
                                                                                                                        

 

 

ANY 2011 

 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris 

i Documentalistes de la 

Comunitat Valenciana.  

 

Memòria d’Activitats COBDCV 



 MEMÒRIA ACTIVITATS 2011 COBDCV                                                                                                                                                 
                                                                                                                        

 

COBDCV. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. 

 ETS Enginyeria Informàtica. Universitat Politècnica València (UPV)  C/ Camí Vera s/n 46022 València.             

 http://cobdcv.es/                 administracio@cobdcv.es 

1 

 

Edita: 

 
COL·LEGI OFICIAL DE BIBLIOTECARIS I DOCUMENTALISTES DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Autors 
Vicent Giménez Chornet 
Marina Estarlich Martorell 

Teresa Llabata Monrabal 

Luisa Tolosa Robledo 

Antonia Tárraga Giménez 

Alicia Sellés Carot 

Mercedes Escrig Giménez 

José Reig Cruañes 

Salvador Vercher Lletí 

Mar Buigues García 
 
Correcció del valencià 

María Luisa Ribes Valiente 

 
 
 
 

Depòsit Legal 

V-1820-2011 

 

 

ISSN 

2174-1158 



                                                                                                                        

 

ÍNDEX  

 

1. El COBDCV el 2011 ...........................................................................pàg. 4 

1.1. Introducció ...............................................................................pàg. 4 

1.2. Junta directiva ..........................................................................pàg. 6 

1.3. Assemblees...............................................................................pàg. 7 

1.4. Juntes de Govern.......................................................................pàg. 7 

1.5. Resum de l’activitat institucional..................................................pàg. 8 

 

2. Resum d’activitats del COBDCV.........................................................pàg. 16 

2.1. Formació: Cursos i jornades......................................................pàg. 16 

2.2. Publicacions.............................................................................pàg. 26 

2.3. Col·laboracions i Convenis del COBDCV......................................pàg. 30 

2.3.1. IV Mostra Professional Contacontes Contescoltes................pàg. 30 

2.3.2. Convenis..........................................................................pàg. 31 

2.3.3. Gestors d’Informació en Acció...........................................pàg. 32 

 

3. Activitat web....................................................................................pàg. 34  

 

4. Borsa de treball................................................................................pàg. 37 

 

5. Grups de treball...............................................................................pàg. 39 

 

6. Moviment de col·legiats....................................................................pàg. 44 

 

7. Assessoria jurídica............................................................................pàg. 46 

 

8. Tresoreria........................................................................................pàg. 50 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MEMÒRIA ACTIVITATS 2011 COBDCV                                                                                                                                                 
                                                                                                                        

 

COBDCV. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. 

ETS Enginyeria Informàtica. Universitat Politècnica València (UPV)  C/ Camí Vera s/n 46022 València. 

http://cobdcv.es/                 administracio@cobdcv.es 

4 

1. El COBDCV el 2011 

 

1.1. Introducció  

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana es crea 

per la Llei 6/2006, de 9 de juny, de la Generalitat Valenciana. Segons el seu preàmbul, 

la constitució del Col·legi resulta d’interés públic, ja que permetrà dotar el col·lectiu de 

professionals, inclosos en l’article 3 d’aquesta norma, d’una organització adequada, 

capaç de vetlar pels seus drets i interessos, i també d’ordenar l’exercici de la professió; 

professió que compleix amb una important tasca social, en estar relacionada amb la 

gestió del patrimoni documental i bibliogràfic, la investigació, la cultura i la informació. 

A més, el Consell d’Europa ha aprovat les pautes de la política bibliotecària en el seu 

àmbit, en les quals s’indica que les biblioteques constitueixen un component essencial i 

irreemplaçable de la imatge cultural, educativa i informativa de la societat moderna, i 

una part insubstituïble del seu patrimoni cultural, que ha de ser degudament protegit. 

Finalment, cal assenyalar que a la Comunitat Valenciana no hi ha cap Consell 

Autonòmic d’aquesta professió, per la qual cosa, com que el Col·legi objecte de creació 

té el mateix àmbit territorial haurà d’assumir les funcions del consell esmentat fins que 

se’n procedisca a la creació. 

Després d’una fase transitòria que va permetre la col·legiació de tot aquell professional 

que demostrara la seua activitat al llarg de dos anys, ara s’hi poden col·legiar amb ple 

dret els professionals que estiguen en possessió de la titulació de diplomat en 

Biblioteconomia i Documentació o de llicenciat en Documentació, previstes en el Reial 

Decret 1954/1994, de 30 de setembre, o d’un altre títol estranger equivalent, 

degudament homologat (article 3.1 de la Llei). Actualment, amb les reformes recents 

dels plans d’estudis universitaris, s’inicia una titulació nova, denominada Grau 

d’Informació i Documentació. Aquestes són les titulacions oficials per a les professions 
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de bibliotecari, de documentalista i d’arxiver. 

Aconseguida la consolidació institucional, l’Assemblea del Col·legi ha renovat per 

complet la Junta de Govern, que va començar la seua activitat al febrer del 2010. La 

nova Junta, presidida per Vicent Giménez Chornet, es proposa avançar en la projecció 

pública del Col·legi, accentuant la seua visibilitat i defensant el perfil professional. 

L’objectiu n’és elevar el nivell d’exigència davant les administracions i el compromís en 

la defensa de la professió, i també, assolir una major generalització del reconeixement 

social a la figura de l’especialista en gestió de la informació. 

El Col·legi no eludirà cap dels grans debats que afecten els bibliotecaris, arxivers i 

documentalistes: equipaments i polítiques d’accés a la informació, definició de la 

professió, plans d’estudi i formació, les iniciatives públiques i privades, la qualitat de 

l’ocupació en el sector i, en general, vehicular les preocupacions dels col·legiats. 

Un Col·legi professional fort, actiu i vigilant és el millor servei que els bibliotecaris, 

arxivers i documentalistes i, en general, els especialistes en informació, poden oferir a 

la societat valenciana. 

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana és una 

corporació de dret públic de caràcter representatiu de la professió, emparada per la 

Constitució Espanyola i per la resta de l’ordenament jurídic, amb personalitat jurídica 

pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels fins i les funcions que li són 

pròpies. 

Són principis essencials de la seua estructura interna i del seu funcionament, la igualtat 

de les persones membres, l’elecció democràtica dels seus òrgans de govern, l’adopció 

dels acords per majoria i la seua lliure activitat dins del respecte a les lleis. 
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1.2. Junta Directiva  

 

En compliment dels Estatuts, els membres de la Junta Directiva es renoven cada tres 

anys. Després de les eleccions per a la renovació de càrrecs, realitzades el 21 de febrer 

del 2010, la nova Junta Directiva del COBDCV va quedar integrada per nou membres.  

 

La Junta de Govern del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la 

Comunitat Valenciana està formada per: 

 

                                                

             Vicent Giménez Chornet         Marina Estarlich Martorell              Teresa Llabata Monrabal  

                   President                              Vicepresidenta                             Secretària 

 

  

                                                            
              Alicia Sellés Carot                      Mercedes Escrig Giménez                Luisa Tolosa Robledo 

              Vocal de Formació               Vocal de Publicacions i Comunicació                Tresorera 
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        Salvador Vercher Lletí                   Antonia Tárraga Giménez                       José Reig Cruañes 

      Vocal d’Ocupació Laboral       Vocal d’Atenció i Promoció del Col·legiat        Vocal d’Extensió Territorial 

 

 

 

1.3. Assemblees  

El Col·legi va celebrar l’assemblea general el dia 26 de març del 2011 en el Saló d’Actes 

de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica, Universitat Politècnica de 

València, per tal d’informar-hi sobre les activitats i la gestió realitzades durant l’any 

2010, i aprovar-hi l’estat de comptes de despeses i ingressos, la liquidació del 

pressupost del 2010, la quota anual, el pressupost per a l’any 2011, i també els 

objectius i la proposta d’activitats per al 2011.  

 

1.4. Juntes de Govern  

Durant l’exercici 2011, la Junta de Govern ha celebrat vuit juntes ordinàries per a 

tractar i dur a terme les accions oportunes per a desenvolupar les funcions i les 

activitats del Col·legi. 

Les actes de totes les Juntes de Govern i de les Assemblees Generals celebrades el 

2011 estan disponibles en la intranet de la web del Col·legi. 

  10 de gener. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV  
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  10 de febrer. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV  

  11 de març. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV  

  27 d’abril. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV  

  7 de juliol. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV 

  22 de setembre. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV  

  7 de novembre. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV 

  15 de desembre. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV  

 

1.5. Resum de l’activitat institucional  

Al llarg de l’any s’han dut a terme diverses reunions amb Margarita Vicente Torres, 

advocada i suport jurídic del Col·legi, per a resoldre accions i escrits, i també amb 

Ricardo Fornas per a tractar temes relacionats amb la web del Col·legi. 

Gener  

-  1 de gener. S’obri la borsa de treball 

Durant el mes de gener es van rebre les sol·licituds d’incorporació a la borsa de 

treball, fet que ha permés al Col·legi disposar d’una base de dades per a oferir 

personal a les empreses que demanden professionals per a la gestió documental.     

-  28 de gener. Reunió per a les Jornades del COBDCV 

Inici de la planificació de les activitats i la gestió de les primeres Jornades 

Valencianes de Documentació. Es va fer una reunió que va estar integrada per 

personal del Col·legi, de la Universitat Politècnica de València i de la Universitat 

de València. 
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Febrer  

-  Primers dies de febrer. Reunió amb grups parlamentaris   Llei de 

Biblioteques   

Els primers dies de febrer, el president del COBDCV ha mantingut una sèrie de 

reunions amb els representants del diferents grups parlamentaris de les Corts 

Valencianes per a proposar-los que presenten esmenes a la Llei de Biblioteques. 

En les reunions s’han tractat els principals problemes de les biblioteques 

valencianes, per tal d’assabentar-los dels fonaments de les esmenes proposades. 

Aquesta proposta d’esmenes es pot consultar en la intranet del COBDCV.  

-  17 de febrer. Reunió amb bibliotecaris de Benidorm 

El president del COBDCV es reuneix amb un grup de bibliotecaris de Benidorm a 

fi de tractar dels seus problemes.  

-  17 de febrer. Reunió del grup de treball de la Borsa del COBDCV 

El president del COBDCV es reuneix amb el grup que s’ha constituït per a 

impulsar l’ocupació laboral dels col·legiats. 

-  26 de febrer. Assemblea general del COBDCV 

Celebració de l’assemblea general del COBDCV per a tractar els pressupostos i 

les activitats i accions del Col·legi. 

- 28 de febrer. Consell Assessor del Llibre 

Assistència del president del COBDCV al Consell Assessor del Llibre, celebrat en 

la seu de la Biblioteca Valenciana. 
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Març 

-  10 de març. Corts Valencianes, Llei de Biblioteques 

Una representació de la Junta de Govern assisteix al Ple de les Corts Valencianes 

en la votació del Projecte de Llei de Biblioteques de la Generalitat Valenciana.  

-  23 de març. Presentació SAVEX. Sant Miquel dels Reis 

El president del COBDCV assisteix a la presentació del SAVEX, aplicació 

informàtica per a la gestió del Sistema Valencià d’Arxius. 

-  24 de març. Jornades “Bibliotecas e interculturalidad: integración de 

minorías e inmigrantes a través de la biblioteca” 

Jornades organitzades pel COBDCV i realitzades en la seu de la Biblioteca 

Valenciana per a tractar la problemàtica de la integració de les minories culturals, 

des d’un exemple dels EUA i un exemple valencià. 

-  29 de març. Reunió a JARIT 

Jarit és una associació civil que fomenta la integració social de les minories 

culturals. El president del COBDCV va a la reunió per a tractar línies de 

col·laboració per a la nostra ONG, GIA (Gestors d’Informació en Acció).  

Abril 

-  1 d’abril. Reunió amb RICARDO FORNAS 

Reunió amb el nou responsable de la Web del Col·legi, Ricardo Fornas, per a 

tractar les tasques i el desenvolupament de nous continguts. 

-  15 d’abril. Reunió sobre el viatge a Algèria 
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Reunió amb la representat del COBDCV sobre les activitats a realitzar com a GIA 

a Algèria. 

Maig 

-  6 de maig. Taula rodona: L’experiència arxivística a l’Argentina 

Taula rodona sobre la docència i activitat professional dels arxius en els darrers 

anys a l’Argentina. 

-  25, 26 i 27 maig. Assistència a les “XII Jornadas Españolas de 

Documentación. FESABID una profesión, un futuro” 

El president del COBDCV assisteix a les Jornades i a l’assemblea extraordinària 

de FESABID.    

Juny 

-  1 de juny. Benissa. Xarxa de centres educatius valencians de qualitat 

Teresa Llabata, en representació del grup de treball de biblioteques escolars, 

assisteix a la reunió de Benissa. 

-  3 de juny. Reunió del Grup de Treball de Qualitat 

Es constitueix i se celebra la primera reunió el Grup de Treball de Qualitat. 

-  8 de juny. Assistència a l’Acte Presentació Llegir en Valencià, Llegendes 

Valencianes 

El president del COBDCV assisteix a l’acte organitzat per la editorial Bromera i pel 

periòdic Levante. 
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-  9 de juny. Reunió Emili Sánchez (Jarit) 

Reunió amb responsables de la associació civil Jarit per a tractar noves línies de 

col·laboració. 

-  20 de juny. Reunió sobre les I Jornades Valencianes de Documentació 

Reunió per a tractar diversos assumptes relacionats amb el desenvolupament de 

les jornades (calendari, programació, ponents, etc.). 

Juliol 

-  1 de juliol. S’obri la borsa de treball 

Segona convocatòria anual de la borsa de treball. 

-  6 de juliol. Reunió amb l’Empresa Esquitino Mobles 

Reunió per a tractar possible conveni amb el COBDCV. 

-  15 de juliol. Reunió amb El Corte Inglés - viatges corporatius 

Reunió per a tractar possible conveni per a realitzar descomptes als col·legiats. 

-  28 de juliol. Reunió amb Maria Díaz (Algèria) 

Reunió amb la representat de Gestors d’Informació en Acció, GIA, sobre 

l’experiència i les activitats portades a terme a Algèria. 

-  28 de juliol. Plataforma del Col·legi de  Madrid 

Reunió amb representats de la Plataforma de creació del Col·legi de Madrid, per 

tal d’assessorar-los segons l’experiència valenciana. 
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Setembre 

- 15 de setembre. Reunió del Grup de Treball Borsa d’Ocupació 

Reunió per a tractar diversos aspectes a analitzar i les estratègies a desenvolupar 

per a impulsar la demanda de treball als gestors d’informació. 

- 28 de setembre. Club Diario Levante 

Participació en la Taula Rodona sobre “DIA INTERNACIONAL DEL DRET A 

SABER”, en relació amb una llei sobre transparència administrativa i el dret a 

saber dels ciudatans. 

Octubre 

-  5, 6 i 7 d’octubre. Assistència a la 29a Fira Internacional del Llibre 

(LIBER) 

Assistència a la Fira Internacional del Llibre, celebrada a Madrid, en 

representació del COBDCV. 

-  6 d’octubre. Assemblea de FESABID 

Assistència a l’Assemblea General de FESABID. 

-  19 d’octubre. Reunió d’AENOR 

El representant del COBDCV, Enrique Orduña Malea, assisteix a la reunió del 

Comité de Documentació d’AENOR, a Madrid.  

-  18 d’octubre. Reunió amb Adelina Navarro 

Reunió amb Adelina Navarro per a tractar sobre el patrocini d’un programa sobre 
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lectura en la Televisió Local de la Vall d’Uixó. 

-  20 i 21 d’octubre. Jornades Valencianes de Documentació 

Celebració de les primeres Jornades Valencianes de Documentació, organitzades 

pel COBDCV, amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de València i de la 

Universitat de València. 

-  24 d’octubre. Reunió amb Cèsar Amiguet 

Reunió per a tractar sobre el logo de GIA, Gestors d’Informació en Acció. 

-  26 d’octubre. Reunió amb la directora general de Patrimoni Cultural 

Reunió en la Biblioteca Valenciana amb la directora general de Patrimoni 

Cultural, a la qual assisteix el president del COBDCV junt amb l’advocada 

Margarita Vicente, per a tractar-hi la remodelació dels espais en relació a les 

funcions de la biblioteca. 

-  28 d’octubre. Assistència a la IV edició de la Mostra de Contescoltes 

Assistència a Simat, a la Mostra de Contescoltes, organitzada per les biblioteques 

de la Valldigna.  

Novembre 

-  3 de novembre. Reunió amb Ofelia Santiago 

Reunió amb Ofelia Santiago, de Santiago Consultores, per a programar cursos 

d’interés per als col·legiats per a l’any 2012.  
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-  8 de novembre. Assistència al Club Diario Levante 

Participació en la taula rodona “STATUS QUO DE LA GESTIÓ CULTURAL. 

PRESENT I FUTUR DE LA PROFESSIÓ”, para a tractar sobre el futur dels 

professionals en la gestió cultural. 

-  10 de novembre. Reunió sobre la Revista SÍMILE 

Reunió per a tractar sobre l’organització i l’edició del proper número de SÍMILE. 

Desembre 

-  14 de desembre. Reunió Bo van Weert (M-Files) 

Reunió per a observar l’interés del programari M-Files, com a gestor documental, 

i difondre-ho als col·legiats.   

-  16 de desembre. Acte de graduació dels llicenciats en Documentació 

Assistència a l’acte de graduació dels llicenciats en Documentació i en 

Informàtica, celebrat al paranimf de la Universitat Politècnica de València. 
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2. Resum d’Activitats del COBDCV  

 

2.1. Formació: Cursos i jornades 

La formació oferida pel COBDCV està dirigida als col·legiats i professionals que volen 

complementar els seus estudis o obtindre una actualització dels coneixements en 

relació amb els mètodes i les tècniques que milloren el seu nivell de competitivitat. El 

Col·legi considera de gran importància la formació continuada, per la qual cosa, durant 

aquest any 2011, hem oferit cursos de qualitat a uns preus molt competitius, i hem 

aconseguit d’aquesta manera donar un ampli servei als col·legiats. 

La novetat d’enguany ha estat l’esforç per planificar cursos gratuïts per als membres 

col·legiats i també cursos en línia amb la plataforma moodle, per a poder arribar a un 

ampli sector dels professionals.  

 

El 2011 s’han impartit un total de 200 hores de formació i l’evolució, quant als exercicis 

anteriors, és la que mostrem en el gràfic següent: 
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A continuació s’hi detallen tots els cursos i jornades impartits durant l’any 2011: 

 

                                                     CURSOS 2011

 

Curs “Catalogació de documents de biblioteca. Anàlisi formal: Descripció bibliogàfica i 

normalització”, gener, febrer i març del 2011 

Curs “Construcció, gestió i manteniment de biblioteques digitals i esquemes de 

metadades”, març del 2011 

Curs “(In)Formació sobre qualitat i la seua gestió en unitats d’informació”, abril del 2011 

Curs “Iniciació a les xarxes socials per a professionals de la informació” (1a ed.), juny del 

2011; (2a ed.), juliol del 2011 

Curs “Emprenedors i creació d’ocupació: un repte per als gestors d’informació”, juliol del 

2011 

Curs “Community Manager en l’àmbit de la informació i la documentació”, setembre del 

2011 

Curs “Google: mètodes de recerca avançada i prospecció”, octubre i novembre del 2011 

Curs “Dret i Societat de la Informació”, novembre del 2011 
 

                                                 JORNADES 2011

 

Taula Rodona: Biblioteques i interculturalitat: Integració de minories i immigrants a 

través de la biblioteca, març del 2011 

Taula rodona: L’experiència arxivística a l’Argentina, maig del 2011 

I Jornades Valencianes de Documentació: Cap a la Globalització de la Informació, octubre 

del 2011 
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Cursos COBDCV el 2011 

Curs “Catalogació de documents de biblioteca. Anàlisi formal: Descripció 

Bibliogàfica i normalització”, gener, febrer i març del 2011 

Els objectius del curs han estat: Capacitar l’alumne per a superar exercicis pràctics de 

catalogació en oposicions i proves selectives, dominar les ISBD i les Regles de 

Catalogació espanyoles, normalitzar correctament tot tipus de punts d’accés: autors 

personals, entitats, títols, topònims, etc., fer descripcions bibliogràfiques correctes de 

nivell avançat de qualsevol tipus de materials bibliogràfics, capacitar els alumnes per a 

participar en tasques de depuració de catàlegs col·lectius. 

Professor: Miguel Carlos Muñoz Feliu. Professor associat de la UPV i responsable de la 

Unitat de Difusió de la Biblioteca Valenciana. 

Curs “Construcció, gestió i manteniment de biblioteques digitals i esquemes 

de metadades”, març del 2011 

L’objectiu fonamental del curs ha estat revisar tots els processos que concorren en la 

creació de biblioteques digitals i tractar la gestió de diferents esquemes de metadades. 

Professors: Xavier Agenjo Bullón. Llicenciat en Filologia per la Universitat Complutense, 

bibliotecari del Cos Facultatiu de Bibliotecaris, Arxivers i Arqueòlegs (1985). Des del 

2002 és el director de Projectes de la Fundación Ignacio de Larramendi i de DIGIBIS, 

coordinant el disseny de les biblioteques digitals que aquesta empresa desenvolupa, i 

també dirigeix la Biblioteca Virtual de Polígrafos. Ha sigut secretari del Punto Focal 

Español per a Action Plan for Libraries durant dos períodes i ha participat en diferents 

projectes europeus (EDILIBE II, COVAX) i nacionals d’investigació. 

Francisca Hernández Carrascal. Bibliotecària del Cos Facultatiu de Bibliotecaris, Arxivers 

i Arqueòlegs (1987). Més de 15 anys d’experiència en el disseny de sistemes de gestió 
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bibliotecària, biblioteques digitals i metadades. Des del 2005 és directora tècnica del 

projecte Ontología del Patrimonio Cultural de Cantabria de la Fundació Marcelino Botín. 

Ha participat en diversos projectes de la Unió Europea com BIBLINK, COVAX 

(Contemporary Virtual Arxives in XML, 1999-2000) or Esperonto (2001-2003).  

 

                                                                              Foto: © COBDCV     

César Juanes Hernández. Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat 

Carles III de Madrid, amb títol de postgrau en Documentació Digital per la Universitat 

Pompeu Fabra de Barcelona. Treballa des de l’any 2003 en el Departament d’Innovació 

de l’empresa DIGIBIS Producciones Digitales, des de la qual realitza diverses tasques de 

gestió en programari desenvolupat per aquesta empresa.  

Curs “(In)Formació sobre qualitat i la seua gestió en unitats d’informació”, 

abril del 2011 

L’objectiu del curs ha estat dominar la terminologia i els principis bàsics de la qualitat, 

conéixer els diferents models de gestió de qualitat: normalitzats i basats en el 

reconeixement de l’excel·lència, identificar les principals tècniques i eines per a la 

construcció, avaluació, certificació de sistemes i de serveis de qualitat, aprendre a 
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organitzar-se en un sistema de participació de personal i reflexionar sobre la gestió de 

les competències en un sistema de qualitat, desenvolupar habilitats en el maneig 

d’eines bàsiques per a l’èxit i la millora de la qualitat, conéixer experiències i projectes 

de treball en Biblioteques i Arxius. 

Professora: Manuela Moro Cabero. Professora titular de la Universitat de Salamanca que 

ha impartit assignatures i cursos de doctorat sobre gestió de qualitat en unitats 

d’informació. Disposa de diverses publicacions sobre la gestió de qualitat en els arxius; 

ha dirigit i dirigeix estudis d’investigació sobre qualitat, i ha participat com a experta –

comités  interns i externs- en processos d’avaluació de la qualitat dels serveis de 

biblioteques i arxius universitaris de diverses universitats espanyoles. Professora 

associada de la UPV i responsable de la Unitat de Difusió de la Biblioteca Valenciana. 

Curs “Iniciació a les xarxes socials per a professionals de la informació” (1a 

ed.), juny del 2011, (2a ed.), juliol del 2011 

Les dues edicions del curs han estat dirigides a professionals de la informació i a 

qualsevol persona amb inquietuds i ganes de conéixer les últimes tendències i bones 

pràctiques en temes vinculats a les xarxes socials. Persones que no tenen perfil en 

Facebook, que no saben buscar informació en Twitter, o que desconeixen l’existència 

de xarxes professionals com Linkedin. Persones que encara que sí tenen perfil en 

Facebook o Twitter, no saben explotar les seues possibilitats informatives i 

comunicatives o desconeixen el potencial de xarxes professionals com Linkedin. 

Professors: 

En la 1a edició, Marga Cabrera Méndez. Professora de la Universitat Politècnica de 

València i de la Universitat Internacional de Catalunya, sòcia fundadora de l’empresa 

MASmedios, empresa de noves tecnologies. 

En la 2a edició, Daniel Monleón Escribano, responsable de Màrqueting i Social Media de 
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l’empresa MASmedios. 

Curs “Emprenedors i creació d’ocupació: un repte per als gestors 

d’informació”, juliol del 2011 

El curs té com a objectiu principal oferir una aproximació a les iniciatives i la innovació 

en la creació d’ocupació des de dos punts de vista: l’empresari emprenedor i la 

cooperativa. 

Professors:  

Ofelia Santiago. Llicenciada en Psicologia per la Universitat Pontifícia de Salamanca. 

Màster en Direcció d’Organitzacions i Recursos Humans en ESIC. Directora general de 

Santiago Consultores Capital Humano. Consultora de Recursos Humans. Experta en 

Desenvolupament i Gestió del Capital Humà, especialitzada en Equips d’Alta Direcció, 

Gestió del Canvi, Emprenedorisme i Innovació. 

 José Albors Orengo. Tècnic de la Federació Valenciana d’Empreses Cooperatives de 

Treball Associat (FEVECTA), on és responsable de projectes i desenvolupament 

empresarial. Ha impulsat múltiples projectes per a la modernització de les xicotetes 

empreses d’economia social.  

Curs “Community Manager en l’àmbit de la informació i la documentació”, 

setembre del 2011 

L’objectiu fonamental del curs ha estat la introducció a la figura del Community 

Manager (gestor de comunitats en línia) i les xarxes socials en la unitat d’informació.   

Professor: Julián Marquina Arenas. Diplomat en Biblioteconomia i Documentació i 

llicenciat en Documentació per la Universitat Carles III de Madrid. Treballa de 

Community Manager per a Baratz i gestiona webs, com ara, RecBib i BiblogTecarios. 
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Curs en línia “Google: mètodes de recerca avançada i prospecció”, octubre i 

novembre del 2011 

Curs en línia d’orientació pràctica, acompanyada d’un suport teòric explicatiu, 

introductori per a cada punt del programa. Els objectius principals del curs són: Adquirir 

un coneixement general dels diferents operadors i algorismes de recerca, conéixer 

tècniques avançades de recerca i maneig de sintaxi d’URL, aplicar metodologies i 

estratègies de recerca davant d’un objectiu o d’una necessitat informativa definida, 

traure el màxim rendiment a Google Books, Google Scholar, Google News i Google 

Groups, Google com a eina de prospecció i anàlisi, mitjançant l’ús i la interpretació de 

Google Trends, Google Flu i Google Zeitgeist, detectar i localitzar debilitats de sistemes 

de seguretat i informació: Google Hacking, aprendre a desenvolupar i crear el nostre 

propi cercador personal o corporatiu: Google CSE. 

Professor: Ricardo Fornas Carrasco. Director de la Biblioteca i l’Arxiu Municipal de 

Godella (València). Ha realitzat treballs de consultoria per a la Generalitat Valenciana 

relacionats amb les noves tecnologies i l’arquitectura de la informació. En el sector 

privat, ha participat en projectes relacionats amb la gestió de continguts i la seua edició 

electrònica del Grupo Prisa (El País, Cinco Días, Editorial Aguilar i el Portal Inicia). Ha 

impartit cursos i ha participat en taules rodones sobre la recerca i recuperació de la 

informació. Creador del cercador de cercadors Buscopio i del bloc Métodos de busca   

Curs “Dret i Societat de la Informació”, novembre del 2011 

Els seus objectius principals són els següents: Tractar diversos aspectes jurídics de la 

societat de la informació aplicats a la pràctica, desenvolupament de la normativa 

aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, explicació de la 

normativa relativa a la propietat intel·lectual en matèria de drets d’autor i drets 

connexos, els delictes informàtics i la seua regulació en l’àmbit del dret penal. Casos i 

qüestions, les diverses normes i procediments d’accessibilitat en la web, les entitats de 

http://www.buscopio.net/
http://www.metodosdebusca.com/
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gestió de drets en matèria de propietat intel·lectual, amb explicació dels diferents drets, 

anàlisi dels distints contractes en l’àmbit de la societat de la informació, contracte 

d’edició i contractació electrònica. 

Professors:   

Eduard Chaveli i Donet. Llicenciat en Dret per la Universitat de València. Màster en Dret 

i les Transmissions Electròniques per la Universitat de València. President de la Secció 

de Dret Informàtic i de les Telecomunicacions de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de 

València. Director de la consultora Audedatos, especialitzada a fer adaptacions i 

auditories en protecció de dades. 

Francisca Ramón Fernández. Llicenciada i doctora en Dret per la Universitat de 

València. Professora titular d’universitat de Dret Civil del Departament d’Urbanisme de 

la Universitat Politècnica de València. Presidenta de la Secció de Dret Valencià de 

l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València. És autora de diverses monografies i articles. 

María de Miguel Molina. Llicenciada en Dret per la Universitat de València i doctora per 

la Universitat Politècnica de València. Professora contractada doctora. Departament 

d’Organització d’Empreses de la Universitat Politècnica de València. És autora de 

diverses monografies i articles. 

Juan Vicente Oltra Gutiérrez. Doctor enginyer informàtic per la Universitat Politècnica de 

València. Professor titular d’escola universitària. Departament d’Organització 

d’Empreses de la Universitat Politècnica de València. Autor de diverses monografies i 

articles. 

Dionisio Chanzá Jordán. Llicenciat en Dret per la Universitat de València. Agent de la 

Propietat Industrial. Advocat en exercici i titular del despatx Chanzá Abogados. Autor de 

diverses monografies i articles.                                                             

Margarita Vicente Torres. Llicenciada en Dret per la Universitat de València. Doctora del 
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Departament d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de València. Vocal de la Secció 

de Dret Valencià de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València. És autora de diverses 

monografies i articles. 

 

Jornades del COBDCV l’any 2011 

Taula rodona: Biblioteques i interculturalitat: integració de minories i 

immigrants a través de la biblioteca, març del 2011 

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, en 

col·laboració amb la SEDIC, va celebrar, el proppassat 24 de març, a la Biblioteca 

Valenciana, la jornada «Biblioteques i interculturalitat: integració de minories i 

immigrants a través de la biblioteca».  

L’acte va estar presentat per Eugenio López de Quintana, president de la SEDIC, i per 

Marina Estarlich, vicepresidenta del COBDCV.  

L’acte ha estat possible gràcies a la participació de l’ambaixada dels EUA, que hi ha 

enviat María Teresa Palacio, bibliotecària estatunidenca, i també a Gisela Sendra, 

coordinadora de la Junta Multicultural de la Xarxa de Biblioteques Públiques de Gandia.  

Taula rodona: L’experiència arxivística a l’Argentina, maig del 2011 

Els ponents van abordar aquesta experiència docent i la seua incidència en la política i 

els arxius a l’Argentina. És una de les escasses experiències docents on les dues 

titulacions s’imparteixen de forma independent, encara que s’estudien a la mateixa 

universitat. L’escola, fundada per Aurelio Tanodi, porta més de cinquanta anys en 

funcionament. Els egressats són els actuals professionals que dirigeixen o tenen 

responsabilitats en els arxius d’Argentina.  
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I Jornades Valencianes de Documentació: Cap a la Globalització de la 

Informació, octubre del 2011 

Després de la realització durant tres anys consecutius de jornades professionals, el 

Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, en 

col·laboració amb la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València, ha 

fet esforços per tal d’institucionalitzar-les i convertir-les en el fòrum d’intercanvi de 

continguts, experiències, idees i projectes per als professionals de la informació, i 

també per a estudiants i altres professionals. 

  
 

Fotos: © COBDCV

 

Per a aquesta primera edició de les Jornades Valencianes de Documentació, amb el títol 

"Cap a la Globalització de la Informació", hem intentat reunir continguts i tendències 

que afecten les competències i les àrees de treball de la nostra professió. Per això, hem 

definit quatre blocs temàtics en què emmarcar les experiències i els coneixements que 

avui són i han de ser realitat. 

En aquest nou escenari ja estem començant a incorporar nous models, estructures, 

tecnologies, etc., per donar resposta a un entorn cada vegada més globalitzat. Tot 
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plegat, sense perdre de vista els canvis que suposen en la nostra professió i els reptes 

que representen per als professionals. 

2.2. Publicacions  

 

 

REVISTES

 

SÍMILE: Butlletí del COBDCV 

Revista núm. 7, gener-febrer del 2011 

Revista núm. 8, març-abril del 2011   

Revista núm. 9, maig-juny del 2011   

Revista núm. 10, juliol-agost del 2011 

Revista núm. 11, setembre-octubre del 2011 

Revista núm. 12, novembre-desembre del 2011 

 
Métodos de información (MEI) 

 

Vol. 2, Nº 2 (2011): Patrimonio digital, SEGUNDA ÉPOCA 

Vol. 2, Nº 3 (2011): Multiculturalitat i Globalització, SEGUNDA ÉPOCA 

 

SÍMILE – Butlletí del COBDCV. De periodicitat bimestral, s’edita des del febrer de l’any 

2010. És una revista digital en obert que es pot consultar en la web del COBDCV. Es 

difon tant en format electrònic com en pdf.  

Moltes han estat les notícies i els articles que han pretés acostar els seus lectors a les 

activitats, iniciatives i propostes que ha portat a terme el Col·legi. La participació dels 
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col·legiats i de les persones relacionades amb el món de la documentació, amb articles 

d’opinió, descriptius i d’índole professional, ha estat primordial per a assolir el bon 

resultat de consultes que té la revista. 

La web del COBDCV recull, en el seu apartat “Publicacions”, l’hemeroteca de tots i 

cadascun dels números publicats. A continuació mostrem algunes de les últimes 

portades, el contingut de les quals es pot descarregar en la seua totalitat des de 

www.cobdcv.es  

       
                    Gener-febrer                        Març-abril                           Maig-juny 

 

       
                 Juliol-agost                         Setembre-octubre              Novembre-desembre 

 

http://cobdcv.es/index.php?option=com_content&task=view&id=321&Itemid=135
http://www.cobdcv.es/
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Font: http://issuu.com/cobdcv-valencia/docs 

L’evolució de la quantitat de consultes en línia de SÍMILE a principi del gener del 2012 

ha estat la següent: 

 

http://issuu.com/cobdcv-valencia/docs
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Métodos de Información (MEI) és la revista professional del Col·legi Oficial de 

Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV). De periodicitat 

semestral, es presenta en format digital i en format paper no venal, només per als 

membres col·legiats, i té com a objectiu fomentar el coneixement de qualsevol aspecte 

relacionat amb el món dels arxius, les biblioteques i els centres de documentació. 

El 2011 se n’han publicat dos números nous, sobre Patrimoni Digital i sobre 

Multiculturalitat i Globalització. La revista ja està indexada en algunes bases de dades, 

com ara Dialnet, ULRICH’S, CIRC o MIAR. 

La primera època (1994-2002) de la revista, del període pertanyent a l’associació AVEI, 

digitalitzada per Faximil, es pot consultar de forma completa en l’apartat “Archivos”. 

Es pot consultar en: http://www.metodosdeinformacion.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metodosdeinformacion.es/
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2.3. Col·laboracions i Convenis del COBDCV  

   

   2.3.1. IV Mostra Professional Contacontes Contescoltes 

Aquest és el tercer any consecutiu que el Col·legi col·labora amb la Mostra Professional 

Contacontes Contescoltes. La IV Mostra ha estat coorganitzada pels ajuntaments i les 

biblioteques d’Ador, Barx, Requena, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, 

Xeraco, i per les biblioteques de Rafelcofer i Montserrat. També han disposat de la  

 

                                                                                                                     Foto: ©  COBDCV 

 

col·laboració de la Direcció General del Llibre i Biblioteques de la Conselleria de Cultura, 

la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la Fundació Bromera, la Fundació 

Bancaixa, la Fundació Jaume II el Just, les Mancomunitats de la Safor i de la Valldigna i, 

com ja hem indicat, del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la 

Comunitat Valenciana. 

L’èxit de la jornada situa “Contescoltes” com un dels esdeveniments de l’agenda cultural 

valenciana que s’ha de valorar per tots aquells professionals i institucions que treballen 
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en el món de l’animació lectora i cultural. 

 

                                                                                                                          Foto: ©  COBDCV 
 

       2.3.2. Convenis       

 

Durant l’any 2011 el Col·legi ha signat diferents convenis de col·laboració dels quals es 

poden beneficiar els membres col·legiats: 

 En virtut del conveni subscrit entre la UPV i el COBDCV, per mitjà del qual els 

col·legiats poden sol·licitar el carnet de la UPV i accedir als diversos serveis en 

qualsevol dels seus campus. 

 El Col·legi disposa del suport d’un gabinet jurídic per a les qüestions que vulguen 

plantejar els col·legiats. El gabinet ofereix servei d’atenció telemàtica gratuït als 

membres del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 

Valenciana (COBDCV). Té com a objectiu orientar i ajudar, directament o 

indirectament, tots els seus membres en les qüestions legals que plantegen, tant 

respecte a l’exercici de la professió, com pel que fa a la resta de qüestions o 

problemàtiques jurídiques, privades o personals, dels col·legiats (civils, 
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mercantils, administratives, penals o fiscals). 

 L´Assessoria Laboral - Fiscal - Comptable - Benimaclet Gestions, SL, ha realitzar la 

declaració de la renda per 30 € als col·legiats i un 5% de descompte en altres 

tràmits, presentant el carnet de col·legiat. 

 La cadena Hotusa Hotels ofereix descomptes del 10% (mínim) al 30%, amb el 

millor preu garantit, en tots els hotels Hotusa, inclosos els hotels amb encant. És 

imprescindible estar col·legiat. 

 L’hotel Westin València ofereix la tarifa corporativa de 125 € (habitació Deluxe). 

Els col·legiats tindran inclòs i gratuït en aquesta tarifa desdejuni, Wi-Fi, pàrquing 

i accés al Westin Work Out (gimnàs). 

 

       2.3.3. Gestors d’Informació en Acció     

 

El 15 de desembre del 2010 la Junta de Govern del Col·legi va 

proposar la creació d’una figura de col·laboració internacional  

que ficara en contacte els professionals de la gestió de la 

informació, bibliotecaris, arxivers i documentalistes, amb diferents 

centres que necessitaren ajuda qualificada per a desenvolupar les 

seues activitats.  

Aquesta figura de col·laboració, anomenada "Gestors d’Informació en Acció",  

ofereix anualment almenys una col·laboració subvencionada als membres col·legiats. 

El Col·legi proposarà projectes i accions de cooperació al desenvolupament en diferents  

indrets fora d’Espanya, on realitzarà activitats de col·laboració en el futur. 

Alguns dels objectius d’aquesta activitat són: 
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 Millorar l’accés a fons documentals, independentment de la llengua, la 

geografia o la religió, en regions i pobles sense recursos. 

 Ajudar a la gestió de documents en les diferents institucions públiques i 

privades. 

 Proporcionar noves experiències laborals i humanes a membres col·legiats 

mitjançant aquest projecte de col·laboració. 

 Fomentar la creació de col·leccions documentals per institucions escassament 

organitzades. 

Projectes realitzats:  

Gestors d’Informació en Acció: Algèria (juliol del 2011); col·legiada seleccionada: María 

Díaz. La seua experiència es pot visualitzar en la web del Col·legi. 

 

                                                              foto: © mariadiaz 
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3. Activitat Web   

 

L’any 2011 ha sigut de canvis constants en la pàgina web del Col·legi. Com l’any passat, 

aquesta ha tingut molt de moviment. Hem aconseguit que la nostra pàgina web siga 

una eina útil de comunicació i també profitosa tant per a col·legiats com per a  

visitants, professionals de la informació i estudiants, interessats cada vegada més en les 

activitats del Col·legi. 

 

Font: http://www.cobdcv.es 

 

http://www.cobdcv.es/
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A més de continuar utilitzant diferents eines web 2.0, com ara, Facebook, Twitter, News 

COBDCV Daily, Linkedin, aquest any s’ha implementat i començat a utilitzar la 

plataforma Moodle, per a impartir cursos virtuals a distància. El primer curs es va 

impartir a l’octubre del 2011, amb gran acceptació entre els col·legiats, els professionals 

de la informació i els estudiants universitaris. Alhora, hem continuat incorporant 

documents sobre la gestió del Col·legi i nova informació en la intranet, ofertes de 

treball actualitzades 

 

Font: http://www.cobdcv.es/aula/ 

(dos butlletins mensuals) o sobre la borsa de treball. També hi hem introduït informació 

sobre les activitats desenvolupades enguany, tant dels cursos oferits com de les 

jornades del Col·legi, la IV Mostra Professional de Contacontes Contescoltes, i sobre les 

publicacions del COBDCV (MEI i SÍMILE). 

A continuació podrem vore l’evolució de les consultes de la pàgina web del Col·legi: 

http://www.cobdcv.es/aula/
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Font: http://www.cobdcv.es 

Hits:: Accessos: Nombre de vegades que hi ha un accés a cada element de les 

pàgines. És cada vegada que un navegador sol·licita una pàgina web, executa un 

programa, fa una cerca en una base de dades, accedeix a una imatge o a un altre tipus 

d’arxiu. 

http://www.cobdcv.es/
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Files:: Arxius: Quantitat de vegades que el servidor envia un arxiu a l’usuari/client. 

Per exemple: si un usuari entra en una pàgina HTML, el servidor enviarà a part del 

fitxer html, els gràfics i uns altres elements de la pàgina. 

Pages:: Pàgines: Nombre d’arxius que se consideren pàgines web. Per exemple: htm, 

html, asp, php... Aquesta dada és important per a conéixer la quantitat de pàgines 

visitades. 

Visits:: Visites: Una visita és una petició al servidor Web per a consultar una pàgina. 

Si es realitzen diverses peticions des d’una mateixa IP en un curt espai de temps, 

només se’n comptabilitza una, de visita. 

Kbytes:: KBytes: Quantitat de dades mesurades en KBytes que el servidor envia als  

usuaris de la web.  

 

4. Borsa de treball  

 

La borsa de treball va ser proposada i creada pel COBDCV al gener del 2010, i 

coordinada per la Vocalia d’Ocupació Laboral del Col·legi. Aquesta borsa s’obri dues 

vegades a l’any, durant els mesos de gener i juliol, perquè qualsevol membre col·legiat 

que complisca els requisits s’hi puga inscriure i optar a les demandes de treball que 

arriben al Col·legi. 

 En aquests moments la borsa està formada per 68 col·legiats. 

Al mateix temps, el Col·legi confecciona quinzenalment un butlletí d’ofertes de treball 

oferides tant a la Comunitat Valenciana, com a unes altres comunitats i a l’estranger. 

Aquest butlletí es pot consultar si accedeix a la intranet de la web del Col·legi. 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=borsa
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=COBDCV
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Vocalia
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Ocupaci%C3%B3
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=legi
http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=legi
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Al mateix temps el Col·legi confecciona quinzenalment un butlletí d'ofertes de treball 

convocades tant a la Comunitat Valenciana, com a altres comunitats o a l'estranger. 

Aquest butlletí es pot consultar accedint a la intranet del lloc Web del Col·legi. 

 

Font: http://www.cobdcv.es 

Des del COBDCV es fa l’esforç de dirigir-se a diverses empreses, susceptibles d’oferir 

treball en el nostre sector laboral, per tal d’informar-les de la creació de la borsa i 

assabentar-les que hi ha professionals col·legiats en el mercat laboral que són capaços 

d’actuar en el món de la gestió de la informació, tant bibliotecària, com arxivística o 

documental en general. La intenció de la Junta de Govern actual és continuar anunciant 

en els mitjans de comunicació de premsa escrita l’existència de la borsa de treball. 

El model de currículum normalitzat, així com la documentació necessària i la informació 

annexa es poden consultar en la pàgina web del Col·legi. 

http://www.cobdcv.es/
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5. Grups de Treball  

 

Continuen les seues activitats durant tot l’any els grups de treball següents: 

Grup de treball “Supervisió de places” 

El COBDCV vol supervisar les convocatòries públiques d’ocupació relatives a 

bibliotecaris, arxivers i documentalistes que es facen en els diaris i butlletins oficials de 

la nostra comunitat. L’objectiu general és supervisar les anomalies que puguen haver 

en les convocatòries de les places, tant en l’administració local com en l’administració 

autonòmica. Amb la creació d’aquest grup de treball el COBDCV vol iniciar una política, 

si s’escau, de dur a terme les accions legals corresponents per a garantir la 

transparència en el procés selectiu, la idoneïtat entre el temari proposat i la categoria o 

els subgrups establits (A1 o A2). 

Aquest grup està format per: 

COORDINA: Vocalia d’Atenció i Promoció del Col·legiat  

Antonia Tàrraga Giménez  atencio@cobdcv.es 

Calvo García, Empar 

Estarlich Martorell, Marina 

Gato Gutiérrez, Mario Ángel 

Miravelles Suero, Joan Carles 

Pons Cortell, Amparo 

 

Grup de treball “Consell de redacció de la revista MEI”  

Aquest grup té diferents tasques a fer quant a l’edició de la revista Métodos de 

Información, coordinada per Romà Seguí i gestionada, en l’edició digital, per Enrique 

Orduña-Malea.  

mailto:atencio@cobdcv.es
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El grup està format per:  

COORDINA: Romà Seguí Francés segui_rom@gva.es 

GESTIÓ EDICIÓ DIGITAL: Enrique Orduña-Malea  enorma@upv.es 

Caus Pertegaz, Amparo 

Ferriols Segrelles, Everilda 

García Soler, Isabel 

Gil Martínez, María José 

González Alcaide, Gregorio 

Lacueva Serrano, Juan Francisco 

Navarro Santamaría, María Adelina 

Traver Vallés, Paula  

 

Grup de treball “Revista SÍMILE”  

Aquest grup de treball s’encarrega de rebre totes les comunicacions, activitats, escrits, 

etc., que els col·legiats envien, amb la finalitat de revisar-los, seleccionar-los, 

maquetar-los i publicar-los en la revista SÍMILE. 

El grup està format per: 

COORDINA: Vocalia de Publicacions i Comunicació 

Mercedes Escrig Giménez  comunicacio@cobdcv.es 

Buigues García, Mar 

Fuster Fernández, Antoni 

Pons Cortell, Amparo 

 

Grups de treball “Funcions Professionals” 

A fi d’aclarir les diferents funcions que es poden desenvolupar en els subgrups A1, A2 o, 

fins i tot, en el C1, en les àrees de l’arxivística, la documentació i la biblioteconomia 

mailto:segui_rom@gva.es
mailto:enorma@upv.es
mailto:comunicacio@cobdcv.es
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s’han creat tres grups de treball: 

Arxivística: 

Giménez Chornet, Vicent 

Escrig Gimémez, Mercedes  

Ribera Torrentí, Antonia 

Tolosa Robledo, Luisa 

Verger Lletí, Salvador 

Documentació: 

Alfonso Noguerón, Lola  

Calatayud Cuesta, Marina 

Mellado Rubio, Carmen 

Miralles Febrer, Rosa Carmen 

Morales Rubio, Silvia 

Biblioteques: 

Estarlich Martorell, Marina 

Ferriols Segrelles, Evelinda 

Muñoz Feliu, Miguel Carlos  

Reig Ferrer, Ana María 

Tárraga Giménez, Antonia  

 

Grup de treball “Borsa de Treball”  

La finalitat d’aquest grup és treballar en la investigació d’estratègies per a trobar 

ocupació en la nostra professió, a fi que les empreses ens coneguen i puguen sol·licitar 

professionals qualificats per a les seues tasques. 

COORDINA: Vocalia d’Ocupació Laboral 

Salvador Vercher Lletí  treball@cobdcv.es 

El grup està format per: 

mailto:treball@cobdcv.es
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Calvillo Mora, Miriam 

Casanova Bono, Daniel  

Devís Torres, Yolanda  

Doménech García, Fátima 

Esteban Mañueco, Salvador 

Giménez Macias, Sonia  

Moreno Collado, Eugenia  

 

Grup de Treball “Gestió de la Qualitat” 

Com a objectius primordials té formar un grup interdisciplinari operatiu relacionat amb 

la qualitat, dissenyar instruments d’ajuda i activitats d’aplicació directa, i també recolzar 

les institucions que duguen a terme projectes relacionats amb la temàtica del grup, 

entre d’altres.  

COORDINA: Vocalia de Formació 

Alicia Sellés Carot  formacio@cobdcv.es 

El grup està format per: 

Alfonso Noguerón, Lola 

Doménech García, Fátima 

García Soler, Isabel 

 

Grup de treball “Biblioteques escolars” 

Treballant al costat i pels membres col·legiats, anunciem la creació d’un grup nou que 

començarà a treballar amb la biblioteca escolar.  

COORDINEN: Alicia Sellés Carot  formacio@cobdcv.es   

                      Teresa Llabata Monrabal  secretaria@cobdcv.es 

mailto:formacio@cobdcv.es
mailto:formacio@cobdcv.es
mailto:secretaria@cobdcv.es
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El grup està format per: 

Carot Royo, Pilar 

Clemente Ortiz, Elvira 

Colomina Elías, Cristina 

Díaz Tebar, María 

Granja Puig, Elena 

Legua Péris, Pau 

Martínez López, Ana 

Mínguez Bori, Manuel 

Ortega Sáez, Sara 

Orts Vicente de Segarra, Asunción 

Pons González, Víctor 

Vidal Blasco,  M. Carmen  
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6. Moviment de col·legiats   

 

A data 31 de desembre del 2010, el COBDCV tenia tres-cents setanta-dos (372) 

col·legiats. Durant l’any 2011 se n’han donat d’alta trenta-un (31), i de baixa, catorze 

(14), la qual cosa indica un lleuger ascens del nombre de col·legiats respecte a l’any 

anterior, tot incrementant la tendència alcista en l’evolució de la quantitat de les 

col·legiacions. 

    Altes   31                       Baixes      14 

 

Total  Col·legiats a 31/12/2011      389 

 

 

              Altes         Baixes                

 

Any 2007   187                 0 

Any 2008   110                 4 
Any 2009     48                20 
Any 2010     62                11 
Any 2011     31                14 

 Evolució Col·legiats 

 

Any 2007 187 Col·legiats                               

Any 2008 293 Col·legiats                             

Any 2009 321 Col·legiats                                                       
Any 2010 
Any 2011                                                    

372 Col·legiats 
389 Col·legiats 
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Necrològica 

L’any 2011 ha mort la companya Carmen Díaz Lage. 

La Junta de Govern del Col·legi lamenta la seua pèrdua irreparable i dóna el condol  

als seus familiars. 
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7. Assessoria jurídica   

L’Assessoria Jurídica del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la 

Comunitat Valenciana presta diferents serveis d’assessorament als col·legiats. 

 

Assessoria Jurídica del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 

Documentalistes de la Comunitat Valenciana 

 

 

Margarita Vicente Torres  

Advocada col·legiada 7230 

Pl. Cánovas del Castillo, núm. 9, pta. 8.  

46005 València 

Tel./fax: 963 748 068  / Mòbil: 666 289 277 

 

 

CONSULTES  A L’ASSESSORIA JURÍDICA MARÇ 2010 – FEBRER 2011. 

Desglossem l’activitat desenvolupada en els apartats següents: consultes, escrits i 

recursos davant l’Administració. Informes i visites efectuades.   

 CONSULTES (classificades por temes): 

ACTES: 

- 1 consulta sobre actes.  

BEQUES: 

- 1 consulta sobre vacances dels becaris. 

- 3 consultes sobre la nova normativa referent a la cotització a la Seguretat 
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Social dels becaris. 

            BORSES DE TREBALL: 

- 1 consulta sobre oposició per a cobrir lloc borsa de treball d’universitat. 

  LABORAL: 

- 2 consultes sobre nòmines i diversos complements de destinació. 

- 1 consulta sobre relació laboral encoberta sota un lloc de becari. 

- 3 consultes sobre revisió de llocs de treball (RLT). 

- 2 consultes sobre fixació d’horaris en Biblioteca. 

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA: 

- 2 consultes sobre l’exigència de retirada de llibres basant-se en la 

normalització lingüística. 

NORMATIVA JURÍDICA: 

- 2 consultes sobre possibles actuacions del COBDCV davant la tramitació de la 

Llei de Biblioteques. 

- 3 consultes sobre l’aplicació a les corporacions municipals de la Llei 

d’Ordenació de la Funció Pública i la resta de documentació que els és 

d’aplicació.  

- 1 consulta sobre el nombre mínim de personal de cada biblioteca segons la 

Llei de Biblioteques aprovada recentment.   

- 1 consulta sobre la titulació exigida segons la Llei de Biblioteques aprovada 

recentment. 

OPOSICIONS: 

- 3 consultes sobre la titulació suficient per a una oposició. 

- 1 consulta sobre els requisits de la titulació del tribunal. 

PLACES: 
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- 2 consultes sobre l’Estatut del Funcionari Públic i la consolidació de llocs dels 

interins. 

- 1 consulta sobre l’obligatorietat de retornar a la seua plaça d’origen.  

CÀMARES DE SEGURETAT: 

- 1 consulta sobre la seua existència en un local destinat a biblioteca. 

SERVEIS DEL COBDCV: 

- 2 consultes sobre el funcionament general del servei jurídic. 

- 1 consulta sobre si el COBDCV gestiona permutes i comissions de servei. 

  TITULACIÓ: 

- 3 consultes sobre titulacions exigides en l’annex de la Llei d’Ordenació de la 

Funció Pública. 

RESPONSABILIDAD PROFESSIONAL: 

- 2 consultes sobre l’abast de la responsabilitat en un lloc de treball. 

 ESCRITS I RECURSOS DAVANT L’ADMINISTRACIÓ 

- Escrit de manifestacions davant la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports 

sobre la reorganització de l’edifici de Sant Miquel dels Reis, seu de la 

Biblioteca Valenciana. 

- Escrit a la Unitat d’Inspecció del Patrimoni Historicoartístic de València 

sol·licitant tasques d’inspecció respecte a les noves obres en el Monestir de 

Sant Miquel dels Reis. 

- Escrit a la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques sobre l’estat dels 

arxius municipals d’Oriola. 

- Escrit sol·licitant diversa documentació i informació a l’Ajuntament d’Oriola 

sobre els seus arxius municipals. 

- Escrits remesos a Presidència de la Generalitat i a les diverses Conselleries 

sobre l’adequació de les places a ocupar en òrgans de recent creació amb 
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funcions pròpies de documentalistes. 

- Escrit per a la Plataforma per a la creació del Col·legi oficial de Bibliotecaris i 

Documentalistes de Madrid. 

- 1 recurs de reposició del COBDCV a un ajuntament impugnant les bases que 

regeixen la convocatòria de plaça fixa de col·laborador. 

- 1 recurs de reposició sobre les bases de concurs oposició per a la consolidació 

de treball temporal. 

- 1 recurs administratiu en reclamació prèvia a la via judicial contenciosa 

administrativa per la inactivitat de l’administració en el tema de Sant Miquel 

dels Reis, seu de la Biblioteca Valenciana. 

 

 INFORMES JURÍDICS. 

- Informe jurídic sobre el compliment de la legalitat vigent en plaça de 

bibliotecari tècnic coordinador de cultura de determinat ajuntament. 

- Informe jurídic sobre la prohibició de publicació pel COBDCV de normes 

d’honoraris orientatives per als col·legiats.  

- Sobre propostes presentades en la tramitació de la Llei de Biblioteques. 

-  

 VISITES. 

- Entrevista amb la Directora General de la Conselleria de Turisme, Cultura i 

Esports i amb la de Patrimoni sobre el tema de l’adequació de l’edifici de 

Sant Miquel dels Reis, seu de la Biblioteca Valenciana, en vista del recurs 

previ a la via jurisdiccional presentat pel CODDCV. 

 

 

 

 



 MEMÒRIA ACTIVITATS 2011 COBDCV                                                                                                                                                 
                                                                                                                        

 

COBDCV. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. 

ETS Enginyeria Informàtica. Universitat Politècnica València (UPV)  C/ Camí Vera s/n 46022 València. 

http://cobdcv.es/                 administracio@cobdcv.es 

50 

8. Tresoreria  

L'exercici comptable de 2011 es caracteritza per l'esforç realitzat en les activitats de 

formació, tant de cursos com en la jornades. 

Hem rebut una subvenció de la Generalitat Valenciana, gràcies als abundants 

justificants de les despeses realitzades en les activitats del Col·legi, el que ha permès 

incrementar els nostres ingressos. 

La situació econòmica sanejada i estable del Col·legi ha fet possible que en cap 

moment no haja estat necessari augmentar la quota col·legial.  

COMPTES 2011 

INGRESSOS   

    

ROMANENT ANY ANTERIOR 38161,38 

QUOTA COL·LEGIATS 36251,15 

FORMACIÓ 13810,00 

SUBVENCIONS 9565,03 

    

TOTAL 97787,56 

  DESPESES   

    

ADMINISTRACIÓ  29319,39 

ASSESSORIES  2636,40 

COL·LABORACIÓ I 
PROMOCIÓ  6926,10 

FORMACIÓ  16282,56 

PUBLICACIONS  0,00 

TOTAL 55164,45 

    

ROMANENT ANY POSTERIOR 42623,11 

    

TOTAL 97787,56 
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