi en l‟experiència sobre l‟atenció social en la prova ràpida del VIH/sida que 

s‟està implantant als ASSIRS. 

Valoració: 
Com ja hem comentat altres vegades, el grup valora molt positivament tenir un espai de 
trobada, perquè per una banda és un espai de supervisió de la tasca diària: treball individual, 
grupal i comunitari, així com de reflexió i crítica cap a les polítiques socials sobre els temes 
que tractem. 

 

Pla de treball 2012: 
El grup de Treball Social en Salut Sexual i Reproductiva va aprovar, en la reunió en data de 
10 de novembre de 2011, la proposta de treball per a l‟any 2012. 
Enguany mantindrem la periodicitat de les reunions en una cada trimestre, perquè a algunes 
membres del grup els és molt difícil poder venir a les reunions cada mes.  
Es continuarà mantenint oberta una via de comunicació permanent entre les membres del 
grup mitjançant Internet: consultes, intercanvi d‟informacions, etc. 
 
Els temes i activitats a tractar seran: 

1. Elaborar el Pla de treball 2012 i la Memòria del 2011. 

2. Fer seguiment del desplegament de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva aprovada al 

març de 2010. 

3. Actualitzar l‟atenció social en la prova del VIH/sida (prova ràpida). 

4. Treballar sobre l‟atenció social en el programa Maternoinfantil de l‟ASSIR. 

5. Intercanviar de manera activa la informació sobre els recursos existents per millorar la 

nostra atenció social. 

6. Valorar la intervenció en diferents projectes relacionats amb la Salut Sexual i 

Reproductiva a través d‟ONG i altres institucions. 

7. Participar activament en jornades i/o congressos on la presència de les treballadores 

socials dels PASSIR siguin presents. 

 

 Discapacitats 

 
Som un grup de treballadors/es socials de diferents entitats de l‟àmbit de les discapacitats que 
ens reunim un cop al mes (el quart dimarts de cada mes), normalment a la seu del Col·legi, 
per intercanviar coneixements i informacions de recursos i per debatre temes d‟interès comú 
del nostre col·lectiu, a part d‟elaborar documents i treballs relacionats amb continguts propis 
de la nostra professió. 
 
El grup està integrat per 20 persones, i l‟any 2011 ha realitzat un total de 8 reunions. 
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Activitats realitzades durant el 2011: 
 

- Elaboració de la Memòria 2011 

- Elaboració del Pla de treball 2012 

- Durant aquest any ha augmentat el nombre de membres adscrits i participants al Grup 

- Intercanvi d‟informació de temes d‟interès de l‟àmbit de les persones amb discapacitat  

- Traspàs d‟informació i seguiment sobre el desenvolupament de la “Llei de promoció de 

l‟autonomia personal i atenció a les persones en situació de Dependència” 

- Hem treballat el nou barem de la dependència. 

- Visita a la residència “Esclat Marina” d‟Esclat (8 de novembre) 

- Reflexió davant la crisi actual i com aquesta afecta a la nostra professió i al nostre 

àmbit d‟actuació 

- Elaboració d‟un Manifest davant les actuals retallades 

- Debat i recerca d‟informació per l‟elaboració de la “Guia d‟Ajuts i recursos per a 

persones amb discapacitat” 

- Reflexió arran de les eleccions municipals, autonòmiques i estatals 

 
El Pla d‟actuació per al 2012 és el següent: 
 

- Seguir realitzant el seguiment sobre el desenvolupament de la “Llei de Serveis Socials 

a Catalunya”. Seguiment de la Cartera de Serveis Socials. 

- Seguir realitzant el seguiment sobre l‟aplicació i el desenvolupament de la “Llei de 

promoció de l‟autonomia personal i atenció a les persones en situació de 

Dependència”. 

- Participar en les diferents reunions convocades pel Col·legi. 

- Ampliar la participació de professionals en el nostre grup. 

- Realitzar la supervisió de casos pràctics. 

- Funcionar com a recurs per al traspàs d‟informació referent a aspectes relacionats 

amb l‟àmbit de les discapacitats, com poden ser serveis, recursos, jornades, 

congressos, cursos de formació, etc. 

- Elaborar la Memòria corresponent a l‟any 2012 i Pla de Treball del 2013. 

- Temes proposats per treballar durant aquest any: 

 Coordinació amb altres grups de treball del Col·legi als quals també els 

afecta la Llei 39/2006. 
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 Coordinació amb el grup de treballadores socials dels CAD. 

 Treballar i consensuar models de documentació que utilitzen els 

diferents serveis d‟atenció a persones amb discapacitat: informe social, 

programes individuals... 

 Realitzar visites a recursos que siguin considerats d‟interès. 

 

 Centres sociosanitaris 

 
Aquest grup de treball té una llarga trajectòria de més de 15 anys i compta amb una 
nombrosa participació de treballadors/es socials dels diferents centres sociosanitaris de totes 
les comarques. 
 
L‟objectiu d‟aquest espai és oferir suport als professionals i crear un marc de formació, debat, 
reflexió i posada en comú de temes d‟importància per a la nostra activitat professional i de 
temes d‟actualitat del sector pels canvis que s‟estan produint. 
 
La comissió es reuneix el tercer divendres de mes a la seu del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya.  
 

 Formació i docència 

 
El Grup de Treball de formació i docència ha continuat la seva tasca durant aquest any 2011. 
S‟han fet reunions mensuals, en les quals hi ha hagut un intercanvi de coneixements, de 
recursos, d‟informacions i de jornades. 
 
El grup compta amb 5 professionals de diferents àmbits.  
 
El grup es reuneix mensualment a la seu central del Col·legi. 
 
Temes tractats i activitats realitzades: 
 

- Coordinacions i reunió amb la Junta de Govern del Col·legi per a la presentació del 

grup i del Projecte del SOSP, que havíem entregat l‟any anterior. 

-  Replantejament dels objectius inicials del Projecte del grup de Formació i Docència, 

basant-nos en una reformulació dels objectius més concrets així con de les activitats 

que portem a terme en aquest espai grupal i posant èmfasi en el context social que 

vivim actualment.  

- Sessió formativa i pràctica sobre tot el procés que té a veure amb el desplegament de 

la LAPAD (Llei de promoció de l‟Autonomia Personal i Atenció a les persones en 
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situació de Dependència); el procés de tramitació, valoració i elaboració del PIA; i la 

cartera de serveis i prestacions del sistema de la dependència.  

- Creació d‟un subgrup “d‟ajuda mútua” dirigit a poder elaborar indicacions i orientacions 

per a la recerca de feina com a treballador/a social (webs de recerca de feina, 

aspectes a tenir presents a l‟hora de preparar una entrevista, etc.) 

- Igual que anys enrere, en cada sessió hem dedicat un temps a informar-nos sobre 

nous serveis o recursos ja existents relacionats amb cada àmbit en què es 

desenvolupen els integrants del grup, així com també de cursos, jornades, seminaris, 

postgraus, bibliografia i altra informació que es va considerar d‟interès professional. 

- Difusió i invitació a altres treballadors socials coneguts pels diferents membres del 

Grup per tal de donar-los a conèixer en què consisteix el nostre grup i la feina que 

venim realitzant.  

- Posterior incorporació d‟alguns d‟aquests treballadors a la dinàmica del Grup.  

 
Pla de treball per al 2012: 
 

- Realitzar visites a recursos i/o entitats que siguin considerats d‟interès per a la nostra 

pràctica professional. 

- Replantejar des d‟una perspectiva reflexiva, d‟introspecció i de progrés el Projecte del 

Grup de Formació i Docència, revisant de nou els objectius, activitats i metodologia 

marcada.  

- Plantejar activitats formatives per al Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i 

Assistents Socials de Catalunya. 

- Realitzar diferents presentacions de professionals integrants del grup sobre temes 

d‟interès. 

- Concretar la viabilitat de la posada en pràctica del Projecte del SOSP i, en funció 

d‟això, reorganització de tasques, reunions, objectius, etc. 

- Elaborar la Memòria corresponent a l‟any 2011 i el Pla de Treball per al 2012. 

 

 Mediació 

 
El grup de treball actualment està format per 8 persones, 5 de les quals el varen iniciar al 
2010 i 3 incorporades al llarg del 2011. Les reunions del grup són mensuals. 
 

Els objectius de treball per al 2011 han estat els següents: 
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1. Creació i definició del grup. Coordinació amb la Junta del Col·legi. 

2. Unificació de visions i criteris dels membres. 

3. Creació de l‟espai d‟informació del grup al web del Col·legi. 

4. Disseny del logotip del grup. 

5. Creació i disseny d‟una formació específica sobre mediació i resolució de conflictes. 

6. Coordinació i representació del grup a espais intercol·legials altres administracions. 

 
Les activitats realitzades durant el 2011 han estat les següents: 

 

1. Creació i definició del grup de treball en mediació i resolució de conflictes 

-    Identificació 
-    Justificació 
-    Línies de treball 
-    Objectius genèrics i específics 
-    Serveis 
-    Composició  
-    Vies de participació 

2. Creació i definició del projecte Mediació en un clic 

-  Identificació 
-  Justificació 
-  Línies de treball 
-  Objectius genèrics i específics 
-  Serveis 
-  Composició  

-  Vies de participació (formularis) 

3. Inici de pluja d‟idees per identificar el logotip 

4. Formació 

- Creació i disseny del curs específic de mediació i resolució de conflictes. 

- Contactes amb els docents. 

 

5. Representació del grup a espais intercol·legials 

- 4 reunions amb el Col·legi de pedagogs i educadors. Treball sobre el codi 
deontològic. 

- 3 reunions amb el Col·legi d‟educadors, pedagogs, psicòlegs i advocats per 
treballar les possibles esmenes al projecte de llei de mediació en temes civils i 
mercantils. 



 Memòria 2011 

 

74 
 

6. Formació 

-  Participació en la creació i disseny de la formació intercol·legial: la pràctica de 
la mediació comunitària en equips multidisciplinaris. 

-  Participació en dues de les cinc sessions de la formació intercol·legial. 

7. Coordinacions  

- Amb la Junta del Col·legi per possibles projectes, representació del grup en 
iniciatives i actes de difusió. 

- Amb les altres delegacions per empoderar la creació de diferents grups de 
treball. 

8. Difusió 

- Proposta conferència a DIXIT, preparació i contacte. 

9. Assessorament 

- Assessorament sobre mediació, formació i resolució de conflictes, 4 per escrit i 
2 verbalment. 

 
 
Els objectius per al 2012 són els següents: 
 
A més a més de continuar amb els objectius de formació del grup, per a aquest any hem 
marcat aquests objectius específics: 

 

1. Manteniment i actualització de l‟espai informatiu a la pàgina web. 

2. Realització i funcionament del projecte La mediació en un clic. 

3. Realització del curs específic de mediació. 

4. Representació del grup a espais intercol·legials i altres administracions i institucions; 

projecte de mediació i salut. 

5. Agilitzar, concretar i facilitar acords pràctics, ampliació de recursos.  

6. Augmentar la participació amb més membres al grup. 

 

 CDIAP (Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç) 

 
Durant el 2011 s‟han produït dues baixes del grup i 9 noves incorporacions, 8 de les quals són 
treballadors/es socials fora de l‟àmbit de la província de Barcelona.  
 
Els objectius i activitats realitzades pel grup de treball durant l‟any 2011 són: 
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- Intercanviar experiències de la pràctica professional i informacions pròpies dels serveis 

socials: 

 Autoformació: Loli González va presentar al grup el més destacat del 

curs “Aspectes jurídics de l‟Atenció Precoç”. 

 Organització de la Xerrada Sobre la Mediació i el Centre de Mediació de 

Catalunya, a càrrec de Joan Sendra, Tècnic del Servei de Mediació i 

Educador Social, 26 d‟octubre de 2011. Amb la col·laboració del 

Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya. 

- Treballar i aprofundir en aspectes concrets de la professió en l‟àmbit específic de 

l‟Atenció Precoç: 

 Elaboració i presentació al grup del Document Marc de les “Funcions del 

treballador/a social dins del CDIAP”, 24 de març de 2011.  

 Participació en el Comitè d‟Expertes i Experts en Formació en l‟Àmbit de 

l‟Acció Social del Departament de Benestar i Família. El Comitè 

d‟Experts va organitzar un grup de treball de professionals que 

intervenen en els CDIAP per elaborar documents de definició de perfils 

professionals i aptitudinals a partir de les funcions que han d‟exercir, 

així com la titulació mínima d‟accés i la formació teoricopràctica 

específica necessària. En aquest grup de treball van participar les dues 

coordinadores del grup i una amplia representació del mateix. El 

document de definició dels perfils es va treballar en base al Document 

Marc elaborat pel grup de funcions.  

 Participació en la Sessió de Treball Interdisciplinària de l‟ACAP per 

establir consens en la definició de les funcions del treball social a 

l‟Atenció Precoç. 

 Inici del treball de recerca del Diagnòstic social i Classificació 

Diagnòstica en Atenció Precoç. Maig constitució del grup de treball de 

Diagnòstic. 

 Foment de la formació específica en treball social i AP: maltractament 

infantil, treball en famílies, treball en xarxa...  
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- Participar, com a ponents i redactors, en jornades, cursos de formació, revistes 

especialitzades, etc.: 

  Finalització de l‟article sobre les Funcions del Treballador Social al 

CDIAP,  

 Elaboració i presentació de dos pòsters a les XIII Jornades de l‟ACAP, 

20 anys d‟associació multidisciplinària, 22 octubre del 2011. Els pòsters 

es van realitzar gràcies a l‟aportació del Col·legi Oficial de Treball Social 

de Catalunya. La temàtica era “El treball social al CDIAP” i “Metodologia 

de la Intervenció Social”. 

 Participació, per part de Cristina Celada, com a dinamitzadora de la 

Jornada de Treball de celebració dels 20 anys del Centre Obert Torre 

Baró, “La resiliència és possible”, 24 de novembre de 2011. 

- Participar com al grup de treballadors/es socials dintre de l‟ACAP: 

 Coordinacions amb responsables de diferents àmbits de l‟ACAP amb la 

finalitat de presentar propostes de col·laboració.  

- Col·laborar com a grup de treballadors/es socials amb el Col·legi. 

 

Els objectius i activitats previstos per al 2012 són: 

- Intercanviar experiències de la pràctica professional i informacions pròpies dels serveis 

socials: 

 Establir les àrees de treball per comissions:  

 Formació  
 Supervisió 
 Territorial Girona 
 Publicacions 

 Creació d‟un bloc de Treball Social en Atenció Precoç 

- Treballar i aprofundir en aspectes concrets de la professió en l‟àmbit específic de 

l‟Atenció Precoç: 

 Continuar el treball de recerca i elaboració d‟un Diagnòstic social i 

Classificació Diagnòstica en Atenció Precoç 

 Foment de la formació específica en Treball Social i AP: repensar 

l‟actuació professional i les necessitats de formació del col·lectiu 
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 Fomentar l‟autoformació 

- Promoure la participació del grup, com a ponents i redactors, en jornades, cursos de 

formació, revistes especialitzades, etc.: 

 Redacció d‟articles 

 Cerca de mitjans alternatius de participació  

- Participar com a grup de treballadors/es socials dintre de l‟ACAP: 

 Coordinació // Col·laboració amb l‟ACAP 

 Concreció de propostes per participar en diferents àmbits de l‟associació  

- Col·laborar com a grup de treballadors/es socials amb el Col·legi: 

 Coordinació // Col·laboració amb el Col·legi 

 Proposar noves formacions específiques de l‟AP i/o de l‟àmbit de la 

infància 

 

 Agrupació territorial de l’Alt Penedès 

 
El grup de treball està format per 11 persones. Mantenen reunions mensuals. 
 
A pesar dels moviments de professionals i de les diferents càrregues d‟agenda laboral i 
personal, veuen com hi ha la necessitat d‟aquest espai de trobada com a treballadores socials 
de la zona. 
 
Els objectius del grup segueixen vigents, continua sent un temps d‟intercanvi d‟informació 
important i fomenta les relacions professionals entre els membres del grup. 
 
Per al proper any tenen interès a continuar amb la mateixa periodicitat de les reunions, visitar 
altres recursos, promocionar formació, intercanviar informació, etc. 
 

 Agrupació territorial de Sabadell 

 
El grup de treball de Sabadell ha organitzat la conferència “El futur de les pensions”, a càrrec 
de Jordi Berbis i Joan Junyent, membres del Seminari d‟economia crítica Taifa. L‟acte es va 
celebrar a Sabadell el dia 13 d‟abril. 
 

 Agrupació territorial de Terrassa 

 

El col·lectiu de Treball Social de Terrassa es configura com un espai de trobada professional 
obert a tots els diplomats/es en Treball Social de la ciutat, estiguin en actiu o no. Una de les 
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característiques que els defineix és l‟intercanvi, discussió, debat o trobada més enllà de la 
seva vinculació professional amb la institució o entitat en la qual treballen. Aquest fet els 
permet abordar tot allò que com a col·lectiu els uneix i la llibertat necessària per actuar en 
coherència des d‟un espai comú com a treballadors/es socials de la ciutat. 

 

L‟objectiu des del seu origen al 1964 ha estat el manteniment d‟aquest espai de trobada i 
d‟intercanvi d‟informacions, fet que facilita una coordinació transversal com a col·lectiu que 
sempre han valorat com a molt positiva. 

 

D‟altra banda, i en funció de la realitat social dins o fora de la ciutat de Terrassa, com a 
col·lectiu han anat adquirint compromisos més mantinguts en el temps. 

 

La participació en aquest espai de periodicitat mensual és lliure i voluntària, i per tant el 
nombre de professionals que hi participen és variable. Però sí que es manté com a 
denominador comú la presència de la majoria de diplomats en Treball Social que treballen a la 
ciutat, i per tant l‟espai facilita el coneixement de les institucions de Terrassa. 

 

El grup entén que és un punt de referència estable des de fa més de 40 anys per als 
treballadors socials de la ciutat, liderat únicament pel denominador comú de la formació en 
Treball Social i el compromís que aquesta comporta amb més força quan la majoria treballen i 
viuen a la ciutat de Terrassa. 

 

 Agrupació territorial de St. Boi 

 
L‟agrupació territorial de St. Boi es va incorporar formalment al Col·legi com a tal l‟any 2010. 
El grup està format per 10 persones, que mantenen reunions mensuals. 
 
El grup es venia reunint des de l‟any 1995 i està format per treballadors/es socials que 
exerceixen les seves tasques professionals dins del territori de Sant Boi de Llobregat amb uns 
interessos comuns. 
 
L‟objectiu del grup és crear un espai de trobada entre tots els treballadors/es socials 
d‟entitats, serveis, associacions... de Sant Boi. 
 
 
I els objectius específics: 
 

1. Tractar temes específics d‟interès per a la professió. 
2. Intercanviar experiències entre els treballadors/es socials dels diferents àmbits de Sant 

Boi. 
3. Facilitar el coneixement de nous recursos, serveis, prestacions i formació. 
4. Oferir un espai de docència als i les alumnes de Treball Social de pràctiques. 
5. Fomentar el treball en xarxa com a grup de treballadors/es socials de Sant Boi. 
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Delegació de Girona 

 

A la delegació de Girona, al llarg del 2011, han estat funcionant els grups de treball següents: 
 

 Grup de treball de discapacitats:  

 
El nombre de components és variable. Les reunions es realitzen trimestralment. 
 
 

 Grup de treball de gent gran: 

 
Dues components d‟aquest grup formen part del grup intercol·legial.  
 

Delegació de Lleida 

 
A la delegació de Lleida, al llarg del 2011, han estat funcionant els grups de treball següents: 

- Formació: s‟ha estat treballant per a la realització del Seminari d‟Ètica del 10 de juny. 
També s‟han fet les gestions per tal de poder realitzar un curs dins la Universitat 
d‟Estiu de la UdL. S‟ha organitzat el curs de Coaching per al febrer de 2012. 

- Salut: es reuneixen quatre cops a Lleida (maig, juny, juliol i novembre) i un amb el 
grup de salut de BCN (maig). Es marquen com a objectius del grup de salut: 

1. Assessorament vers el treball diari en l‟àmbit de la salut. 

2. Facilitar formació i documentació vers aquest camp. 

Es proposa al Col·legi que es promogui la realització a Lleida de formació específica 
en treball social i salut. Es mantenen reunions amb els responsables de la UdL per a 
tirar endavant amb la proposta. També es planteja fer un treball d‟investigació en el 
camp de la salut. S‟acorda fer lectures d‟articles i llibres d‟aquest camp per poder-ho 
comentar en les reunions. 

- Discapacitats: el 8 de març de 2011 es crea un grup de treball format per 6 
treballadores socials que treballen en l‟àmbit de la discapacitat. El grup té com a 
objectiu treballar conjuntament, aportant coneixements i suggeriments, a partir dels 
diferents espais en què cada membre del grup ens movem en els nostres llocs de 
treball. Com a resultat aviat sorgeix la necessitat de fer un recull actualitzat de totes les 
entitats que treballen en l‟àmbit de la discapacitat a la ciutat de Lleida. 

El grup es reuneix al Col·legi, delegació de Lleida, cada primer dimarts de mes, en 
horari de 16.00 a 17.00, a excepció del mes d‟agost i de desembre, amb una 
assistència mitjana de 5 participants. 

El treball realitzat durant l‟any 2011 ha estat fer una recollida d‟informació d‟entitats de 
les comarques del Segrià, l‟Urgell i la Segarra. I l‟objectiu per a l‟any vinent és acabar 
de fer la recollida d‟informació de les entitats de la resta de comarques i editar una 
guia actualitzada. 
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- Grup Sènior: es crea el 27 d‟octubre després d‟un primer contacte al mes de juliol. Al 
mes de març de 2012 se celebrarà el 50è aniversari de la creació de l‟Escola de TS a 
Lleida, i els membres del grup col·laboraran en la recerca de documentació. Es preveu 
fer una exposició històrica amb les aportacions de diferents entitats i col·legiats, 
especialment de les primeres promocions. També contactaran amb alguns familiars 
dels primers professors de l‟escola. 

 

Delegació de Manresa-Catalunya Central 

 

 Ensenyament Secundari 

 
El grup està format per 4 persones i es reuneix periòdicament a la Delegació. 
 

 Sanitat 

 
El grup està format per 16 persones i es reuneix periòdicament a la Delegació. 
 

 Gent gran 

 
El grup està format per 9 persones i es reuneix periòdicament a la Delegació. 
 

 

4.5 REVISTA DE TREBALL SOCIAL (RTS) 

  

4.5.1 La Revista 

 

La Revista de Treball Social (RTS), publicació del Col·legi Oficial de Treball Social de 
Catalunya, comença a publicar-se l‟any 1960. L‟any passat es varen celebrar els 50 anys de 

la publicació del primer número. En els primers temps era la 
publicació de l‟Associació d‟Assistents Socials de Barcelona, i 
l‟any 1982, amb la creació del Col·legi de Catalunya, la revista 
queda integrada en la nova estructura professional. És la 
publicació més antiga i durant anys l‟única publicada per una 
organització col·legial dins l‟Estat espanyol. Gaudeix de 
reconeixement i prestigi dins l‟àmbit professional. Actualment hi 
ha altres publicacions periòdiques de treball social editades per 
col·legis i universitats. 
                  
 
La RTS presenta articles teòrics, conceptuals i experiències 
pràctiques. Està pensada per oferir material que sigui útil als i 
les professionals del treball social i dels serveis socials. Amb 
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l‟objectiu de “contribuir a l‟enriquiment de coneixements teòrics-pràctics, així com 
col·laborar en el  desenvolupament de bones pràctiques professionals”. 
 
En l‟Assemblea General Ordinària del 14 de desembre del 2005 es va aprovar que, a partir 
del 2006, la subscripció a la RTS quedava integrada dins la quota col·legial, i per tant tota la 
col·legiatura rep la publicació de manera gratuïta. 
 
 

4.5.2 Composició de l‟equip de redacció 

 
Tal com marquen els estatus del Col·legi, l‟equip de redacció està format per una directora i 
un equip de col·legiades i col·legiats. Està designat per a un període de quatre anys. 
 
L‟equip de redacció esta format per Montserrat Bacardit i Busquet, directora; Rosa M. Ferrer i 
Valls, sotsdirectora; Teresa Aragonès i Viñas; Irene de Vicente Zueras; Josep M. Mesquida 
González; Pepita Rodríguez i Molinet i Pepita Vergara Beltrán. 
 
 

 
 
 
La RTS compta amb la col·laboració d‟un Comitè assessor format per professionals de 
reconegut prestigi en el món professional i acadèmic. 
 
 

4.5.3 Estructura de cada número  

 
Cada revista està organitzada en les seccions següents: A fons, Dossier, Interès professional, 
Secció lliure i Llibres. 
 
A fons: articles sobre temes monogràfics que aprofundeixen en aspectes del treball social, 
dels serveis socials i de les polítiques socials amb continguts teòrics, metodològics i 
pràctiques del treball social. 
 
Interès professional: incorpora articles de temàtiques socials i professionals diverses amb la 
finalitat que cada revista tingui diferents punts d‟interès per al lector. 
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Secció lliure: entrevistes, biografies de personatges d‟interès social, comentaris o reflexions 
sobre articles publicats.  
 
Llibres: comentaris, ressenyes o crítiques de llibres sempre referits a temes d‟interès social. 
 
 

4.5.4 Les revistes de l‟any 2011 

 
Aquest any 2011 s‟han publicat tres números, 192, 193 i 194, i els temes tractats a fons en 
aquests números són: 
 

Núm. 192: La recerca, una realitat en treball social. 
Núm. 193: El tercer sector en el marc de les polítiques socials. 
Núm. 194: La professió davant la crisi i el malestar social. 

 
Per l‟any 2012 s‟han programat: 

 Núm. 195: Treball social amb perspectiva de gènere. 
 Núm. 196: Especialització. Enfortint el treball social. 
 Núm. 197: Treball social amb famílies. 

 

4.5.5 Nou disseny de la Revista 

 
Aquest any 2011 s‟ha apostat per un nou disseny de la Revista, més actual i alhora pràctic, ja 
que a la contraportada incorpora els sumaris amb els títols dels articles de les seccions “A 
fons” i “Interès professional”, fet que facilita la cerca d‟articles dins de la col·lecció. 
 
 

4.6 CONSELL DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL 

 

4.6.1. Membres del Consell 

 

Durant tot l‟any 2011 s‟ha mantingut l‟estabilitat del Consell, amb la continuïtat dels mateixos 
membres, el nombre dels quals ha estat l‟estatutari, set: Emília Alonso, Pepita Cabiscol, 
Teresa Casanovas, Rosa M. Gutiérrez, Glòria Rubiol, Marta Sanagustí i Maite Sullà. 

La coordinadora i, des de l‟aprovació dels nous estatuts del Col·legi presidenta, ha estat 
Teresa Casanovas. 

 

4.6.2. Reunions 

 

Les reunions habitualment són mensuals. Hi ha hagut 9 reunions ordinàries. 
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4.6.3. Activitats 

 

Les principals activitats del Consell durant el 2011 han estat les següents: 

 
A. Consultes i denúncies 

 

Al llarg de l‟any s‟han rebut 7 consultes i 2 denuncies. Les consultes han estat: 

1. sobre assessorament tècnic sobre negligències o mala praxi. 

2. sobre orientació al cas d‟usuari demandant d‟ocupació amb intel·ligència límit que envia 
un seguit de greuges verbals a través del correu electrònic a una tècnica orientadora.  

3. sobre confidencialitat de dades. 

4. sobre assessorament davant d‟un abús econòmic per part de la filla d‟un resident en un 
centre. 

5. sobre un dubte ètic respecte d‟un cobrament indegut, amb consciència que aquesta 
actuació implica un perjudici per a la persona usuària. 

6. sobre confidencialitat. 

7. sobre càrregues i ritmes de treball segons les diferents tasques. 

 

Les dues queixes han estat derivades per la Junta de Govern al Consell per iniciar un procés 
informatiu. 

 
B. Participació en activitats del Col·legi 

 

- Jornades a les delegacions per presentar les activitats del Consell Deontològic a Lleida, on 
va presentar Teresa Casanovas, i a Girona, on van presentar Teresa Casanovas i Glòria 
Rubiol.  

- Reunió amb totes les delegacions per presentar el Consell Deontològic. 

- Participació al grup de treball del nou “Código Deontológico del Trabajo Social 

del Consejo General” a Madrid, per Glòria Rubiol. 

 

- Participació en activitats d‟altres entitats: 

 

- Presentació del CD a la Facultat de TS de Barcelona per part de Marta Sanagustí i Maite 
Sullà. 

- Participació a la cloenda del curs de retitulació del Grau de TS, amb la conferència 
“Funcionament del CD del Col·legi de TS” per part de Teresa Casanovas. 

- Reunió de Teresa Casanovas i Glòria Rubiol amb la fundació Campus Arnau de l‟Escala per 
organitzar un curs sobre confidencialitat. 

- Participació en el Consell d‟Ètica de Serveis Socials de la Generalitat, del qual el Col·legi 
forma part; Teresa Casanovas n‟és la representant.  
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- Delegació del Consell d‟Ètica de Serveis Socials de la Generalitat per coordinar la comissió 
d‟estudi sobre Confidencialitat i Secret Professional a la companya Teresa Casanovas. 

 
C. Documents 

 

- Actualització del Monogràfic de Confidencialitat. 

- Revisió del Codi d‟ètica del Col·legi. 

- Aportacions a l‟esborrany del “Código Deontológico del Trabajo Social del Consejo”.  

 
D. Recerca 

 

- Recerca dels codis deontològics de diferents països (EUA, França i Anglaterra) per valorar si 
alguns dels continguts podrien ser d‟utilitat per al nostre codi. 

- També s‟ha fet una anàlisi de la legislació vigent. 

 
E. Assistència a cursos 

 

- Teresa Casanovas i Pepita Cabiscol s‟han matriculat al màster d‟Ètica de la intervenció 
social.  

- Participació al Seminari d‟Ètica, secret professional i confidencialitat que va organitzar la 
Fundació Campus Arnau de l‟Escala per part de Pepita, Teresa, Glòria, Marta i Maite. 

 
F. Altres 

 

-Renovació de membres del consell: Teresa i Emília 

- Canvi de nom del Col·legi i dels estatuts, i això va implicar un canvi de nom del càrrec de la 
coordinadora del Consell, que passa a ser presidenta, i la presidenta del Col·legi passa a ser 
degana. 

- Renovació de Teresa Casanovas com a presidenta del Consell. 

- Nomenament per part de la Junta del Col·legi de la presidenta del Consell com a 
representant al Consell d‟Ètica de Serveis Socials de la Generalitat. 

 
 

4.6.4. Pla de treball per al 2012 

 

- Atendre les consultes que es rebin (de la Junta, de la col·legiatura i d‟altres entitats). 

- Coordinació amb les delegacions del Col·legi. 

- Proposar temes de formació sobre ètica a la Junta de govern per a la col·legiatura. 

- Mantenir i col·laborar en la continuïtat del Consell d‟Ètica de Serveis Socials de la 
Generalitat. 
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- Continuar el procés de formació permanent en ètica dels membres del Consell, amb la 
participació en cursos i la lectura de llibres específics. 

- Mantenir les relacions en l‟àmbit de la formació amb la Fundació Campus Arnau d‟Escala- 
Observatori d‟ètica. 

- Continuar amb la revisió de l‟esborrany del “Código de Trabajo Social del Consejo General”. 

- Continuar en l‟acceptació de les derivacions de la Junta de Govern dels processos 
informatius respecte a les queixes que es rebin durant l‟any. 

 

4.7 EQUIP „65 

 

La finalitat de l‟Equip „65 és fomentar la relació personal de les assistents socials jubilades, 
estar al dia dels canvis de la nostra professió, i dels mitjans socials i/o recursos que ofereixen 
les diferents entitats governamentals i privades. Formem part del Consell Municipal de la Gent 
Gran de Barcelona en representació del Col·legi, i la Roser Ponsati, com a presidenta, assisteix 
regularment a les reunions que aquest convoca. 

Com que el grup també té una vessant lúdica/cultural, la junta de l‟Equip „65 es reuneix cada 
primer dilluns de mes per organitzar visites a museus, conferències, excursions, etc. 

 

Activitats realitzades al llarg del 2011: 
 

Comencem l‟any amb la celebració de la diada de Reis, el 14 de gener, amb tortell i revisió de 
documentals sobre excursions nostres fetes per una companya. Així mateix, el dia 25 de març 
vàrem celebrar la nostra Assemblea General Ordinària. 

 

 Museus 

 

- Visita a la Giralda de l‟Arboç, el Museu de les Puntes de Coixí, dinar i visita al pantà de Foix. 

- Visita a CaixaForum: exposició “Rutes d‟Aràbia, tresors arqueològics del regne d‟Aràbia 
Saudita”. 

- Visita guiada a la Llotja i a l‟Espai Memorial Democràtic. 

- Visita guiada al conjunt romànic de la Tossa de Montbui, dinar a Igualada, i a la tarda visita al 
Museu de la pell d‟aquesta localitat. 

- Visita a CaixaForum i a l‟exposició “Teotihuacan, ciutat dels Déus”. 

- Visita a CaixaForum i a l‟exposició “La ciutat de Sagnier, Modernista, Eclèctica i Monumental”. 

 

 Excursions i celebracions 

 

1. Dia Mundial del Treball Social, i ens vam afegir a l‟acte preparat pel Col·legi, on es lliurà la Medalla 
d‟Or a la companya Pilar Malla. 

2. Visita al complex comercial Les Arenes, inaugurat recentment, i dinar al restaurant de la ONCE. 
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3. Visita guiada a la Casa-arxiu Maragall. 

4. Visita a la Fundació Folch i Torres a Palau-solità i Plegamans; després assistim a la demostració de 
les aus rapinyaires del Cim d‟Àligues, i a la tarda visitem Sant Miquel del Fai. 

5. Visita guiada als monestirs de Santes Creus i Vallbona de les Monges. 

6. Estada de 5 dies a Horta de Sant Joan, i des d‟allà visitem diversos llocs interessants: Cretes, 
Arnes, Corbera d‟Ebre, Morella, Vallderoures, etc. 

7. Visita al Castell de Sant Ferran, a Figueres, i a la tarda visita a la ciutadella de Roses. 

8. Celebració de la castanyada a la seu del Col·legi i projecció del vídeo que la companya Alegria va 
fer dels dies a Horta de Sant Joan. 

9. Visita al Castell de Peralada de la mà d‟Assumpta Montellà. 

10. Missa en memòria de les companyes que han mort durant l‟any a l‟església de Santa Anna. 

11. Visita al Delta del Llobregat i després visita al Centre Esplai de la Fundació Catalana de l‟Esplai al 
Prat de Llobregat, on també vàrem dinar. 

 

 Conferències 

 

Conferència de Francesc Olivé sobre “El mesurament del Meridià de París i la Torre de Guaita de 
Montjuïc”. 

Presentació del llibre Fer-se gran, de la nostra companya Montserrat Ribes. 

Xerrada de Maria Nadau Puigpei sobre la seva experiència al Marroc, on ha fet una estada de cinc 
anys amb una ONG. També celebració de la revetlla de St. Joan amb coca i cava. 

 

Com sempre, també es visiten les companyes que estan malaltes i les que estan en residència (i que 
en tenim coneixement), que se n‟alegren quan les anem a veure. Per Nadal també es va tenir un record 
per totes elles enviant-los felicitacions firmades per tota la Junta. 
 
 

4.8 ALTRES SERVEIS 

 

Des del Departament d‟Atenció Col·legial també es gestionen els torns de perits i mediadors 

 

4.8.1 Torn de mediadors 

 

Es gestiona el torn de mediacions a través del programa del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya amb la realització de les altes, baixes i modificacions de dades en el 
registre de persones mediadores. 

 

Al Col·legi es compta amb un total de 233 mediadors, dels quals 160 estan en actiu a les 
llistes del Departament de Justícia. Aquest any des del Col·legi s‟han habilitat 5 nous 
mediadors. 
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S‟han portat a terme 127 mediacions, realitzades per treballadors/es socials. 

 
 

4.8.2 Torn de peritatge 

 
Com és habitual, durant el mes de desembre s‟han actualitzat les llistes públiques de perits 
socials habilitats pel nostre Col·legi professional, i s‟ha enviat aquesta informació al 
Departament de Justícia perquè en faci la distribució als diferents partits judicials. 
 
Al final del 2011 estan inscrits al llistat públic de perits un total de 160 perits. 

 
S‟ha continuat amb la possibilitat d‟especialització en peritatge de família i peritatge 
d‟incapacitacions: 
 

La distribució dels perits treballadors socials segons l‟especialitat és la següent: 

 

 

PERITS SEGONS ESPECIALITAT 

Sense especialitat 108 67,50 % 

Perit de família 11 6,87 % 

Perit d‟incapacitacions 5 3,13 % 

Perit de família i d‟incapacitacions 36 22,50 % 

   TOTAL 160 100 % 

 

4.8.3 Assessoria jurídica 

 

Al llarg de l‟any 2011 aquest servei ha atès un total de 88 consultes de persones 
col·legiades. 

 

La distribució d‟aquestes consultes ha estat la següent: 
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CONSULTES JURÍDIQUES 

Laborals 41 46,59 % 

Exercici professional 42 47,73 % 

Qüestions personals 5 5,68 % 

TOTAL 88 100 % 

 

46,59%

47,73%

5,68% Laborals

Exercici
professional

Qüestions
personals

 

4.8.4 Consultoria professional 

 
Aquest servei es presta amb la col·laboració d‟un equip multidisciplinari de professionals de 
diferents àmbits del treball social (infància, salut mental, atenció primària i especialitzada, 
salut i dependència) per mitjà del correu electrònic, i està coordinat pel Departament d‟Atenció 
Col·legial. 
 
Durant aquest any s‟ha donat resposta a un total de 21 consultes, distribuïdes de la manera 
següent: 
 

- 1 consulta en l‟àmbit d‟infància 
- 9 consultes en l‟àmbit d‟atenció primària i especialitzada de serveis socials 
- 5 consultes en l‟àmbit d‟hospitals i salut 
- 6 consultes en l‟àmbit de dependència 
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4.8.5 Assegurances 

 
El Col·legi té contractada una assegurança de responsabilitat civil i una assegurança 
d‟accidents per a totes les col·legiades i col·legiats, renovable anualment. Aquestes 
assegurances estan contractades amb Medicorasse, corredoria d‟assegurances del Col·legi 
de Metges fruit del conveni de col·laboració entre els dos col·legis professionals. 
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V.-  MEMÒRIA ECONÒMICA 

BALANÇ DE SITUACIÓ 

BALANÇ DE SITUACIÓ DE L'EXERCICI 2011       

A C T I U Nota 2011 2010 

A) ACTIU NO CORRENT   841.846,46 695.631,38 

        

I. Immobilitzat intangible 8 13.479,57 19.848,26 

2. Aplicacions informàtiques 
 

13.479,57 19.848,26 

  
  

  

II. Immobilitzat material 5 799.699,77 672.923,12 

1. Terrenys i Construccions 
 

737.283,49 613.910,39 

2. Instal·lacions tècniques 
 

14.835,86 16.826,46 

3. Altres Instal·lacions 
 

4.255,38 0,00 

4. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació 
 

40.733,52 41.115,37 

5. Altre immobilitzat material 
 

2.591,52 1.070,90 

  
  

  

III. Immobilitzat material en curs 5 25.669,81 0,00 

1. Construccions  en curs 
 

25.669,81 0,00 

  
  

  

VI. Inversions financeres a llarg termini 10 2.997,31 2.860,00 

1. Fiances a llarg termini 
 

2.997,31 2.860,00 

        

B) ACTIU CORRENT   364.718,10 426.198,21 

        

I. Existències 
 

0,00 0,00 

1. Acomptes a proveïdors 
 

0,00 0,00 

  
  

  

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a 
cobrar 10 126.679,10 168.510,38 

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis 
 

124.476,90 164.560,02 

7. Altres Crèdits amb Administracions Públiques 
 

2.202,20 3.950,36 

  
  

  

IV. Inversions financeres a curt termini 10 152.000,00 34.958,87 

4. Altres Actius Financers 
 

152.000,00 34.958,87 

  
  

  

V. Periodificacions a curt termini 
 

3.343,03 4.606,47 

  
  

  

VI. Efectiu i altres líquids equivalents 
 

82.695,97 218.122,49 

1. Tresoreria 
 

82.695,97 218.122,49 

        

TOTAL ACTIU   1.206.564,56 1.121.829,59 
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PATRIMONI NET I PASSIU   2011 2010 

        

A) PATRIMONI NET   736.854,59 709.597,38 

        

A-1) Fons propis 12 736.854,59 709.597,38 

I. Fons Dotacionals 

 

3.636,53 3.636,53 

  

  

  

II. Reserves i  Excedents d'exercici anteriors 

 

711.177,86 672.781,31 

1. Reserves Voluntàries i Romanents d‟exercicis anteriors 

 

711.177,86 672.781,31 

2. Excedents negatius d'exercicis anteriors 

 

0,00 0,00 

  

  

  

V. Excedent de l'exercici 

 

22.040,20 33.179,54 

  

  

  

        

B) PASSIU NO CORRENT   309.709,62 289.243,00 

        

II. Deutes a Llarg termini 11 309.709,62 289.243,00 

  

  

  

        

C) PASSIU CORRENT   160.000,35 122.989,21 

        

II. Deutes a curt termini 11 52.141,04 27.671,36 

1. Deutes a curt termini 

 

48.052,74 21.051,82 

3. altres deutes a curt termini 

 

4.088,30 6.619,54 

  

  

  

IV Creditors per activitats i altres comptes a pagar 11 98.359,31 95.317,85 

2. Creditors Varis 

 

80.997,90 81.268,74 

3. Personal (remuneracions pendents de pagar) 

 

0,00 0,00 

4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les 
administracions públiques 

 

17.361,41 14.049,11 

  

  

  

V. Periodificacions a curt termini 

 

9.500,00 0,00 

        

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU   1.206.564,56 1.121.829,59 
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PÉRDUES I GUANYS 

 

COMPTE DE PERDUES I GUANYS DE L'EXERCICI 2011 Nota 2011 2010 

1. Ingressos per les activitats   915.940,83 924.117,18 

a) Vendes i prestacions de serveis 15.5 835.739,72 811.867,12 

d) Subvencions oficials a les activitats 13.1 80.201,11 112.250,06 
        

6. Altres ingressos de les activitats   16.908,00 29.035,45 

b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent   16.908,00 29.035,45 
        

7. Despesa de personal 15.3 -191.165,12 -224.911,57 
        

8. Altres despeses d'explotació   -678.331,40 -652.053,58 

a) Serveis Exteriors 15.2 -577.266,43 -580.487,57 

a.1) Despeses en recerca i desenvolupament   0,00 0,00 

a.2) Arrendaments i cànons   -31.214,96 -28.000,14 

a.3) Reparacions i conservació   -8.836,72 -8.685,34 

a.4) Serveis de professionals independents   -190.793,58 -219.676,18 

a.5) Transports   -10.715,28 -13.656,63 

a.6) Primes d'Assegurances   -58.744,82 -57.478,68 

a.7) Serveis bancaris i similars   -8.162,21 -7.684,07 

a.8) Publicitat, propaganda i r.r.p.p.   -35.579,24 -16.691,55 

a.9) Subministraments   -25.327,92 -25.243,12 

a.10) Altres serveis   -207.891,70 -203.371,86 
        

b) Tributs 15.2 -79.162,38 -48.341,51 
        
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per les 
operacions de les activitats 15.4 -21.902,59 -23.224,50 
        

d) Altres despeses de gestió corrent   0,00 0,00 
        

9. Amortitzacions de l'immobilitzat 5 i 8 -32.430,87 -31.175,01 
        

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ   30.921,44 45.012,47 

        

14. Ingressos Financers   2.765,40 6,30 
        

15. Despeses Financeres   -11.646,64 -11.839,23 
        

II) RESULTAT FINANCER   -8.881,24 -11.832,93 

        

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS   22.040,20 33.179,54 
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19. Impost sobre beneficis   0,00 0,00 

        

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI 12 22.040,20 33.179,54 

 


