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1- PRESENTACIÓ 
 

Benvolgudes i benvolguts, 

Un any més repassem tota la feina realitzada al Col·legi. Aquests han estat 
uns mesos on novament ens hem sumat i hem participat activament en 
nombroses plataformes col·lectives de defensa dels drets socials i 
iniciatives legislatives populars, sempre amb l’objectiu d’enfortir el paper 
dels professionals al servei de la ciutadania.  

Ens trobem en un context de gran dificultat per a milers de persones i 
famílies que pateixen situacions de vulnerabilitat i on es veu perillar el 
model d’Estat del benestar que portem dècades construint. Els 
professionals del treball social tenim molt a veure amb aquesta lluita i 
estem vivint amb especial cruesa, des de la proximitat i la implicació 

directa, el patiment de la població més desafavorida.  

Per aquest motiu, aquest 2015 hem volgut visibilitzar la nostra tasca i reforçar les aliances amb 
l’entorn per créixer professionalment i lluitar a favor d’una societat més justa i cohesionada. Una 
manera d’exercir la nostra força ha estat la permanent difusió de la nostra veu a través dels mitjans de 
comunicació, les xarxes socials i totes les plataformes que hem pogut tenir a l’abast. 

Des del Col·legi hem tingut i mantindrem el compromís de forjar aliances amb moviments, xarxes i 
plataformes amb qui compartim la missió d’empoderar les persones i promoure la participació social.  

Perquè tot això sigui possible, ara tenim el repte de revisar, actualitzar i innovar en la nostra tasca per 
enfortir el treball social i adequar-lo als nous temps. Replantejar les nostres intervencions i apostar pel 
treball col·laboratiu amb altres actors i espais de lluita ciutadana. Seguirem endavant. 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Núria Carrera 

Degana 
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2- EL COL·LEGI  

 

2.1. DADES GENERALS 
El Col·legi té la seu central situada a la ciutat de Barcelona i cinc delegacions territorials: Girona, 
Lleida, Manresa-Catalunya Central, Tarragona i Terres de l’Ebre.  
 
2.2. ÒRGANS DE GOVERN 
Els òrgans de govern del Col·legi són 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 amb el Col·legi. 
La Junta de Govern és un òrgan col·legial i els seus membres estan escollits pel procediment electoral 
establert legalment. A continuació se’n detalla la composició actual: 
 

JUNTA DE GOVERN 
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JUNTA AMPLIADA 

 
2.3. RECURSOS HUMANS 
Actualment, al Col·legi comptem amb el següent equip de persones: 

A la Seu Central hi tenim la gerència i el departament administratiu, integrat per una cap d’oficina, una 
secretària de Junta de Govern, una responsable de comunicació i tres professionals administratives 
que donen suport a l’atenció col·legial, formació, borsa de treball, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’esquerra a dreta: Sara Jiménez (Seu Central); Laura Saula (Seu Central); Laura Pampalona 
(Delegació de Girona); Inma Romero (Seu Central); Núria Ruiz (Seu Central), Rosa Ma Casas (Delegació 
de Lleida); Ma Pilar Ferré (Delegació de Tarragona); Anna Pablos (Seu Central); Montse Grau (Seu 
Central). Primera fila, de dreta a esquerra:  Nerea Mairena, en substitució de Tamara Arasa (Delegació 
de Terres de l’Ebre); Isabel Josende (Delegació de Manresa-Catalunya Central); i Mercè Comas (Seu 
Central). 
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Finalment, hi ha determinats serveis contractats a proveïdors externs que contribueixen també a 
garantir un funcionament òptim de l’organització. Aquests proveïdors són: 
 

 Assessorament comptable : Font Abogados y Economistas 

 Gestió comptabilitat: Audere Barcelona Assessors, S.L. 

 Recursos Humans: Afisec Serveis Empresarials 

 Auditoria de comptes: Cortés y Asociados Auditores, S.L. 

 Assessorament jurídic:  

 L’assessoria jurídica de les col·legiades i col·legiats va a càrrec del Sr. Josep Corbella 

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

 Xarxa informàtica: Tecnihand 

 Pàgina web i consultoria informàtica: Quovasys 

 Suport a comunicació: Agència de Comunicació Social d’ECAS 

 Neteja: Fundació Tallers 
 

2.4. COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL 
Aquest any el Col·legi ha tingut en funcionament 11 Comissions i 26 Grups de Treball. D’altra banda, la 
Comissió d’Acollida a la Diversitat ha passat a anomenar-se Migracions i Interculturalitat. 
 
Les comissions actives durant el 2015 han estat: 
 

Migracions i Interculturalitat Dependència 

Discapacitat Emergències 

Infància i Família Mediació 

Relacions Internacionals Salut 

Serveis Socials Bàsics Solidaritat i Cooperació amb el Tercer Món 

Treball Social Comunitari  

 
Els grups de treball temàtics en actiu al llarg del 2015 han estat: 
 

Barcelona Agrupacions Territorials 
CDIAP Alt Penedès 

Centres Sociosanitaris del Consorci de Salut i  Social de Catalunya Anoia 

Gestants en risc social Osona 

PADES Sant Boi de Llobregat 

Peritatge social Terrassa 

Sereis de Rehabilitació Comunitària i Centres de Dia de Salut Mental Vallès Occidental 

Salut sexual i reproductiva  

Toxicomanies  

Treball Social Grupal  
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2.5. DADES GENERALS DE LA COL·LEGIATURA  
 
2.5.1. Dades generals 
El nombre total de col·legiades i col·legiats a data de 31 de desembre de 2015 és de 4.862 membres. 
L’any 2015 s’han produït un total de 335 altes i 208 baixes col·legials. 

 

 

La distribució territorial dels membres del Col·legi el desembre de 2015 és la següent: 

 

La distribució dels membres del Col·legi per sexes durant l’any 2015 és la següent: 

 
 
2.5.2. Altes col·legials 
Durant l’any 2015 s’han produït 335 altes col·legials. Evolució Altes 2010-2015: 
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2.5.2.1. Altes per delegació durant el 2015 
La distribució per delegacions de les noves altes durant l’any 2015 ha estat la següent: 

 

 
 
2.5.2.2. Evolució d’altes per delegacions 2011-2015 

 
 
2.5.3. Baixes col·legials 
Al llarg de l’any 2015 s’han produït 208 baixes col·legials. En els darrers anys, les baixes han 
evolucionat de la manera següent: 
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2.5.3.1. Distribució de baixes per delegacions 2015 
La distribució per delegacions de les baixes durant l’any 2015 ha estat la següent: 

 
 

Els principals motius exposats per causar baixa es distribueixen de la manera següent: 

 

 
 

 
2.6. PRECOL·LEGIATURA 

Amb la voluntat de contribuir a apropar els alumnes de treball social a la professió i a les seves 
institucions, facilitant-ne el pas entre el període d’estudis i el de l’exercici professional, a partir del 
juliol de 2015 hem creat la figura del precol·legiat/da. D’aquesta manera, tots els estudiants que ja 
hagin aprovat la meitat dels crèdits dels estudis de Grau en Treball Social es poden precol·legiar de 
forma gratuïta i gaudir de diverses avantatges del Col·legi. 

Amb aquesta nova etapa s’ha obert un camí que ens permetrà tenir una vinculació més estreta amb 
les universitats i facultats del treball social. 

Durant el 2015 s’han precol·legiat un total de 43 persones. 
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3- ACTIVITAT COL·LEGIAL 
 

3.1. ASSEMBLEES I JUNTES 
 
3.1.1. Assemblees generals 
Al llarg de l’any 2015 s’han celebrat 2 Assemblees Generals Ordinàries, la primera d’elles el 26 de 
març, i la segona el 10 de desembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.1.2. Juntes de Govern 
La Junta de Govern ampliada del Col·legi ha mantingut 10 reunions i la Junta Permanent 32 reunions 
al llarg de l’any.  
 

3.2. RELACIONS INSTITUCIONALS 
Al llarg de l’any, seguint amb la línia establerta de potenciar les relacions amb entitats i 
organitzacions diverses, s’han mantingut reunions i contactes amb més d’una cinquantena 
d’institucions: com els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya; Ajuntaments; 
Diputacions; Consells Comarcals; Col·legis Professionals; Universitats i altres entitats relacionades 
amb la infància, l’acció social, salut mental, gent gran o tercer sector, entre altres. 

 

3.3. ORGANITZACIÓ D’ACTES 
A continuació es detallen alguns dels actes organitzats o coorganitzats pel Col·legi al llarg de l’any:  
 
Gener  
15/01/2015 1a sessió del cicle Xarxes i moviments socials alternatius. Anàlisi de diferents experiències 
de transformació social pobresa i exclusió social, a càrrec de Jaume Botey. 

21/01/2015 Sessió Què pot aportar la mediació al barri i a les persones?, amb Eva Noguera, Artur 
Roman i Carme Solanas. 

30/01/2015 Jornada El futur dels serveis socials municipals davant la Reforma de l’Administració Local: 
els professionals reafirmem el nostre compromís per frenar la LRSAL. 
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Febrer  
05/02/2015 2a sessió Cicle Seminari Xarxes i Moviments Socials Alternatius - Xarxes de model 
econòmic alternatiu. 
25/02/2015 Taller pràctic de Treball Social Comunitari  

26/02/2015 Acte en Memòria de Carme Garriga. 
Març  
05/03/2015 3a Sessió Xarxes i moviments socials 
alternatius. Anàlisi de diferents experiències de 
transformació social. Xarxes pel manteniment dels 
serveis socials bàsics. 
11/03/2015 II Col·loqui de la Comissió d’Infància i 
Família. Separacions i conflicte. El treball social en el 
context judicial. 

16/03/2015 Fòrum de Debat Social sobre Infància: els 
drets de l'infant. 

17/03/2015 Seminaris d’Orientació Legal en l’Àmbit de 
la Dependència. Varies dates. Juntament amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya i la Taula d’Entitats del Tercer Sector. 

18/03/2015 Dia Mundial del Treball Social i  Medalla d’Or 2015 a Rosa Domènech. 
 
Abril  
08/04/2015 Sessió: Entre acomodar-se i desobeir!: Rol i posicionaments ètics – polítics dels 
professionals del Treball Social. 

09/04/2015 Roda de premsa de presentació i participació en el Fòrum d’Alternatives a l’Atur, la 
Pobresa i la Desigualtat. 

25/04/2015 1a Jornada de la Plataforma per la Defensa de l’Atenció Pública en Salut Mental a 
Catalunya. 

Maig  
06/05/2015 Jornada d'Intercanvi d'Experiències 
en Treball Social a Europa. 

22/05/2015 Acte de cloenda: Quan la 
treballadora social esdevé supervisora. Canvis i 
oportunitats. 

 

 
Juny  
04/06/2015 Última sessió del Cicle de Seminaris sobre Xarxes i Moviments Socials Alternatius. 

05/06/2015 Jornada: Treball Social en Xarxa. 15 anys de Treball Social a l'Alt Penedès. 
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10/06/2015 Sessió: Límits i oportunitats per fer 
treball social comunitari. 

13/06/2015 Taller de Serveis Socials Bàsics “Quins 
serveis socials bàsics volem: posem-ho per escrit” 

17/06/2015 Conferència: Consideracions entorn 
del dret d’asil. Una mirada a la Mediterrània. 

25/06/2015 Acte de Concessió d’Ajuts a Projectes 
de Cooperació al Desenvolupament. 

26/06/2015 Conferència de l’Equip 65: Mirada 
transversal: la dona en la col·lecció del Museu 
Picasso de Barcelona. 

30/06/2015 Jornada de Portes Obertes. 

 
Setembre  
16/09/2015 Presentació del document La Constitucionalització dels Drets Socials. 
 
Octubre 
21/10/2015 Jornada L’Atenció domiciliària a l’Atenció Primària de Salut: models d’atenció centrats en 
les persones, organitzada pel Col·legi, la CAMFiC i l’AIFiCC. 

21/10/2015 Cineforum: Te doy mis ojos, organitzat pel Consell de Deontologia Professional. 

15/10/2015 Presentació de la recerca del GRITS La intervenció amb les famílies des del Treball Social. 

Novembre 

 
 
Desembre  
02/12/2015 Sessió d’acollida dels nous col·legiats/des. 
03/12/2015 Sessió Nou escenari de la prestació/servei de l’assistent personal amb exemples pràctics, 
organitzada per la Comissió de Dependència i Discapacitat. 

18/12/2015 Col·loqui pel II Congrés de Serveis Socials juntament amb membres del COPC i del CEESC. 

 
A més, representants del Col·legi han participat, col·laborat i assistit a nombroses jornades, 
conferències i activitats organitzades per altres entitats o institucions del sector del treball social a 
Catalunya i altres ciutats de l’Estat. 
 
 
 
 
 
 
 

25/11/2015 Taller del Síndrome de Diògenes-
Acumuladors al CCCB. 
27/11/2015 Acte inauguració postgrau peritatge 
social. 
28/11/2015 Jornada 2015: Fent camí en la 
intervenció psicosocial en emergències comissió 
emergències. 
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3.4. POSICIONAMENTS INSTITUCIONALS DEL COL·LEGI 

El Col·legi, seguint amb l’objectiu de fer pública la seva veu, 
s’ha pronunciat públicament en relació a diversos temes 
rellevants per a la societat, per als professionals i per als 
actors de l’àmbit social i sociosanitari. Al llarg del 2015 s’han 
fet públics 14 posicionaments institucionals de diferents 
tipus: pronunciaments, declaracions i manifestos, i 2 
dictamens sobre Serveis Socials Bàsics i Infància i Família. 

Els posicionaments institucionals més rellevants han estat 
sobre les següents qüestions:  

 

 Recollida de signatures per fer front a l’Emergència Habitacional i a la Pobresa Energètica 

 Signatura a favor del Manifest Institucional del Dia Europeu de la Mediació 

 Adhesió a la ILP contra el copagament confiscatori impulsat pel CERMI 

 Signatura a favor del Fòrum d’Alternatives a l’Atur, la Pobresa i la Desigualtat 

 Suport al posicionament i pla d’acció sobre immigració de FITS Europa 

 Suport al Manifest ’12 fronts en la lluita contra les desigualtats’ de Pobresa Zero 

 Reclamació perquè es re emprengui la llei de Renda Garantida de Ciutadania al Parlament 

 Adhesió a la iniciativa de sol·licitud de derogació de la LRSAL feta per la Federació de Municipis 

de Catalunya 

 Adhesió al Pacte Social Contra la Corrupció 

Podeu consultar el llistat complet de pronunciaments en aquest enllaç. 

 

3.5. PREMIS DEL COL·LEGI 
 
3.5.1. Convocatòria per a la concessió d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament 
(convocatòria corresponent a 2014, concessió efectiva el 2015) 
En la concessió resolta el 2015, corresponent a la convocatòria de 2014, l’import assignat al conjunt de 
guanyadors és d’un total de 8.881 euros. Els projectes seleccionats han estat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un ajut de 5.647€ pels ‘Tallers de formació 
tècnica i artesanal a San Pablo Tacaná’. Un 
projecte impulsat per la Cooperativa L’Olivera a 
una zona de Guatemala molt castigada per les 
hidroelèctriques. 
 

 Un ajut de 3.234€ pel ‘Projecte Yaxare. 
Autogestió d’una cooperativa de dones a Baja 
Kunda’. Un projecte impulsat per Alpicat 
Solidari a Gambia, que té com a objectiu 
empoderar la població femenina visibilitzant tots 
els actors locals. 

 

 

http://www.tscat.cat/informacio/el-collegi/qui-som
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3.6. REPRESENTACIONS INSTITUCIONALS 
Al llarg de l’any 2015 el Col·legi ha estat representat en un total de 92 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. 
 

3.7. CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 
El Col·legi manté 40 convenis de col·laboració amb diferents entitats, tant públiques com privades, 
dels quals 3 són convenis nous signats al llarg del 2015. 
 

3.8. ASSOCIACIÓ INTERCOL·LEGIAL  
En el marc de l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals 
de Catalunya, celebrada el 16 de juny, la Degana del Col·legi, Núria Carrera, ha estat escollida per 
segona vegada com a Vicepresidenta de l’Associació i Presidenta de la Sectorial d’Acció Social, 
Ensenyament i Humanitats, càrrec que serà vigent durant els propers dos anys. 

En aquesta Sectorial també hi participen el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de 
Catalunya; el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya; el 
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya; el Col·legi de 
Llicenciats en Educació Física i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport de Catalunya; el Col·legi 
d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya i el Col·legi de 
Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya. 

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya forma part de l’Associació Intercol·legial des del 2011. 
Aquesta Associació està formada per 200 Col·legis Professionals de 45 àmbits diferents, que 
representen a una totalitat de 200.000 col·legiats. Actualment, l’Associació està presidida per l’Il·lustre 
Col·legi d’Advocacia de Barcelona. 

Durant el 2015 l’Intercol·legial ha convocat 3 reunions (16 de març, 28 de maig i 22 d’octubre). D’altra 
banda, el Col·legi ha realitzat, conjuntament amb el Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya i el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya la Jornada ‘El futur dels serveis socials municipals 
davant la reforma de l’administració local’ el 30 de gener. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2. VII Premi de recerca en treball social Dolors Arteman 
S’ha obert la convocatòria per presentar-se a la 8ena edició del Premi de 
Recerca en Treball Social Dolors Arteman 2015/2016. Amb aquest premi, 
el Col·legi vol impulsar i motivar a les treballadores i treballadors socials en 
el camp de la recerca i la investigació. 
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4- DELEGACIONS TERRITORIALS 

 

4.1. DELEGACIÓ DE LLEIDA 
 
4.1.1. Junta Territorial 

 

La Junta Territorial ha realitzat 8 reunions i ha celebrat 1 Assemblea General Ordinària el 6 de febrer. 

Durant l’any 2015 s’ha donat de baixa de la Junta Territorial Yezirah Vázquez, el mes de febrer i Ismael 
Gonzalez el mes de juny. Al mateix mes s’ha incorporat com a dinamitzadora a Gemma Martinez. 
 

4.1.2. Cens de la Delegació  
El Cens de la Delegació de Lleida a dia 31 de desembre de 2015 és de: 
Nombre d’altes: 28 
Nombre de baixes: 16 
Nombre total de col·legiats/des: 479 
Nombre de precol·legiats/des: 12 
 

4.1.3. Activitat formativa 
A la Delegació de Lleida s’ha impartit durant l’any 2015 9 cursos i tallers. El programa formatiu ha 
comprès, entre altres, Peritatge Social, Salut Mental, Emergències i Catàstrofes i Mediació Sistèmica.  
 

4.1.4. Conferències i jornades 
Durant el 2015 la Delegació de Lleida ha ofert 5 actes, conferències i jornades. Les principals 
temàtiques han estat: 
 

- Dia Mundial del Treball Social 
- Llei 39/2006 de promoció de l’autonomia personal i dependència 
- Presentació recerca GRITS 
- Servei Informació Mediadora (SIM) 
- Intervenció social 
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4.1.5. Relacions institucionals 
Durant el 2015 la Delegació de Lleida ha mantingut relacions institucionals amb 15 institucions, entre 
les que destaquen: 

- Plataforma Lleida Social 
- Protecció Civil 
- Premis ASPID 
- Universitat de Lleida 
- Centre Assistencial Sant Joan de Déu d’Almacelles 
- Institut de Medecina Legal 
- Consell Comarcal del Segrià 
- Diputació de Lleida 

4.1.6. Acords i convenis 
Durant el 2015 la Delegació de Lleida ha fet 9 acords i convenis de col·laboració, entre els que 
destaquen: 

- Consell Comarcal de l’Urgell i del Segrià 
- Col·legi de Pedagogs de Catalunya 
- Institut Català de la Salut 

 

4.1.7. Posicionaments 
Durant el 2015 la Delegació de Lleida ha fet 3 posicionaments: 
 

 Març de 2015: El TSCAT de la Delegació de Lleida, com a membre de la Plataforma de Lleida Social, 
participa en la constitució de la Taula de la Pobresa.  

 Abril de 2015: Recollida de signatures per la proposició de llei de modificació de la llei 39/2006, de 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència. 

 Desembre de 2015: Suport a la moció presentada a l’Ajuntament Proposta per el compliment de la 
Llei 24/2015 amb accions específiques relacionades amb la Pobresa Energètica. 

 

4.1.8. Mitjans de comunicació 
Durant el 2015 la Delegació de Lleida ha tingut 5 aparicions en el diari local La Manyana, 
concretament parlant dels següents temes: 
 

- Intervenció social en l’atenció centrada en la persona en l’àmbit de la salut 
- El treball social en les emergències 
- Tasques de l’Equip d’emergències en el cas Germanwings i en la residència d’Agramunt 

4.1.9. Grups de Treball  
Durant l’any 2015 s’han creat 3 Grups de Treball nous: Mediació, Dependència i Pèrits. Actualment la 
Delegació de Lleida té vigents els següents Grups de Treball: 
 

Grup de Treball Emergències i Catàstrofes Actuacions realitzades 
Referent: Cristina Castaño 
Nombre de membres: 16 

Intervenció per oferir suport a les víctimes del sinistre 
arei de Germanwins.  
Vicita al CECAT 112 de Reus. 
Intervenció per oferir suport psicosocial a les víctimes 
del desbordament del Riu Sió i inundació de la 
residència d’Agramunt. 

 

Grup de Treball de Pèrits Actuacions realitzades 
Referent: Cristina Castaño 
Nombre de membres: 14 

Xerrada informativa per a la creació del Grup de Pèrits 
a la Delegació i creació del grup el mateix dia amb els 
assistents interessats.   
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Grup de Treball de Mediació Actuacions realitzades 
Referent: Jaume Sangrà 
Nombre de membres: 6 

Organització de cursos de formació en Mediació. 
S’ha iniciat el Servei d’Informació Mediadora (SIM) a 
Lleida.  
Presentació del SIM a les coordinadores de serveis 
socials dels diferents Consell Comarcals al CC del 
Segrià, a càrrec de Jaume Sangrà.  

 

Grup de Treball de Dependència i Discapacitat Actuacions realitzades 
Referent: Pilar Planella 
Nombre de membres: 11 

El 29 d’octubre es crea el grup. El 26 de novembre es 
fa una reunió en la que assisteixen les referents de la 
Comissió de Dependència: Mercè Masana i Montse 
Pérez.   

 

4.1.10. Supervisió 
Durant l’any 2015  la Delegació de Lleida ha fet 5 supervisions. Concretament al Consell Comarcal del 
Segrià, l’Institut Català de la Salut, Consell Comarcal del Pallars Sobirà, el Consell Comarcal de l’Alta 
Ribagorça i el Consell Comarcal de l’Urgell. 
 
4.1.11. Mediació 
Actualment la Delegació de Lleida compta amb 3 mediadors habilitats en actiu i 12 inactius. 
 

4.2. DELEGACIÓ DE GIRONA 
 

4.2.1 Junta Territorial 

 

La Junta Territorial ha realitzat 9 reunions i ha celebrat 1 Assemblea General Ordinària el 9 d’abril. 

Degut  a la baixa d’en Damià Godall Vives com a secretari de la Junta, es proposa a Joan Mas formar-ne 
part, i s’acorda en Junta Territorial de data 3 de febrer de 2015. 
 

4.2.2. Cens de la Delegació  
El Cens de la Delegació de Girona a dia 31 de desembre de 2015 és de: 
Nombre d’altes: 31 
Nombre de baixes: 17 
Nombre de precol·legiats/des: 0 
Nombre total de col·legiats/des: 378 
 

4.2.3. Activitat formativa 
A la Delegació de Girona s’ha impartit durant l’any 2015 3 cursos i 1 taller. El programa formatiu ha 

comprès, entre altres, Intervenció en emergències i catàstrofes, diagnòstic i informe social, 
peritatge social, salut mental, recerca de feina i política social.  
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4.2.4. Conferències i jornades 
Durant el 2015 la Delegació de Girona ha ofert 10 actes i conferències. Les principals temàtiques han 
estat: 
 

- Dia Mundial del Treball Social 
- Seminari Orientació Legal Dependència 
- Dia Mundial de la Salut Mental 
- Presentació GRITS intervenció amb les famílies 

 

 
 
4.2.5. Relacions institucionals 
Durant el 2015 la Delegació de Girona ha mantingut 11 relacions institucionals amb diferents 
institucions, entre les que destaquen: 
 

- Fundació Arnau d’Escala 
- Diputació de Girona 
- Col·legi Oficial d’Infermeria de Girona 
- Dixit Girona 
- Protecció Civil 

 

4.2.6. Acords i convenis 
Durant el 2015 la Delegació de Girona ha signat 3  convenis de col·laboració: 
 

- Universitat de Girona 
- 02 Centre Wellness 
- Fundació Campus Arnau d’Escala 

 

4.2.7. Posicionaments 
Durant el 2015 la Delegació de Girona ha fet 2 posicionaments: 
 

 Febrer de 2015: ILP, mesures urgents per l’emergència habitacional i la pobresa energètica. 

 Setembre de 2015: Proposició de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones 
en situació de dependència. 

 

4.2.8. Grups de Treball  
Actualment la Delegació de Girona té vigents els següents Grups de Treball: 
 

Grup de Treball d’Emergències Actuacions realitzades 
Referent: Marc Riera 
Nombre de membres: 18 

Tractament del funcionament del grup en 
l’experiència del sinistre aeri de Germanwings i el 
terratrèmol a Nepal. 
Calendari de guàrdies en cas d’emergències.   

 

Grup de Treball de SIM Actuacions realitzades 
Referent: Àngels Arenyes 
Nombre de membres: 3 

Es va constituir el 11 de novembre de 2015.   
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4.2.9. Mediació 
Actualment la Delegació de Girona compta amb 4 mediadores. S’han realitzat a la delegació 5 
mediacions. 
 

4.3. DELEGACIÓ DE TARRAGONA 
 

4.3.1. Junta Territorial 

 
 
La Junta Territorial ha realitzat 12 reunions i ha celebrat 1 Assemblea General Ordinària el 11 de 
febrer. 
En data d’1 de desembre de 2015 la Junta Territorial s’ha ampliat amb l’entrada d’un nou membre, 
Josep Damià Godall, que passa a ser Secretari. Conseqüentment, fins aleshores la Secretària, Pilar 
Cros, passa a ser vocal. 

4.3.2. Cens de la Delegació  
El Cens de la Delegació de Tarragona a dia 31 de desembre de 2015 és de: 
Nombre d’altes: 24 
Nombre de baixes: 18 
Nombre de precol·legiats/des: 4 
Nombre total de col·legiats/des: 344 
 

4.3.3. Activitat formativa 
A la Delegació de Tarragona s’ha impartit durant l’any 2015 1 curs i 4 tallers. El programa formatiu ha 
comprès, entre altres: maltractament infantil, diagnòstic social i informe social, arbre geneaològic i 
recerca de feina.  
 

4.3.4. Conferències i jornades 
Durant el 2015 la Delegació de Tarragona ha ofert 6 conferències i 1 jornada. Les principals 
temàtiques han estat: 
 

- Dixit Tarragona 
- Dia Mundial del Treball Social 
- Servei SIM 
- Emergències 
- Seminari d’Orientació Legal en l’àmbit de la dependència 
- Presentació recerca GRITS 
- Jornades Mediació 
- Peritatge social 
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4.3.5. Relacions institucionals 
Durant el 2015 la Delegació de Tarragona ha mantingut 9 relacions institucionals amb altres 
institucions, entre les que destaquen: 
 

- Dixit Tarragona 
- Universitat Rovira i Virgili 
- Regió Sanitària de Tarragona 
- Grup Supervisió IMSS Tarragona 

 

4.3.6 Acords i convenis 
Durant el 2015 la Delegació de Tarragona ha fet  1 conveni de col·laboració. 
 

 Maig de 2015: Conveni de supervisió per als professionals d’atenció primària de l’IMSST. 
Aquest conveni es va iniciar al setembre de 2014 i ha tingut data de finalització el quart  
trimestre del 2015. 

 

4.3.7. Posicionaments 
Durant el 2015 la Delegació de Tarragona ha fet dues recollides de signatures: 
 

 Febrer de 2015:  ILP Mesures urgents per l’emergència habitacional i la pobresa energètica. 

 Maig de 2015: Proposició de Modificació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre de promoció 
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, en matèria de 
participació en els cost de les prestacions i serveis a les persones beneficiàries. 

 

4.3.8. Mitjans de comunicació 
Durant el 2015 la Delegació de Tarragona ha sortit en 3 mitjans de comunicació. 
 

 18/03/2015: Dia Mundial del Treball Social. Difusió de l’acte a Tarragona Ràdio, Diari 
Tarragona i Més Tarragona. 

 

4.3.9. Grups de Treball  
Durant l’any 2015 s’ha creat el Grup de Treball de Mediació. 
 

Actualment la Delegació de Tarragona té vigents els següents Grups de Treball: 
 

Grup de Treball de Mediació  
Referent: Raquel Sanz 
Nombre de membres: 7 

-  

 

4.3.10. Supervisió  
Durant l’any 2015  la Delegació de Tarragona ha fet 1 supervisió als professionals d’atenció primaria de 
l’IMSST amb 2 supervisores. 
 

4.3.11. Mediació 
Actualment la Delegació de Tarragona compta amb 7 mediadores actives. Aquestes mediadores han 
creat un Grup de Treball i també formen part del nou Servei d’Informació  Mediadora (SIM). A la 
delegació de Tarragona aquest any s’han realitzat 17 mediacions. 
 

4.3.12. Servei d’Informació  Mediadora  (SIM) 
A través del SIM es pot informar del què significa la mediació i formalitzar, si es creu oportú i les parts 
ho accepten, el servei de mediació amb un servei a mida segons les necessitats o la situació a mediar i 
si cal derivar també a justícia gratuïta. 
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4.4. DELEGACIÓ DE MANRESA-CATALUNYA CENTRAL 
 

4.4.1. Junta Territorial 

 

La Junta Territorial ha realitzat 11 reunions i cap Assemblea General Ordinària. 
 

4.4.2. Cens de la Delegació  
El Cens de la Delegació de Manresa-Catalunya Central a dia 31 de desembre de 2015 és de: 
Nombre d’altes:  11 
Nombre de baixes: 10 
Nombre de precol·legiats/des: 0 
Nombre total de col·legiats/des: 320 
 

4.4.3. Activitat formativa 
A la Delegació de Manresa-Catalunya Central s’ha impartit durant l’any 2015 2 cursos i  4 tallers, 
principalment de les següents temàtiques: gestió de projectes, diagnòstic i informe social, pèrit social, 
salut mental i mediació sistèmica.  
 

4.4.4. Conferències i jornades 
Durant el 2015 la Delegació ha ofert 5 actes i 2 jornades. Alguns dels actes més destacats han estat: 
 

- Dia Mundial del Treball Social 
- Presentació de la Guia Diagnosi de la Gent Gran al Bages 
- Fira Expobages 
- Jornades de Serveis Socials Bàsics 
- Presentació recerca GRITS 
- Presentació del Grup de Mediació 

 

 
 

4.4.5. Posicionaments 
Durant el 2015 la Delegació ha fet 1 posicionament. 
 

 9 de Juliol de 2015: La Delegació de Manresa-Catalunya Central s’ha adherit al manifest 
‘Col·legis Professionals en un Estat independent’. 
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4.4.6. Mitjans de comunicació 
Durant el 2015 la Delegació ha sortit en 2 mitjans de comunicació, concretament Regió 7 (3 
aparicions) i Manresa Info (2 aparicions). 

Algunes de les temàtiques tractades han estat: 
 

- Serveis destinats a gent gran 
- Descentralització dels Col·legis Professionals 
- Iniciativa de la PAHC 
- Jornades de reflexió sobre treball social 

 

4.4.7. Grups de Treball  
Durant l’any 2015 s’ha creat 1 Grup de Treball nou. Actualment la Delegació  té 7 Grups de Treball en 
funcionament:  
 

Grup Territorial Anoia Actuacions realitzades 
Referent: Dora Gassol / Felip Carles 
Nombre de membres: 6 

Espai de trobada de professionals de Treball Social de 
l’Anoia.    

 

Grup Territorial d’Osona Actuacions realitzades 
Referent: Carme Guinovart / Montse Genescà 
Nombre de membres: 7 

Trobada de professionals oberts a parlar i treballar 
sobre temes que sorgeixen i d’on surten les propostes 
de formació del territori.    

 

Grup de Treball de Sanitat Actuacions realitzades 
Referent: Elisabet Hernández 
Nombre de membres: 10 

Novetats a les institucions sanitàries, nous recursos, 
informació circuits i derivacions.    

 

Grup Territorial de Gent Gran Actuacions realitzades 
Referent: Samona Griñó 
Nombre de membres: 10 

Intervenció social en l’atenció a la gent gran, 
normativa, protocols d’actuació, documentació i 
formació.    

 

Grup de Treball d’Emergències i Catàstrofes Actuacions realitzades 
Referent: Sandra Trullàs /Alba Camprubí 
Nombre de membres: 10 

Intervenció en emergències.    

 

Grup de Treball de Serveis Socials Bàsics Actuacions realitzades 
Referent: Sandra Trullàs 
Nombre de membres: 9 

Qüestions relacionads amb els SSB.    

 

Grup de Treball de Mediació Actuacions realitzades 

Referent: Núria Sánchez 
Nombre de membres: 5 

Oferir el servei de mediació pel Bages.   

 

4.4.8. Mediació 
Actualment la Delegació de Manresa-Catalunya Central compta amb 5 mediadors homologats, que 
conformen el Grup de Mediació de la delegació. 
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4.5. DELEGACIÓ DE TERRES DE L’EBRE 
 

4.5.1. Junta Territorial 

La Junta Territorial ha realitzat 7 reunions i ha celebrat 1 Assemblea General Ordinària el 28 de gener. 
 

4.5.2. Cens de la Delegació  
El Cens de la Delegació de Terres de l’Ebre a dia 31 de desembre de 2015 és de: 
 

Nombre d’altes: 8 
Nombre de baixes: 10  
Nombre de precol·legiats/des: 0 
Nombre total de col·legiats/des: 107 
 

4.5.3. Activitat formativa 
A la Delegació de Terres de l’Ebre s’han impartit durant l’any 2015 1 cicle d’accions formatives, on en 
sessions de 4 hores de durada s’ha format sobre visualitzar les ofertes de feina i enfocar el currículum i 
treballar la xarxa de contactes. 
 

4.5.4. Conferències i jornades 
Durant el 2015 la Delegació de Terres de l’Ebre ha ofert 5 cafès-tertúlia sobre les següents temàtiques: 

- Mediació 
- Associacions de familiars i malalts 
- Càritas Diocesana 
- Fundació Tutelar 
- Creu Roja i gent gran 

 
 

4.5.5. Relacions institucionals 
Durant el 2015 la Delegació de Terres de l’Ebre ha mantingut 2 relacions institucionals amb altres 
institucions: 
 

- Universitat Oberta de Catalunya 
- Universitat Rovira i Virgili 
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5- COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL 

 
Les actuacions realitzades en matèria de comunicació i els resultats obtinguts al llarg del 2015 han 
estat els següents: 
 

5.1. MITJANS DE COMUNICACIÓ 
 

 

 

 

Aparicions per trimestre 

  

 

  

 
 

 
 
 
 

Aparicions per temàtica 
 

TEMÀTICA NÚM % 

Habitatge, desnonaments 19 23.8% 

Pobresa, desigualtats, politiques socials 18 22.5% 

Emergències socials 18 22.5% 

Drets socials, serveis socials, famílies 12 15.0% 

Infància, pobresa infantil 6 7.5% 

RMI, RGC, prestacions 4 5.0% 

Gent gran, envelliment 4 5.0% 

Cooperació, migracions, refugiats 4 5.0% 

Àmbit sociosanitari, integració salut-serveis socials 3 3.8% 

LRSAL 3 3.8% 

Mediació 2 2.5% 

Treball comunitari 1 1.3% 

Altres (dependència, Medalla d’Or, Dia TS, Grau TS 
UB, supervisió, corrupció, Síndrome Diógenes, etc) 

14 17.5% 

TOTAL 108 100% 

 

 

 

La presència del Col·legi als mitjans de comunicació per contribuir al 
reconeixement social de la professió i incidir en les problemàtiques amb 
les quals treballem s’ha traduït en un total de 108 aparicions. D’aquesta 
manera, durant el 2015 s’han produït dos increments significatius en 
matèria de comunicació: d’una banda, la xifra del nombre d’impactes als 
mitjans ha passat de 80 el 2014 a 108 aparicions el 2015, la qual cosa 
representa un augment del 35% respecte a l’any anterior. D’altra banda, 
el nombre de portaveus del Col·legi que han atès peticions als mitjans 
s’ha duplicat respecte el 2014, passant de 15 a 30 portaveus. 

 El gruix de les aparicions, gairebé la meitat, s’ha produït al darrer 
trimestre, vinculades sobretot a la participació en la campanya 
Pobresa Zero (14 impactes), la Comissió d’Emergències (14 
impactes derivats de diverses activitats: II Jornada, intervenció en 
una residència d’Agramunt, ‘carta al director’ arran d’un article en 
premsa i participació en la jornada a Aragó), la publicació de 
l’estudi de la UB sobre ‘La intervenció amb les famílies des del 
Treball Social’ (5 impactes) i la signatura del Pacte social contra la 
corrupció (5 impactes amb menció específica del TSCAT; no s’han 
comptabilitzat les mencions genèriques a ‘col·legis professionals’).  
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L’origen dels impactes és en gairebé la meitat dels casos (51 sobre un total de 108) una acció del 
Col·legi: propostes a mitjans o, majoritàriament, notes de premsa. En total al llarg de 2015 hem tramès 
11 notes de premsa, una d’elles conjuntament amb dos altres col·legis (post jornada LRSAL) i una des 
de la delegació del TSCAT a Manresa. A més, s’han enviat dues notes i una convocatòria de premsa 
des de la plataforma Pobresa Zero. De les notes pròpies, 7 incloïen algun tipus de posicionament (que 
afavoreix la repercussió en mitjans) i 4 eren purament informatives d’alguna activitat. Un 38% dels 
impactes han estat arran de peticions per part dels mitjans i un 11% han respost a col·laboracions 
regulars, que aquest any s’han ampliat arran del llançament a finals d’any d’un nou mitjà online i en 
paper: la ‘xarxa social de notícies’ FAN. La col·laboració amb el portal Social.cat ha donat peu a una 
desena d’aparicions (articles d’opinió i entrevistes realitzades pel mateix Col·legi), mentre que a FAN 
s’han publicat 2 articles d’opinió i 1 entrevista. 

 

  

El tipus de mitjà amb més presència continua sent la premsa, amb un gairebé un 41% de les 
aparicions, seguit molt de prop pels mitjans online, que inclouen les versions a internet dels diaris que 
s’editen també en paper. Les aparicions en altres tipus de mitjans representen un 8,3% en televisió 
(amb tres aparicions a TV3), un 6,5% en ràdio i un 6,5% també en teletips d’agències. 
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5.2. VEUS DEL TSCAT 
Per tal d’afavorir la presència del treball social als mitjans de comunicació i millorar la nostra resposta 
a les peticions que se’ns plantegen, el 2014 es va posar en marxa un equip de veus del treball social, 
coordinat per David Nadal en representació de la Junta de Govern, del qual formen part més d’una 
cinquantena de treballadors/es socials vinculats a diferents espais de representació del Col·legi: 
comissions, grups de treball, comitè d’ètica, RTS, etc. L’objectiu és agilitzar el circuit d’atenció als 
mitjans, diversificar les veus que intervenen públicament en nom del Col·legi i mirar de tenir coberts 
tots els àmbits en què treballem, garantint la màxima expertesa i rigor. Al llarg d’aquest 2015 s’ha 
pogut fer créixer l’equip i consolidar el projecte. 
 

5.3. WEB CORPORATIU 
El web del Col·legi és l’eina principal de presentació i difusió directa de la nostra tasca, oberta tant a les 
col·legiades i els col·legiats com a la resta de ciutadans. Al llarg del 2015 ha rebut al voltant de 190.000 
visites i 82.971 usuaris, que suposen un promig de més de 15.833 visites al mes que han tingut una 
duració d’aproximadament 3,38 minuts per sessió. 

Durant el 2015 hem estat desenvolupant la nova web del Col·legi, una plataforma completament 
renovada i adaptada als nous usos digitals que suposarà una millora qualitativa en l’experiència de 
l’usuari. 
 

5.4. CIRCULARS I BUTLLETINS ELECTRÒNICS 
El format de comunicació interna amb la col·legiatura més utilitzat és el correu electrònic, a través del 
qual s’envien informacions, peticions i convocatòries, a més del butlletí periòdic ‘Fem Visible’. Al llarg 
del 2015 s’han enviat 11 edicions d’aquesta eina amb la qual la Degana i la Junta de Govern s’adrecen 
a la col·legiatura per informar-la de les activitats del Col·legi –tant a la Seu Central com a les 
Delegacions—, els acords i convenis signats, els actes de representació institucional en què participa el 
Col·legi, i les accions en defensa dels drets de ciutadania, incloent els pronunciaments i les aparicions 
als mitjans de comunicació.  

 
5.5. ENTREVISTES PRÒPIES DEL COL·LEGI 
Durant el 2015 també s’ha encetat una nova iniciativa amb 
la qual mensualment apropem a totes les col·legiades i 
col·legiats entrevistes a membres o grups de treball 
relacionats amb la nostra professió. La sèrie d’entrevistes es 
va iniciar el mes de maig de 2015, i durant la resta de l’any 
es van realitzar entrevistes a Rosa Maria Ferrer, directora de 
la Revista RTS; Conchita Peña, presidenta del Consell de 
Deontologia Professional; Roser Ponsatí, referent de l'Equip 
65; Maria Pilar Martínez Bertholet, Vicedegana de la 
Delegació de Lleida; Juan Manuel Rivera, Vicesecretari i 
Referent de la Comissió de Relacions Internacionals; Marga 
García, Vicedegana i encarregada de donar suport a les 
Delegacions; i Amàlia Tarrés, Referent de la Comissió de 
Solidaritat i Cooperació amb el Tercer Món. 
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5.6. XARXES SOCIALS 
El 2015 s’ha consolidat la presència del Col·legi a les xarxes mitjançant la pàgina a Facebook –2.539 
‘M’agrada’(un 120% més que el 2014)— i el compte de Twitter —1.200 seguidors (un creixement del 
90% respecte el 2014) i 980 tuits . 
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6- SERVEIS PER A LA COL·LEGIATURA 
 

6.1. FORMACIÓ 
Al llarg de l’any 2015 hem seguit programant formació continuada, adreçada fonamentalment a 
treballadors i treballadores socials. Hem programat un total de 106 cursos i tallers de formació, dels 
quals n’hem realitzat 68, i han tingut una participació total de 959 persones.  

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

 

 

Delegació Programats Realitzats Anul·lats Alumnes 

Barcelona 50 31 19 467 

Girona 11 9 2 88 

Lleida 16 9 7 159 

Manresa 10 6 4 46 

Tarragona 9 4 5 40 

Terres de l'Ebre 3 2 1 8 

Altres entitats 7 7 0 151 

 106 68 38 959 

  

L’evolució de l’oferta formativa en aquests darrers anys ha estat la següent: 

 

EVOLUCIÓ DE CURSOS REALITZATS EN ELS DARRERS ANYS 

 Programats Realitzats Anul·lats 

2011 67 41 26 

2012 85 35 50 

2013 113 51 62 

2014 92 45 47 

2015 106 68 38 
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L’evolució de la participació d’alumnes de l’oferta formativa en aquests darrers anys ha estat la 
següent:  

 
6.2. FORMACIÓ EN SUPERVISIÓ 
Des del novembre de 2013 el Col·legi ha ofert dues edicions pròpies de Formació en Supervisió. Uns 
cursos dirigits per Carmina Puig i coordinats per Ampar Porcel, que van dirigits a les treballadores i 
treballadors socials. 

A les alumnes que van cursar tots els mòduls de la formació durant el 2013 i 2014 se’ls va entregar 
l’acreditació oficial del Col·legi com a supervisores en un acte de cloenda celebrat el 22 de maig de 
2015.  

Per complementar la formació s’ha realitzat un últim mòdul d’aprofundiment en supervisió de 24 
hores de durada durant el mes de setembre i octubre de 2015. En aquest mòdul, impartit per Àngels 
Vives, es va aprofundir en la sensibilització del treball en grup i en l’auto observació del funcionament 
grupal, així com en la supervisió des de la prespectiva del treball en grup. 
 

6.3. POSTGRAU EN PERITATGE SOCIAL 
El 23 de juliol de 2015 vam firmar un acord de col·laboració amb la Universitat de Vic per coordinar 
plegats el primer Postgrau de Peritatge Social. Es tracta d’un Postgrau pioner en tot l’Estat i a Europa, 
que té com a finalitat l’especialització en ciències socials forenses dels professionals de l’àmbit social. 

El Postgrau de Peritatge Social, coordinat per Lorena Garrido, membre del Col·legi, i Sílvia Madrid, 
coordinadora de Treball Social de la Universitat de Vic, compta amb 7 mòduls diferents, que tenen 
com a objectiu dotar a l'alumnat de coneixements teòrics i pràctics per a la seva praxis com a 
especialista dins l'àmbit judicial, així com d'habilitats per a l’elaboració, exposició i defensa del seu 
dictamen.  

Amb una orientació professionalitzadora, el Postgrau està adreçat a professionals de l'àmbit social i 
que estiguin graduats o diplomats en Treball Social. Un cop finalitzat, els alumnes podran optar per 
sortides professionals en l’àmbit jurídic, emprenedoria com a perit o pèrita extrajudicial privat, o 
d’ofici a demandes d’instàncies judicials (Jutjats, Tribunals, Ministeri Fiscal...). 

La formació, que es realitza presencialment els divendres i dissabtes a la Seu Central del Col·legi 
Oficial de Treball Social, es va iniciar el novembre de 2015 i finalitzarà a mitjans de juny de 2016. 
Compta amb dos grups, un de 21 alumnes que va començar el 6 de novembre i un de 20 alumnes que 
va començar el 27 de novembre. 

També es van realitzar dues xerrades informatives i un acte de presentació el 27 de novembre. 
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6.4. CICLE D’ACCIONS FORMATIVES PER LA RECERCA DE FEINA 
Des del mes d’octubre hem programat un cicle d’accions formatives de Recerca de Feina per donar 
suport als col·legiats i col·legiades que es trobin en situació d’atur. L’objectiu és donar les eines que 
puguin ajudar en aquest procés d’empoderament personal  i professional que comporta la 
incorporació al món laboral o el canvi de lloc de treball. 

Aquestes activitats estan adreçades a la col·legiatura i precol·legiatura i són gratuïtes. En total s’han 
realitzat 12 cursos, repartits entre la Seu Central i tot el Territori, i s’ha comptat amb 108 alumnes. 
 

6.5. BORSA DE TREBALL 
 
6.5.1. Ofertes laborals 
L’any 2015 s’han gestionat un total de 305 ofertes laborals, una xifra que representa un augment 
important respecte l’any passat, quan es van registrar 267 ofertes. Aquest any, a més, hem iniciat la 
difusió d’ofertes publicades a altres borses de treball relacionades amb l’àmbit social, i en total hem 
fet difusió de 245 ofertes d’aquesta modalitat. 

Principalment s’han rebut ofertes procedents del sector privat, seguides de les ofertes del sector 
públic i, finalment, en una proporció inferior, s’han rebut ofertes públiques gestionades, com en anys 
anteriors. 

 

La distribució dels llocs de treball demandats ha estat la següent: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFERTES LABORAL PER SECTORS 

Privat 139 46% 

Públic 108 35% 

Públic gestionat 58 19% 

DISTRIBUCIÓ DE LLOCS DE TREBALL 

Director/a 5 2% 

Coordinador/a 13 4% 

Treballador/a Social 183 60% 

Tècnic/a 72 23% 

Docent 5 2% 

Altres 27 9% 
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6.5.2. Àmbits d’intervenció 
Els àmbits d’intervenció per als quals hem rebut major demanda de personal han estat de gent gran, 
atenció primària, discapacitats i salut.  

 

 

 
6.5.3. Distribució territorial 
Prenent com a base la distribució geogràfica per delegacions, en la distribució territorial de les ofertes 
laborals destaca la seu central de Barcelona, on es concentra la major part d’ofertes laborals rebudes, 
amb un total de 211. A continuació trobem Girona amb un total de 29 ofertes, i segueixen de manera 
progressiva Lleida (20), Tarragona (24), Manresa- Catalunya Central (17) i Terres de l’Ebre (4). 

 
 
6.5.4. Tipus de contractes 
Els tipus de contracte ofertats per les entitats han estat els següents:  
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6.5.5. Tipus de jornada laboral 
El tipus de jornada laboral que s’ha ofertat ha estat, principalment, de dedicació a temps parcial (198 
contractes).  

 

6.5.6. Servei d’Orientació Laboral 
A part de la gestió de les ofertes laborals, també es dóna assessorament laboral a través del Servei 
d’orientació laboral. Durant aquest any un total de 21 col·legiats/des i 3 persones no col·legiades han 
utilitzat aquesta orientació.  

 

 

 

6.6. COMISSIONS 
Aquest 2015 el Col·legi ha tingut en funcionament 11 Comissions, totes elles fonamentals en la tasca 
del Col·legi. A continuació es descriu l’activitat de cada comissió: 
 

Comissió d’Acollida a la Diversitat Actuacions realitzades 
Referent: Càndid Palacín / Lucia Guerrero 
Nombre de membres: 6 
Objectiu: Anar avançant en els nous plantejaments 
metodològics en relació a combinar les directrius de 
polítiques migratòries, així com també en aprofundir 
en la convivència  i la cohesió social, afavorint la 
integració de les persones.  Des del mes de juliol la 
comissió passa a nomenar-se Migracions i 
Interculturalitat. 

Assistència als actes reivindicatius a favor del 
tancament del CIE a Barcelona. 
Participació en l’ace del CEAR amb motiu del Dia 
Mundial del Refugiat.  
Assistència a les reunions de la Generalitat de 
Catalunya sobre el protocol d’actuació davant la 
mutilació genital femenina. 
Assistència a diferents actes i reunions davant 
l’arrobada de refugiats a Catalunya.  

 

Comissió de Salut Actuacions realitzades 
Referent: Marga Garcia Canela 
Nombre de membres: 20 
Crear un espai de treball, reflexio i debat dels diferents 
àmbits de treball social sanitari que permetin la 
construcció de un marc específic d'intervenció. Amb 
un esperit representatiu de tots els sectors de l'àmbit 
sanitari, hi participen professionals de l'atenció 
primaria de salut, hospitals, sociosanitari, salut mental 
i drogodependències. 

 Construcció de l'espai de debat Laboratori TS+. 
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Comissió de Dependència Actuacions realitzades 
Referent: Mercè Masana / Montse Pérez 
Nombre de membres: 12 
Donar suport i assessorament als col·legiats/des en 
temes relacionats amb la implantació de la LAPAD, 
essent alhora altaveu del Col·legi en aquest àmbit. 
Enguany ha consolidat la nova estructura de la 
Comissió, establint línies de treball conjuntes amb la 
Comissió de DisCapacitat. Tant aquesta comissió com 
la de DisCapacitat s’ha creat al mes de març.  

Jornada formativa sobre el model d’atenció Integral 
Centrada en la Persona (AICP).  
Creació de la Plataforma de Denúncia (PD), on es 
desenvolupen i analitzen temes concrets de la LAPAD, 
de manera trimestral.  
Realització d’un document/estudi sobre l’impacte de 
la LAPAD en l’àmbit socio-sanitari.  
Jornada sobre el programa RESPIR de la Diputació de 
Barcelona.   

 

Comissió de DisCapacitat Actuacions realitzades 
Referent: Myriam Latorre 
Nombre de membres: 23 
Intercanviar coneixements i informacions de recursos i 
debatre temes d’interés comú del col·lectiu. Creada al 
mes de març.  
 

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- LAPAD”.  
Actualització i difusió de la “Guia d’ajuts i recursos per 
pesones amb discapacitat”.  
Seguiment de l’aplicació de l’Ordre BSF 130/2014, de 
22 d’abril.  
Participació al nou espai d’intervisió del Col·legi.   

 

Comissió d’Emergències Actuacions realitzades 
Referent: Montse Mas / Judit Rodriguez 
Nombre de membres: 14 
Coordinar l’equip d’intervenció format per 75 
treballadores i treballadors socials col·legiats, que de 
manera voluntària, estan a disposició d’intervenir en 
cas de ser activats.  
Aquest 2015 ha tingut un paper cabdal, ja que s’han 
realitzat les primeres intervencions de l’equip amb 
unes valoracions molt positives per part de Protecció 
Civil de la Generalitat de Catalunya. Han publicat 
articles i participat, com a convidats, en diferents 
entitats, per explicar la seva experiència.  

Activació del 24 de març al 14 d’abril pel sinistre de 
Germanwins, efectuant un total de 1.065 hores de 
servei.  
Activació del 2 al 9 de maig per l’acompanyament dels 
familiars d’una noia catalana desapareguda al 
terratrèmol de Nepal, fent un total  de 52 hores de 
servei.  
Activació el 3 de novembre pel desbordament del Riu 
Sió que va provocar la inundació a una residència de 
gent gran d’Agramunt.  
Organització de la II Jornada 2015: Fent camí en la 
intervenció psicosocial en emergències, que es va 
realitzar el 28 de novembre.  

 

Comissió d’Infància i Família Actuacions realitzades 
Referent: David Nadal 
Nombre de membres: 15 
Fer visible el rol professional del Treball Social en 
infància i família; contribuir a la difusió de les 
situacions que afecten a la infància, especialment 
aquella que és més vulnerable, tot oferint elements 
per generar opinió i per millorar la seva situació, així 
com oferir al col·lectiu professional espais d’intercanvi 
d’experiències en aquest àmbit.  

Organització del II Col·loqui d’Infància. Separacions i 
conflicte. El treball social en el context judicial.  
Elaboració del Dictament de pobresa infantil 
(novembre).  
Participació a la TIAC, Observatori de la Infància, 
ACIM, Consell de Benestar Social de l’Ajuntament de 
Barcelona, DGAIA i Jurat La Caixa Proinfància.  

 

Comissió de Mediació Actuacions realitzades 
Referent: Eva Noguera 
Nombre de membres: 11 
Treballar com a referent i motor del desenvolupament 
de la gestió de conflictes i la mediació en tots els seus 
àmbits d’aplicació, però especialment, en el social i el 
familiar, per part de les treballadores i  treballadors 
socials.  

Jornada del Dia Mundial de la Mediació. 
Creació de Subcomissió: SIM i Difusió. 
Diculgació del Servei d’Informació Mediadora (SIM). 
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Comissió de Relacions Internacionals Actuacions realitzades 
Referent: Juan M. Rivera 
Nombre de membres: 6 
Es reuneix mensualment per donar resposta i eines als 
col·legiats/des sobre les relacions que es puguin 
establir amb els diferents països, principalment de la 
Unió Europea. A més, està a disposició d’interessos 
que puguin tenir altres comissions i fer recerca a nivell 
internacional. 

Organització de la Jornada d’intercanvi d’experiències 
en Treball Social a Europa. 
Assistència i presentació de la comunicació “Travail 
Social et participation sociale”, al 6è Congrés 
Internacional organitzat per AIFRIS. 
Inici i posada en marxa del projecte per oferir 
oportunitats treballar a l’estranger. 
Atenció a les demandes de col·legiades i col·legiats per 
donar suport a la mobilitat. 
Aliança amb l’Associació de Treball Social d’Andorra. 
S’han establert contactes amb professionals de la 
Universitat de Xile. 

 

Comissió de Serveis Socials Bàsics Actuacions realitzades 
Referent: Mercè Ginesta / Mercè Civit  
Nombre de membres: 14 
Té l’encàrrec de reflexionar, analitzar i debatre sobre 
el Serveis Social Bàsics (SSB), així com d'emetre 
recomanacions al respecte, sempre des del punt de 
vista del treballador social. Un dels objectius és 
l'anàlisi i denúncia de les retallades en l'àmbit social, 
que afecten les persones i les famílies ateses als SSB, 
així com, indirectament, els professionals que hi 
treballen.   

Organització de la Jornada "El futur dels serveis socials 
davant la reforma de l'Administració Local. 
Redacció del Decàleg sobre SSB , juntament amb els 
col·legi CEES, i al que s’hi van sumar els col·legis de 
COPS, pedagogs i politòlegs. 
Debats contituients, redacció i presentació del 
document ‘La constitucionalització dels Drets social’. 
Participació i suport a la ILP sobre pobresa 
habitacional i energètica. 
Organització del taller ‘Quins serveis socials bàsics 
volem? Posem-ho per escrit’. 

 

Comissió Solidaritat i Cooperació amb el 3e Món Actuacions realitzades 
Referent: Amàlia Tarrès 
Nombre de membres: 12 
Destinar el 1% del pressupost del TSCAT a projectes de 
cooperació i desenvolupament. Convocar els ajuts de 
cooperació, la valoració de les candidatures i la 
proposta a la Junta de Govern.  

 Acte de lliurament dels ajuts als projectes de 
cooperació al desenvolupament.  

 

Comissió de Treball Social Comunitari Actuacions realitzades 
Referent: Francina Planas / Bet Bàrbara 
Nombre de membres: 17 
Debatre i seguir el procés de reflexió que es va iniciar 
al 2014, al voltant del treball comunitari. A les sessions 
realitzades enguany s’han recollit les aportacions i s’ha 
començat a fer un treball de buidatge i ampliació per 
tal de dissenyar les properes Jornades de Treball 
Comunitari previstes per la primavera de 2016.  

Sessió: Aprendre intervenint: saber i habilitats 
pràctiques pel TSC. 
Sessió: Entre acomodar-se i desobeir”. Rol i 
posisionaments ètics-polítics dels professionals del 
treball social.  
Sessió: Límits i oportunitats per fer treball social 
comunitari.  

 
6.7. GRUPS DE TREBALL 
A la Delegació de Barcelona es registren 13 Grups de Treball. 
 

Centres de Desencolupament Infantil i Precoç (CDIAP) 
Nombre de membres: 30 
Amb deu anys d’antiguitat, aproximadament, el grup aplega professionals que treballen en els Centres de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Catalunya i, a més de formar part del Col·legi, està adscrit a 
l'Associació Catalana d'Atenció Precoç (ACAP). 
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Subcomissió de Treball Social de Centres 
Sociosanitaris del Consorci de Salut i Social de 
Catalunya 

Actuacions realitzades 

Nombre de membres: 30 
El Grup es caracteritza per la continuïtat en l’alta 
implicació i participació de professionals del treball 
social de l’àmbit sociosanitari de tot el territori. 

Revisió i avaluació del protocol PIA a persones en 
Llarga Estada.  
Revisió i edició de la Guia de Diagnòstics Socials en 
l’àmbit sanitari.  
Inici de l’estudi L’impacte social de la reducció del 
temps de carència a la LLE.  

 

Gestants en risc social Actuacions realitzades 
Nombre de membres: 4 
Elaborar l'apartat d'atenció a gestants amb consum de 
tòxics des de l'àmbit hospitalari i finalitzar un 
document amb format de guia que engloba el context 
institucional, el rol professional, la intervenció social i 
les situacions especials. 

Presentació d’una comunicació al Congrés de Treball 
Social i Salut.   

 

PADES Actuacions realitzades 
Nombre de membres: 10 
Espai de trobada i posada en comú de diferents 
aspectes de la realitat laboral, els interessos comuns i 
el treball conjunt de temes referents a la formació, 
estudis, anàlisi de casos, organització i participació en 
events relacionats amb el món de les cures pal·liatives, 
com ara jornades i congressos. 

Participació en l’organització de la Commemoració del 
25 anys de PADES a Catalunya.  
Participació en l’elaboració de l’estudi d’aproximació a 
la complexitat en atenció domiciliària al final de la 
vida: PADES Catalunya.    

 

Peritatge Social  
Nombre de membres: 2 
Promoure la figura de la treballadora i treballador social com a pèrit/a dins de l’Administració de Justícia, 

contribuir a la difusió de l’especialització en el treball social i donar suport als professionals.  
 

Serveis de Rehabilitació Comunitària i Centres de Dia de Salut Mental  
Nombre de membres: 11 
Interrelació i intercanvi d’experiències; l’intercanvi de recursos socials, comunitaris i laborals; la 
compartició d’informació sobre formació i bibliografia d’interès; l’assessorament puntual en la resolució 
de casos i la revisió del model de rehabilitació en salut mental. El grup es va dissoldre el mes d’abril de 
2015. 

    

 

Salut sexual i reproductiva  
Nombre de membres: 5 
Vetllar perquè la figura de la treballadora i treballador social a la salut sexual i reproductiva no desaparegui. El 
Grup ha estat aturat temporalment. 
 

Treball Social Grupal Actuacions realitzades 
Nombre de membres: 16 
Es fomenta l'adquisició d'habilitats per portar grups i 
s’ofereixen recursos vinculats a aquesta eina de 
treball.  

Treball en subcomissions: subcomissió de dinàmiques 
de grup i subcomissió d’avaluació.  
Compartir i assessorar les experiències de treball 
grupal dels participants.  
Participació en les Jornades 15 anys de xarxes, del 
Grup de Treball Territorial de l’Alt Penedès.  

Toxicomanies Actuacions realitzades 
Nombre de membres: 12 
Els seus components són treballadores i treballadors 
socials de l’àmbit de les drogodependències, ja siguin 
dispositius ambulatoris, residencials o serveis de 
prevenció. Es comparteix un espai d’intercanvi, debat, 
coordinació, investigació i treball en comú que 
contribueix a millorar l’abordatge social en la pràctica 
professional. 

I Jornada sobre Acció Social en Salut.  
III Sessió d’Innovació en Treball Social de la Unió 
Compartim el que fem en TS Sanitari.  
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Territorial de Terrassa Actuacions realitzades 
Nombre de membres: 12 
Espai de trobada professional obert a tots els/les 
treballadors/es socials, estiguin en actiu o no, ja que 
una de les característiques que el defineix és 
l’intercanvi, la discussió i el debat, més enllà de la 
vinculació professional dels seus membres amb la 
institució o entitat en la qual treballen. Les reunions 
són mensuals. 

Projecció i reflexió del vídeo de la jornada El futur dels 
serveis socials municipals davant la reforma de 
l’adminstració local.  
Revisió i discussió del document Constitucionalització 
dels drets socials. 
Mesures contemplades per Llei de pobresa energètica.  
Darres canvis en les PIRMI. 
Es convida al responsable de Dependències de 
l’Ajuntament i a la Cap de Servei de Polítiques 
d’Habitatge.  

 

Territorial de Sant Boi de Llobregat Actuacions realitzades 
Nombre de membres: 6 
L’agrupació manté reunions bimensuals i vol fomentar 
el treball entre els professionals de la zona. 

S’ha treballat diversos articles, com El repte pendent 
de l’atenció social i sanitària integrada, i el document 
Model català d’atenció integrada social i sanitària.  

 

Territorial de Vallès Occidental- Sabadell Actuacions realitzades 
Nombre de membres: 10 
El grup és un espai de trobada de diferents entitats i 
àmbits d'intervenció per tractar temes d'interès comú, 
treballar en xarxa, oferir-se suport i reflexionar de 
forma col·lectiva.  

 Jornada interna sobre espiritualitat i Reiki. 

 

6.8. REVISTA DE TREBALL SOCIAL (RTS) 
 

6.8.1. La Revista 
La nova etapa de la Revista de Treball Social (RTS), que va començar a meitats de 2014 amb la 
composició d’un nou equip, treballa per oferir una revista de qualitat i que proporcioni fonaments 
teòrics per al desenvolupament de la professió, però que també doni valor a les experiències 
pràctiques de les treballadores i treballadors socials i a la reflexió sobre la nostra intervenció en el 
context actual. En definitiva, una revista que esdevingui una eina útil i un referent per als professionals 
i per al món acadèmic. 

 
 
6.8.2. L’equip de redacció 
L’equip de la revista està format per: Rosa M. Ferrer i Valls, directora; Pepita Vergara Beltrán, 
sotsdirectora; Carlos Alarcón Zwirnmann; Teresa Aragonès i Viñes; Rosa M. Carrasco Coria; Rosa 
Garriga Blasco; i Josep M. Mesquida González. 

D’altra banda, també compta amb un Comitè Assessor, que està format per: Montserrat Bacardit i 
Busquet, Laura Caravaca Morilla, Teresa Crespo i Julià, Montserrat Cusó Torelló, Jose Fernández 
Barrera, Carmen Fernández Ges, Jose A. Langarita Adiego, Montserrat Mestres Anglà, Xavier Pelegrí 
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Viaña, Carmina Puig Cruells, Cristina Rimbau Andreu, Pepita Rodríguez Molinet, Antoni Vilà Mancebo, 
Cristina Villalba Quesada i Teresa Zamanillo Peral. 
 
6.8.3. Estructura de cada número  
La revista està organitzada amb les següents seccions: A fons, Altres temes d’interès, Miscel·lània i 
Prestatge de llibres. 
 
A fons: Incorpora articles monogràfics que aborden en profunditat l’eix temàtic seleccionat per a cada 
número. En aquesta secció podem trobar articles de contingut teòric, metodològic i experiències 
pràctiques del treball social. 
 

Altres temes d’interès: Articles, majoritàriament presentats a iniciativa dels propis autors, seleccionats 
pel seu interès en relació a la temàtica tractada, que aborden qüestions d’actualitat o desenvolupin 
recerques en l’àmbit social. 
 

Miscel·lània: Entrevistes, reflexions de les col·legiades i col·legiats, narracions lliures i altres tipus 
d'aportacions d’interès social. 
 

Prestatge de llibres: Comentaris, ressenyes o crítiques de llibres vinculats al món social. 
6.8.4. Les revistes de l’any 2015 
Aquest any 2015 s’han publicat tres números, 203, 204 i 205, amb els següents temes tractats a la 
secció ‘A fons’: 
 

Núm. 203: Compromís amb la comunitat. Un número dedicat a la teoria, reflexió i experiència 
sobre el treball social comunitari. 
Núm. 204: Al costat dels infants i els adolescents (I). Un anàlisi sobre l’intervenció dels 
treballadors socials als infants i adolescents des de la cobertura de les necessitats, la promoció del 
benestar i la prevenció de les situacions de risc. 
Núm. 205: Al costat dels infants i els adolescents (II). Segona part del número 204, on  es 
constata, amb diferents aproximacions, com històricament el treball social s’ha situat al costat 
dels infants i els adolescents. 
 

6.8.5 Pòsters de fi de Grau 
A partir del número 205, la RTS ha estrenat una nova col·laboració amb les universitats catalanes que 
ofereixen estudis de treball social. Es tracta de la proposta de poder publicar a la revista un pòster del 
treball de fi de Grau que es seleccioni de cada promoció o curs acadèmic. 
 
Des de la junta del Col·legi i l’equip de la RTS, el que es pretén és oferir una forma més de donar valor 
a la feina que duen a terme els estudiants i futurs professionals del treball social. Creiem que, de cara 
als recents graduats, pot ser una eina útil d’aprenentatge per a futures presentacions a Jornades, 
Congressos, etc, alhora que suposa un apropament a la RTS i un entrenament per escriure sobre el 
treball social.  

 

6.9. PUBLICACIONS  
 
6.9.1. VII Premi de Recerca en Treball Social Dolors Arteman ‘Vic, ciutat  
amiga de les persones grans’ 

 

Aquest monogràfic forma part d’un projecte d’abast més ampli que 
porta per títol Vic, Ciutat amiga de la gent gran i que ha estat 
guanyador de la VII convocatoria del Premi Dolors Arteman de 
l’edició 2013-2014. Es tracta d’un nou exemple del compromís per la 
recerca en el camp del treball social, en aquest cas enfocada a 
l’envelliment de la població i al repte sociopolític que suposa en la 
transformació de ciutats com Vic. 
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6.10. CONSELL DE DEONTOLOGIA PROFESSIONAL 
 

 
 
6.10.1. Membres del Consell 
Durant l’any 2015 el CDP ha mantingut l’estabilitat dels seus membres fins el mes de juliol, quan es va 
produir la renúncia d’un d’ells, motiu pel qual es va passar de 7 membres a ser-ne 6. 
Arran d’aquesta renúncia, la Junta va obrir una nova convocatòria de selecció per cobrir l’esmentada 
vacant. El procés de selecció es va iniciar al mes de setembre amb la corresponent publicació de la 
convocatòria i durant el mes de novembre es va fer la selecció de les candidatures.  
En aquesta convocatòria, com a novetat, en el procés de valoració de les candidatures van participar-hi 
2 membres del CDP. Des del CDP valorem molt positivament la iniciativa de la Junta a tenir-nos en 
compte a l’hora participar en els procesos selectius que tenen a veure amb el CDP.  
Altrament, durant aquest any també s’han renovat 2 de les 7 places, seguint els articles dels estatuts 
quant a la composició i renovació dels membres del CDP. Així mateix, el CDP va finalitzar l’any amb els 
següents membres: Conxita Peña (presidenta), Maite Sullà (secretària), Elisa Abellán, Rosa Maria 
Fernández, Maria José Moure, Blanca Perisé i Marta Sanagustí. 
 
6.10.2. Reunions 
Al llarg del 2015, el CDP ha dut a terme 11 reunions ordinàries i 2 reunions extraordinàries. Les 
trobades s’han portat a terme a la seu central del Col·legi cada segon dimecres de mes. L’horari de les 
reunions ha estat de 17h a 19h. 
 
6.10.3. Objectius del 2015 

- Donar continuïtat a la visibilitat del Consell 
- Fer extensiva l’activitat del cinefòrum a les seccions territorials 
- Potenciar el coneixement de l’ètica amb la creació de bibliografia 
- Mantenir el qüestionari de valoració de les respostes donades 
- Potenciar la formació dels membres del Consell 
- Treballar sobre el text de “Confidencialitat i Secret Professional” 
- Estudi i revisió del Codi d’Ètica i Deontològic 

 
6.10.4. Activitats 
Les activitats del CDP han estat variades al llarg de l’any i han consistit en: 
 
Estudi i resposta de les consultes del col·legiats i col·legiades 
Per part de la col·legiatura s’han rebut 6 consultes. La major part d’elles han fet  referència al secret 
professional i la confidencialitat en el context de la pràctica professional. Algunes d’elles amb extensió 
a la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal.  
Una d’elles feia referència a la problemàtica actual sobre els desnonaments, en concret, al rol del 
treballador social dels serveis socials en el moment del llançament. 
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Totes les consultes han tingut la seva resposta mitjançant una carta en la qual es feia una orientació 
sobre la consulta realitzada i s’argumentava amb bibliografia. 
Una de les consultes no pertenyia a les funcions que el CDP té atribuïdes, i així es va informar. 
 
Estudi i resposta de les demandes de la Junta de Govern  
La Junta al llarg del 2015 ens ha sol·licitat dos estudis amb relació a: 
 

- Assessorament sobre l’objecció de consciència i l’actuació dels Treballadors Socials dels Serveis 
Socials en el moment dels llançaments. 

- Elaboració d’un codi de bones pràctiques. 
 
Estudi i resposta a queixes dels ciutadans envers la intervenció professional dels treballadors socials 
El CDP ha rebut 1 queixa sobre mala praxis professional. L’àmbit d’intervenció del professional era la 
gent gran en centre residencial. La queixa es va arxivar per no presentar elements objectivables d’una 
actuació contrària al Codi d’Ètica i Deontològic del Col·legi. 

Es van rebre 2 queixes més, però es va informar que els continguts de les mateixes no era competència 
del CDP. 
 
Valoració de les consultes i queixes 
Sovint ens trobem que les consultes que ens arriben presenten algunes deficiències que entorpeixen 
l’elaboració d’una resposta ràpida. Tot i disposar d’una sol·licitud (model penjat a la web) aquest no 
sempre és utilitzat i ens trobem que algunes de les consultes arriben sense les dades idenificatives de 
la persona o professional, així com una dificultat per especificar el motiu de la consulta. 

Pel que fa a les queixes, sovint es presenten amb poques dades, fet que dificulta poder-nos dirigir a la 
persona que la presenta i amb el professional del qual es queixa.  

Pensem que cal fer ús de la sol·licitud estandard per facilitar la resposta i la tramesa, així com també, 
definir bé el motiu de la consulta per gestionar eficaçment la comissió o grup del TSCAT que ha de 
respondre. 
 
Sessió de Cinefòrum 
Durant l’any 2015 únicament s’ha fet una sessió de l’activitat del cinefòrum a la seu central del TSCAT. 
Aquesta es va dur a terme el mes d’octubre amb la pel·lícula “Te doy mis ojos”, i va ser conduïda per 
Fanny Galeano, treballadora social a l’hospital de la Vall d’Hebrón i experta en temes de violència de 
gènere. Mitjançant la visualització de diferents seqüències del film, es va abordar la violència en 
l’àmbit de la parella, com aquesta afecta als fills i els recursos disponibles per atendre aquesta 
problemàtica social. 

Arran d’aquesta activitat, el CDP ha elaborat un fons filmogràfic per tal de disposar de pel·lícules que 
tractin dilemes ètics en els quals els professionals del treball social ens podem trobar en la nostra 
pràctica diària. 

Altrament, també hem iniciat un recull de textos i bibliografia dedicada a l’ètica i la deontologia en la 
pràctica professional. 

 
Valoració de l’activitat 
Considerem que aquesta activitat és atractiva pel conjunt de la col·legiatura i que permet abordar 
temàtiques d’actualitat, enriquir-nos de l’experiència de professionals experts en la matèria i del propi 
grup que hi participa.  

No obstant això, hi ha una baixa participació (únicament set persones en la darrera sessió). Aquesta 
circumstància ens ha fet pensar que la difusió de l’activitat no es va publicar amb el temps necessari. 
Per aquest motiu, demanem al TSCAT que es pugi tenir en compte un marge més ampli en la difusió i 
posteriors recordatoris. 
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Col·laboració amb les universitats i altres organismes 
Universitat de Girona: sessió als alumnes de primer curs de Treball Social de Grau de la Universitat de 
Girona. El contingut de la xerrada fou presentar el Consell de Deontologia Professional, el Codi d’Ètica i 
Deontològic i exposar exemples pràctics sobre la resolució de les consultes que arriben al CDP. La 
xerrada va tenir lloc el 25 de març i fou conduïda per Marta Sanagustí i Maite Sullà. 
Universitat de Barcelona: la Conxita Peña va ser convidada a la I Jornada d’Ètica organitzada per la 
Universitat de Barcelona el 23 de març i va participar a la taula rodona presentant les funcions del CDP.  
Universitat Rovira i Virgili: L’Elisa Abellán va dur a terme la ponència “La mirada cur(i)osa dels 
treballadors socials” a la Universitat Rovira i Virgili, en motiu de la celebració del Dia Mundial del 
Treball Social, organitzat per la Delegació de Tarragona. En el mateix acte també estava convidada la 
Begoña Román. 
Comité d’Ètica de Serveis Socials de Catalunya: Conxita Peña ha estat designada pel TSCAT com a 
representant del Col·legi en aquest òrgan. 
Comité Científic del II Congrés de Serveis Socials: Marta Sanagustí forma part del Comité (organitzat 
pels Col·legis Oficials de Psicòlegs, Pedagogs, Educadors Socials i Treballadors Socials). 
 
Informació, orientació i assessorament a altres grups 
A demanda del Grup de Peritatge del TSCAT es fan un seguit d’orientacions, atès que han elaborat un 
“Codi ètic i deontològic dels pèrits i pèrites judicials”. Es porten a terme diverses reunions per orientar-
los i assessorar-los en la seva elaboració.  

El Colegio de Málaga de Trabajadores Sociales demana informació sobre la creació del Consell i del 
Codi d’Ètica. 

La delegació del TSCAT a Tarragona ens demana informació i proposta de l’activitat del cinefòrum per 
dur-la a terme a Tarragona. Es fa un calendari de programació pel curs 2016. 
 
Assistència a congressos 
La Conxita Peña i l’Elisa abellán assisteixen al Congrès “Trabajo Social y Salud”, que va tenir lloc els dies 
21, 22 i 23 de maig a Madrid. L’Elisa Abellán va presentar el pòster ‘Reflexiones éticas en relación al 
alta contra consejo medico en salud mental de personas con discapacidad intelectual’. 

La Blanca Perisé va assistir i va presentar una comunicació al VI Congrés Internacional de Bioètica, 
Filosofia i Salut Mental 2015. 
 
Formació contínua 
Els membres del CDP s’han format al llarg del 2015 en: 
 

- Curs d’introducció a la Bioètica en la pràctica multidisciplinar clínica. E-oncologia. Fundació 
Víctor Grifols Lucas. 15h. (Maite Sullà) 

- Curs ‘La bioètica a través del cinema’. Universitat d’Estiu Ramon Llull 2015, realitzada a Sant 
Joan de Déu (Esplugues de Llobregat). 8h. (Elisa Abellán) 

Altres temes tractats 
- Es planteja agilitzar els tràmits dels CDP disposant d’una adreça electrònica pròpia. 
- Actualitzar el model de cartes per facilitar l’enviament. 
- Mantenir l’enquesta de valoració que s’envia als consultants anualment perquè valorin la 

funció del CDP. 
- Es fa una proposta de disseny de pàgina web que sigui més visual i intuïtiva. 

 
6.10.5. Valoració general 
Aquest any el CDP ha tingut presència en diferents sectors relacionats amb el Treball Social. Igualment 
ha fet una important tasca consultiva i orientativa sobre qüestions d’especial rellevància als mitjans de 
comunicació. Malgrat això, la seva visualització en l’àmbit de la col·legiatura ha tingut poc ressò. 
Desconeixem els motius d’aquesta circumstància i esperem trobar la manera de fer-nos visibles als 
membres que formen part del TSCAT, així com també en d’altres entitats, organismes i institucions 
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amb l’objectiu de col·laborar conjuntament en temàtiques tant importants i necessàries per la nostra 
professió com la deontologia i l’ètica aplicada. 

Aquest any, la funció a la que hem dedicat més temps ha estat a les consultes de les col·legiades i 
col·legiats, les queixes dels ciutadans i les demandes de la Junta.  

Donem per acomplerts la major part dels objectius proposats per aquest any, si bé, els que no s’han 
assolit ha estat perquè s’ha donat prioritat a d’altres. 
 

6.11. EQUIP ‘65 
 

 

L’objectiu de l’Equip ’65, format per 73 membres és fomentar la relació personal de les treballadores 
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. 

Algunes de les activitats realitzades el 2015: 
 

- Excursions de dia a Esplugues, Sitges, Scala Dei, Montgrony, Olot... 
- Activitats culturals, com al teatre, Caixa Forum, Fundacio Miró, Museu de les Cultures, Port de 

Barcelona, Museu Etnològic... 
- Estada d’una setmana al Pallars Jussà 
- Participació en el Consell Municipal de la Gent  Gran 
- Participacio en  l’equip d’Història de la Professio que s’està portant a terme al Col·legi 

6.12. ACTIVITAT DISCIPLINÀRIA 
Al  llarg d’aquest any 2015 no s’ha rebut cap queixa en relació a la praxi professional de cap 
col·legiat/da. 
 

6.13. ALTRES SERVEIS 
Des del departament d’Atenció Col·legial també es gestionen els torns de mediadors, amb la 
col·laboració del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, i els torns de pèrits, en coordinació 
amb el Departament de Justícia de la Generalitat. 

   
6.13.1 Torn de mediadors 
Des del Col·legi es gestiona el torn de mediacions a través de l’aplicació informàtica del Centre de 
Mediació de Dret Privat de Catalunya, que pertany al Departament de Justícia de la Generalitat, 
realitzant les altes, baixes i modificació de dades en el registre de persones mediadores. 

Aquest any s’han habilitat 13 nous mediadors/es treballadors socials i al Col·legi es compta amb un 
total de 193 mediadors/es habilitats/des, dels quals 57 estan en actiu a les llistes del Departament de 
Justícia. 
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La distribució per àmbits és: 

 

MEDIACIONS  

Àmbit familiar 154 

Àmbit civil     8 

Àmbit familiar i civil   31 

 

En total s’han dut a terme 37 mediacions realitzades per treballadors/es socials. 

 
6.13.2. Servei d’Informació Mediadora (SIM) 
Enguany hem posat en marxa a totes les Delegacions el Servei d’Informació Mediadora (SIM). Aquest 
servei està destinat a persones en processos de conflicte (divorcis, conflictes veïnals, conflictes 
familiars, conflictes per la cura de gent gran, per herències, etc..), que demandin o requereixin 
informació respecte als avantatges de la mediació i/o orientació sobre la idoneïtat del procés en el seu 
cas. El Servei d’Informació Mediadora del Col·legi està homologat pel Centre de Mediació de Dret 
Privat de Catalunya del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 
6.13.3. Supervisió 
L’any 2015 el Col·legi ha seguit oferint el projecte de supervisió grupal que es va iniciar el 2012, 
adreçat tant a les col·legiades i els col·legiats com a les entitats (ja siguin públiques o privades) que 
vulguin oferir supervisió als seus equips multidisciplinars.  

El Col·legi compta amb un equip de 23 supervisores acreditades, totes elles treballadores socials 
col·legiades expertes en supervisió, i una comissió acreditadora que és l’encarregada de certificar les 
supervisores del projecte. 

Al llarg de l’any s’han realitzat les següents supervisions: Grup de Treball CDIAP del Col·legi; els equips 
multidisciplinars dels municipis de Tarragona (tres equips); Manresa (dos equips); Sant Feliu de 
Llobregat; Sant Celoni; Sant Vicenç dels Horts; El Masnou; Vilassar de Mar; Cornellà de Llobregat (dos 
equips); Vall de Tenes; Abrera; Sant Andreu de la Barca; el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l’Alta 
Ribagorça; El Consell Comarcal del Segrià i a l’equip de directius; el Consell Comarcal d’Urgell; i 
l’Institut Català de la Salut de Lleida. 
 
6.13.4. Nou espai d’Intervisió  

Hem iniciat un nou espai gratuït obert a la col·legiatura amb l’objectiu enfortir el nostre exercici 
professional a través de  la incorporació de la intervisió, que ens permet  rebre un assessorament 
entre iguals. La intervisió s’ofereix des de les comissions de Dependència i Infància i família, i els grups 
de Persones amb discapacitat, Salut Mental, Toxicomanies i Treball Social Grupal. 

Les intervisions permeten “portar” casos especialment complexos, situacions de risc, especialment 
crítiques o cronificades en les quals les nostres intervencions no estant donant els resultats esperats o 
bé ens generen un especial neguit. 

La possibilitat de sol·licitar una sessió d’intervisió està oberta en els següents àmbits d’intervenció: 
discapacitat, dependència, infància, salut mental, treball social grupal i drogodependències. 
 

      6.13.5. Torn de peritatge 
Com és habitual durant el mes de desembre, s’han actualitzat les llistes públiques de pèrits socials 
habilitats pel nostre Col·legi professional, enviant aquesta informació al Departament de Justícia 
perquè en faci la distribució als diferents partits judicials. 
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Al final del 2015 estan inscrits al llistat públic un total de 206 pèrits. S’ha donat formació en l’àmbit de 
peritatge social a un total 169 persones i s’ha continuat amb la possibilitat d’especialització en 
peritatge de familia i peritatge d’incapacitacions. La distribució dels pèrits treballadors socials segons 
l’especialitat és la següent: 

 

 

 

 

 

 
6.13.6. Assessoria jurídica  
Aquest servei ha atès un total de 74 consultes de persones col·legiades al llarg del 2015. La distribució 
en funció de la naturalesa de les consultes ha estat la següent: 
 

  
 
 

 
 
6.13.7. Consultoria professional  
El 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, coordinat pel Departament d’Atenció Col·legial. Durant aquest any s’ha 
donat resposta a un total de 202 consultes, tal com mostra el gràfic de l’evolució de consultes des dels 
inicis del servei:  

 

 

 

 

 

 

PERITATGES 
 

Sense especialitat 85 

Pèrit de família 37 

Pèrit d’incapacitacions 16 

Pèrit de família i d’incapacitacions 68 

ÀMBIT DE CONSULTES  

Laboral 28 

Exercici professional 24 

Qüestions personals 22 

TOTAL 74 
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Els àmbits d’intervenció i el nombre de consultes per àmbits són els següents:  

     Queixes   Núm. Tancades Pendents 

  Posicionament 8 7   

  Formació 1 1   

  Difusió informació a la col·legiatura 1 1   

  Servei del Col·legi 2 2   

Total queixes   11 11   

  Col·legiats/des 10 
 

  

  No Col·legiats/des 1 
 

  

  Ciutadania   
 

  

  Col·legis TS   
 

  

Consultes   Núm. Tancades Pendents 

  Tràmits i recursos 30 30   

  Assessorament jurídic 46 39 7 

  Posicionament Institucional Col·legi 2 2   

  Funcions del treballador/a social 19 19   

  Participació a comissions i grups 22 22   

  Novetats legislatives 1 1   

  Emprenedoria 2 2   

  Serveis Col·legials 12 12   

  Àmbit Relacions Internacionals 4 4   

  Àmbit Residències gent gran 16 16   

  Àmbit Peritatge 8 8   

  Àmbit Mediació 2 2   

  Àmbit Dependència 8 7 1 

  Àmbit Discapacitat       

  Àmbit Salut Mental 1   1 

  Àmbit Serveis Socials  3 3   

  Àmbit Salut 3 2 1 

  Àmbit Migracions i Interculturalitat 1 1   

  Àmbit Infància i Família 3 3   

  Àmbit Emergències 4 4   

  Àmbit Prestacions econòmiques 7 7   

  Àmbit Cooperació i Tercer món       

  Confidencialitat i secret professional 6 6   

  Altres 2 2   

Total Consultes   202 192 10 

  Col·legiats/des 171 
 

  

  No Col·legiats/des 23 
 

  

  Ciutadania 4 
 

  

  Col·legis TS 4 
 

  

Denúncies   Núm. Tancades Pendents 

  A professionals no col·legiats 3 3   

  A professionals col·legiats 3 2 1 

Total Denúncies   6 5 1 

  Col·legiats   
 

  

  No Col·legiats   
 

  

  Ciutadans 6     
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Total Queixes, consultes i denúncies 219 208 11 

 
Col·legiats/des 181 

  

 
No Col·legiats/des 24 

  

 
Ciutadania 10 

  

 
Col·legis TS 4 

  Consell Deontològic (pendents)   0 
  

 
6.13.8. Assegurances 
El Col·legi té contractada una assegurança de responsabilitat civil per a totes les col·legiades i 
col·legiats, renovable anualment. La pòlissa està contractada mitjançant Medicorasse, corredoria 
d’assegurances del Col·legi de Metges, fruit del conveni de col·laboració entre els dos col·legis 
professionals. 
 
6.13.9. Adreça de correu electrònic 
Atenent a la creixent sol·licitud per part de la col·legiatura, des del desembre de 2015 oferim a totes 
les col·legiades i col·legiats la possibilitat de tenir un correu personal gratuït amb 
domini @coltscat.cat, amb una capacitat de 5 GB. 
 
Des del Col·legi creiem que és important que totes les col·legiades i col·legiats disposin d’un compte 
personal de correu electrònic amb un domini que transmeti professionalitat cara els seus contactes 
personals i professionals. 
 
Fins el 31 de desembre de 2015 han sol·licitat l’adreça @coltscat.cat, 148 persones col·legiades. 
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7- MEMÒRIA ECONÒMICA 
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SEGUIM TREBALLANT,  

SEGUIM ENDAVANT! 


