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1. INTRODUCCIÓ 
 

 

El Col·legi és el punt de trobada, és la força i és la institució en la que podem treballar per als 

professionals i per la professió.  

La actual junta de govern ( 2013-2015) és un equip plural des de molts punts de vista. Som 

gent que per els nostres treballs,  la nostra formació, la nostra residencia o per la nostra edat, 

aportem visions diferents i  necessàries per complir i respondre a les idees i objectius que ens hem 

marcat i que són l’eix vertebrador de les activitats que detallem en aquesta memòria.  

Una de les coses que considerem més importants és augmentar la presència  i visibilitat del 

COBDCV en la societat valenciana i el reconeixement de la nostra professió davant de les 

Empreses,  de les administracions publiques, de  les associacions i organismes públics, privats o 

publicoprivats, els òrgans de representació i decisió de la administració autonòmica en temes 

professionals, universitats valencianes ,  estudiants de les nostres titulacions,  professionals que no 

estan encara col·legiats,  organismes professionals nacionals e  internacionals. 

 

Volem també millorar les prestacions al col·legiats en tres sentits 

 

 Millorar la comunicació del col·legi amb el col·legiat  (horaris, atenció  personal, eines de 

comunicació interna , web,  xarxes socials, etc.) 

 Treballant per l’extensió territorial, per arribar a les  tres províncies 

 Ampliar convenis i acords que representen serveis i millores als col·legiats  

 

Necessitem, per altra banda, potenciar l’estudi i l’avaluació de les nostres necessitats 

professionals i  treballar per les inquietuds, necessitats puntuals i /o específiques per defendre i 

reivindicar la nostra professió: 

 Amb la creació de grups de treball per temes específics. 

 Amb una formació continua  ampla i de qualitat. 
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 Vigilància e investigació en noves competències professionals. 

 

I finalment, en aquest moments  per la situació econòmica ens preocupa especialment la 

FORMACIÓ i l’ocupació, per això  volem consolidar la oferta formativa, ampliar formats d’activitats 

formatives i Consolidar Jornades COBDCV com a referent i punt d’encontre dels professionals 

valencians. Hem continuat la  vigilància i transparència en les convocatòries publiques, hem 

treballat molt en la borsa de treball a les empreses privades i a la administració local.  
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2. PARTICIPA AMB EL COL·LEGI 
 

El primer que volem destacar la importància de participar en el col·legi i que tota la activitat del 

Col·legi és cosa de tots.  Recordem  els dos articles dels estatuts:  

Article 11.i) (Deures del col·legiat) Participar activament en la vida col·legial, assistir a 

les Assemblees Generals i a les comissions o grups de treball a què, per la seua 

especialitat professional, siga convocada. 

Article 24. L'Assemblea General de col·legiats i col·legiades és l'òrgan màxim de govern 

del Col·legi.  
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3. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
 

• Col·legiació 
 

Nº Total de Col·legiats: 405 

Altes: 47 nous col·legiats 

Baixes: 52 
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• Gestió de la junta de Govern 
 

 Visibilitat del COBDCV 
  

Formació: Consolidar la formació i les Jornades Valencianes de Documentació 

Ocupació: Consolidar la Borsa de treball i activar en la cerca d’ocupació 

Territorialitat: ampliar territorialment  l’acció del COBDCV 

Col·laboracions amb altres entitats 
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 Accions realitzades 
 

Institucional:   

Direcció General de Cultura 

Universitats de la Comunitat Valenciana  

Associacions i entitats del mon del llibre i la cultura  

 Professional: 

FESABID: Acord de formació 

 13 Jornades FESABID. Organització de la una taula rodona 

Visites Professionals i altres associacions / col·legis 

 

 Recursos, escrits i reivindicacions  
 

Places i convocatòries (Senat, Diputació d’Alacant, ajuntament de Bunyol...etc.) 

Figura professional (Conselleria d'Administració Pública  i Conselleria Sanitat) 

Reivindicacions de serveis bibliotecaris/arxius (Oriola, RTVV..) 

Taula Rodona: Incoació expedient BIC per als arxius RTVV. 

Taula Rodona : El patrimonio audiovisual en las Televisiones Públicas: Nuevos flujos de 

trabajo, difusión y preservación. 

• Pla de Formació 2013 
 

La programació de cursos per al 2013 ha estat formada per tallers presencials de 4 h, 

cursos presencials de 20 h i cursos online de 20 h. També es va programar una modalitat 

nova de curs, en modalitat semi-presencial, encara que va ser anul·lat per falta 

d’inscripció. La combinació d’aquestes modalitats de cursos permet que els col·legiats 

puguen beneficiar-se de manera gratuïta dels tallers presencials, i de preus reduïts als 

cursos presencial i online, tots ells oberts a qualsevol professional interessat. 

http://www.cobdcv.es/
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Els cursos presencials van ser organitzats en la seva majoria a València, encara que hem 

organitzat per primera vegada un taller presencial a Alacant, obert i gratuït per tothom que 

volia apuntar-se.  

S’han organitzat un total de 19 cursos dintre del pla de formació, més 3 cursos que van 

ser organitzats però anul·lats per no haver suficient inscripció. En total, 220 hores de 

formació i 564 alumnes s’han beneficiat dels cursos del COBDCV. 

- 10 tallers presencials de 4 h= 40 h de formació 

- 3 cursos presencials de 20 h= 60 h de formació 

- 6 cursos online de 20 h= 120 h de formació 

- 3 cursos s mida de 20 h= 60 h de formació 

 

El col·legi te varios tipus de cursos de formació, Tallers presencials, Cursos presencials (i 

semi-presencials), Cursos On-line i Cursos a mida  

En 2013 han assistit als cursos i tallers de formació del col·legi un total de 625 alumnes 

amb 22 activitats programades = 280  hores de formació  

 

 Cursos presencial 

- Taller presencial (4 h): Com editar en Viquipèdia: primers passos des d’institucions 

culturals, impartit per Tomas Saorin. València, 18 de gener. 

- Curs presencial (20 h): Estratègia de reputació online per a institucions i 

professionals, impartit per Javier Leiva. València, 31 de gener i 1 de febrer. 

http://www.cobdcv.es/
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- Taller presencial (4 h): Innovar per a trobar feina. Tècniques de cerca d’ocupació, 

impartit per Vanesa Celades. València, 5 de febrer. 

- Curs online (20 h): Catalogació del llibre antic (3ªed), impartit per Carmen Vadillo del 1 

al 30 de març 

- Taller presencial (4 h): Tecnologies mòbils a biblioteques i institucions culturals, 

impartit per Marta Abarca i David Pons. València, 26 de març. 

- Curs presencial (20 h): SEO i posicionament web, impartit per Miguel López. València, 

25, 26 abril; 2, 3 de maig. 

- Taller presencial (4 h): Recerques bibliogràfiques en ciències de la salut, impartit per 

Enrique España. València, 12 de abril. 

- Curs online (20 h): Community manager: web social i gestió de comunitats en línia 

(2ª ed.), impartit per Julián Marquina del 17 de abril al 17 de maig. 

- Taller presencial (4h): Curs introductori a la protecció de dades aplicat al tractament 

d’ informació per a documentalistes, impartit per Laura Aliaga. València, 16 de maig. 

- Curs presencial (20 h): Boolino i les tècniques d’animació per a la lectura, impartit 

per Adelaida Cabo. València, 17, 18, 24 i 25 de maig. 

http://www.cobdcv.es/
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- Curs online (20 h): Software lliure per a unitats d’informació, impartit per Patricia 

Russo del 3 al 28 de juny. 

- Taller presencial (4 h): Innovar per a trobar feina. Tècniques de cerca d’ocupació 

(2ªed), impartit per Vanesa Celades. València, 6 de juny. 

- Taller presencial (4 h): La gestió eficaç de documents en l’empresa. Estratègies, 

metodologies i eines. Impartit per Mª Rosa Lloveras. València, 28 de juny. 

- Taller presencial (4 h): Cloud computing i drets d’autor (biblioteca en el núvol), 

impartit per Silvia Belmonte. València, 19 de juliol. 

- Curs online (20 h): Vigilància estratègica. Per on començar?, impartit per Estefania 

Aguilar del 6 de setembre al 8 d’octubre. 

- Curs online (20 h): Disseny i implementació d’un sistema de gestió documental en 

un entorn de gestió corporatiu. Impartit per Mª Rosa Lloveras y José Alberto Alonso del 

15 d’octubre al 15 de novembre. 

- Curs online (20 h): Community manager: web social i gestió de comunitats en línia 

(3ªed), impartit per Julián Marquina del 1 al 30 de novembre. 

- Taller presencial (4 h): Tecnologies mòbils a biblioteques i institucions culturals (2ª 

ed), impartit per Marta Abarca. Alacant, 9 de novembre. 
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- Taller presencial (4 h): Jornada tècnica d’utilització del DNI electrònic i signatura 

digital, impartit per Juan Genaro Murcia. València, 29 de novembre. 

A més, van haver 3 cursos que es van planificar però van tindre que ser anul·lats per falta 

d’inscripció, concretament: 

- Curs presencial (20 h): Interoperabilitat de dades oberts, per Juan Vicente Giménez, 

Francisco Martínez i Javier Hernández. Previst per al 24, 25, 29 i 30 d’octubre en el marc 

de la Setmana Internacional per a l’Accés Obert. 

- Curs online (30 h): Catalogació bibliogràfica (3ªed), per Miguel Muñoz. Previst per al 

11 de novembre-23 de desembre.   

- Curs semi-presencial (20 h). La propietat intel·lectual en les biblioteques de la 

societat de la informació, per Javier Piñol. Previst per al 21-29 de novembre. 

 Cursos a Mida 

Per primera vegada, el Col·legi ha organitzat cursos a mida, organitzats a demanda d’una 

institució i dirigits al públic d’aquesta institució de manera restringida. Concretament es va 

tractar de tres edicions del curs online de 20 h “Community manager: web social i gestió 

de comunitats en línia”, per al PAS de la Universidad de Valladolid. 

Aquests cursos van tindre lloc en la plataforma de Moodle del COBDCV i els van impartir 

membres de la borsa de treball, en les següents dates: 

- 1ª ed: del 15 de maig al 15 de juny 

- 2ª ed: de l’1 de juny al 30 de juny 

- 3ª ed: del 15 de juny al 15 de juliol 

Gràcies a l’inici d’aquesta nova línia de treball vam donar més visibilitat al treball i 

professionals del COBDCV i vam obrir una nova vía de finançament de les nostres 

activitats. 
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 II Jornades Valencianes de Documentació 

Els dies 17 i 18 d’octubre van tindre lloc les 2es Jornades Valencianes de Documentació: 

innovació i empleabilitat. En aquesta ocasió ens vam citar a la Ciutat Politècnica de la 

Innovació on més d’un centenar de persones es van trobar per tractar de donar resposta a 

la conjuntura actual de la Comunitat Valenciana des de la posició professional de la gestió 

de la informació i la documentació. A més, es van donar a conèixer experiències 

d’ocupació, autoocupació i empreniment que exploren les noves possibilitats que s’obrin, 

basades en la innovació i els nous perfils professionals. Es va complementar aquest 

aspecte amb una focalització en els nous reptes i escenaris tècnics on es puguen 

identificar oportunitats d’innovació i desenvolupament professional. 

Es va fer un blog per a incorporar totes les notícies relatives a aquestes jornades: 

informació sobre els patrocinadors, programa, inscripció, comitès, seguiment a les xarxes 

socials,... http://cobdcv.es/jornades  

       

       

http://www.cobdcv.es/
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 Altres activitats organitzades pel col·legi 

- 48ª Fira del Llibre. Taula rodona: “L’edició digital, dispositius, serveis bibliotecaris i noves 

oportunitats”. València, 10 d’abril. 

- XIII Jornadas Españolas de Documentación Fesabid’13. Sessió “Els rankings 

institucionals”. Toledo, 24 de maig. 

- Taula rodona: “El patrimoni audiovisual en les Televisions Públiques: Nous fluxos de 

treball, difusió i preservació”. València, Centre Cultural Les Naus, 30 de novembre. 

  

• Col·laboracions 
  

 Activitats en les que hem participat 
 

IV Jornades Intersectorials del llibre infantil i juvenil. Madrid, 20 de desembre de 2012. 

FIRA DEL LLIBRE: Taula rodona: “L’edició digital, dispositius, serveis bibliotecaris i noves 

oportunitats”.  
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IV Seminario Política 2.0: e-Democracia i Open Government. Taula rodona “La societat 

civil com actor actiu de millora de la transparència i la participació ciutadana”, organitzat 

per AVAPOL. València, 11 d’abril. 

II Congrés d'Intel·ligència per a la Internacionalització. Organitzat per la Cambra de 

Comerç de Castelló el 24 de maig. 

11é Dia Internacional del Dret a saber, organitzat per l’ Associació Ciutadania i 

Comunicació (ACICOM). Taula redona: ”Sí es pot! Exerceix el teu dret! Uneix-te a la 

conversa”. València, 27 de setembre. 

I Congrés Online Social Media Màrqueting. Del 4 al 29 de novembre. 

ETSINF. Acte de graduació del Llicenciats en Documentació 

¿Y después del grado, qué?" Reunió Informativa en la Universitat de València (UV), David 

Seguí, vocal Treball  del COBDCV, participa el 17 de maig de 2013 en la Reunió 

Informativa “¿Y después del Grado, qué?" sobre eixides professionals, als estudiants del 

últim curs del Grau de Informació i  Documentació de la Universitat de València (UV)  

 

 Activitats en les que hem patrocinat 
 

Temps de Paraules. Programa de TV4LaVall 

CONTAESCOLTES 
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• Borsa de treball 
 

Novetats en la baremació: interessos i habilitats professionals definits per les persones de 

la borsa que son criteris qualitatius 

6 peticions d’empreses privades 

Orientació laboral: 4 sessions  

Tallers específics: cv i entrevista de treball i "Fes que et troben!“ 

Represa de l’activitat del GT difusió dels serveis a empreses i institucions. 

 

• Convenis  
 

Abans de començar amb els assoliments aconseguits durant l'any 2013, enumerem els 

convenis existents fins avui: 

• Universitat Politècnica de València 

• Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL) 

• Associació de Bibliotecaris, Arxivers i Documentalistes de les Illes Balears (ABADIB) 

• Dentalis (Centres Dentals Avançats) 

• Sanitas 

• Agrupació de Clíniques Dentals del Dr. Luís Senís 

• Centre d'Estudis ADAMS 

• Benimaclet Gestions, SL (serveis fiscals) 

• FNAC 

• PlanWine, CB 

• Hacienda los Granadicos de Moratalla 

• Zuyalan (mobiliari d'oficina i biblioteca) 

• Caixa Popular (serveis financers) 

• Revista El Profesional de la Información 

• HotusaGroup (reserves d'hotels) 

 

Enguany 2013 s'ha pretès establir el major nombre de convenis possibles, tant en l'àmbit 
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professional com a través de serveis d'oci i personals. I s'han signat els següents 

convenis: 

 

• Convenis específics de Cooperació per a la millora del nivell de capacitació dels 

associats a través de la formació permanent  

      - Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 

Documentación y Museística (FESABID)i les Associacions membres de la Federació. 

ANABAD-Aragón 

• Convenis de col·laboració per a l'oferta de serveis amb: 

Cellers De La Rioja 

S.A.Quafys, S.L. (serveis de manteniment i adquisició d'equips informàtics) 

Viatges Sondemar (agència de viatges) 

• Altres convenis 

Activitat puntual de col·laboració en l'II Congrés Nacional d'Intel·ligència Competitiva 

per a la Internacionalització 

 

Actualment estan pendent de signatura un dels nostres més importants esforços realitzats 

aquesta any i que esperem es culmine en breu,  

• Conveni amb la Universitat de València. 

 

al costat d'uns altres com: 

• Conveni de col·laboració “experiències professionals i intercanvis acadèmics” amb la 

Universitat de Costa Rica. 

• International House València (idiomes) 

• Fons de Cultura de Sevilla (formació) 

• Conveni de col·laboració amb l'Associació d'Arxivers de Xile. 

 

En aquesta línia seguim treballant amb la finalitat de que millorar els convenis fins ara 

signats i ampliar la nostra oferta a nous serveis, encara sense cobrir, que permeten oferir i 

beneficiar-se als nostres col·legiats dels millors avantatges que puguem oferir-li. 

Per al pròxim any, seguirem treballant per a ampliar els convenis de formació amb altres 

universitats estrangeres, associacions professionals, empreses del sector, etc., així com 

millorar la gamma de serveis d'oci oferida fins al moment. 
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• Gestors d’Informació en Acció GIA 2013 
 

Julio 2013 

Gestor d’Informació en Macará. Ecuador. Francisco González Llopis 

II Campo de Trabajo Internacional. Ayuntamiento de Leganés 

      

 

Septiembre  2013 

Gestor d’Informació en Yaundé. Camerún. Mercedes Román 

Archivos electrónicos de la memoria Oral Africana. CEIBA 
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• Publicacions 
 

Aquesta vocalia esta compartida amb la secretaria i la vicepresidència respecte a 

elaboració de les notes de premsa i la difusió a les xarxes socials, també amb 

administració. I la edició de la revista MEI esta dirigida per Vicent Gimenez Chornet. 

Per tant, es centra fonamentalment, en els treballs de difusió i d’informació a través de la 

revista electrònica SIMILE del mon bibliotecari, documentalista, arxivers, etc... treballem 

sempre amb la idea de fer d’aquesta publicació una potent eina de difusió d’allò que 

afecta directament als professionals, i també de les activitats del Col·legi. Donar a 

conèixer i compartir activitats, visions i plantejaments. 

Els números publicats al 2013 van ser del 19 fins fins al 22 a partir del qual passarien a 

ser publicades trimestralment.  

Des del primer número 19 van intentar publicar amb els objectius, seguint la línia directiva 

del col·legi: 

 Potenciar la visibilitat professional. 

 

 Potenciar la territorialitat publicant des d’Alacant a Castelló i Valencia. Contactant 

amb col·legues i recercant temes de centres de treball d’aquests territoris i pobles. 

 

 Fer una revista participativa.  La col·laboració amb articles de professionals 

col·legiats i no col·legiats  

 

El contingut i també les imatges intenten mostrar temes que preocupen, i intentar 

aconseguir la implicació. Elegim les portades pensant en imatges originals que capten 

l’atenció i provoquen una suggeridora la lectura. 

El grup de treball esta format per Mar Buigues García. Documentalista COBDCV 

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


 MEMÒRIA ACTIVITATS 2013 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. 

www.cobdcv.es     |    administracio@cobdcv.es                                                                19 

 

Mª Dolores Martínez Santiago, Miriam Calvillo Mora. Documentalista – Gestió de 

Continguts i Mª Dolores Alfonso Noguerón en coordinació amb elles es maqueta i edita la 

revista. 

 

L’objectiu de SIMILE es anar guanyat confiança entre els col·legiats i professionals sent el 

vehicle de comunicació que volem per a tots i totes. Informant i proposant intercanvis 

d’experiències. 

Adjuntem imatges de les portades i dels sumaris. 

 

 

Nº 19 Nº 20 
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Visites realitzades a la revista Símile en 2013 

 

Font: http://issuu.com/cobdcv-valencia/docs 
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4. PRESSUPOST i PROPOSTES 2014 
 

 

COBDCV TANCAMENT DE COMPTES DE 2013 

   DESPESES 
 

   ADMINISTRACIÓ   
 Despeses de personal 21.171,01 € 
 Despeses Web 5.274,67 € 
 Material oficina 2.994,90 € 
 Telèfon 658,33 € 
 Juntes de Govern 280,65 € 
 Assessoria jurídica 2.558,90 € 
 Assessoria laboral 780,00 € 
 Total administració 33.718,46 € 
 

   REPRESENTACIÓ/VISIBILITAT   
 Màrquetings, difusió i promoció 2.042,89 € 
 Visites i protocol 1.007,96 € 
 Total representació i visibilitat 3.050,85 € 
 

   COL·LABORACIONS   
 Quota FESABID 601,00 € 
 Premis Samaruc 0,00 € 
 Contaescoltes 700,30 € 
 Col·laboracions amb altres entitats  (EPI, temps de paraules, fira del llibre) 2.052,30 € 
 Total col·laboracions 3.353,60 € 
 

   FORMACIÓ   
 Cursos i activitats formatives 22.784,53 € 
 Jornades  6.251,71 € 
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Total Formació 29.036,24 € 
 

   ALTRES ACTIVITATS   
 GIA (ONG) i Pràctiques/projectes 4.071,24 € 
 AENOR 300,00 € 
 Total altres activitats 4.371,24 € 
 

   PUBLICACIONS   
 Revista MEI 2.394,75 € 
 Simile 0,00 € 
 Total 2.394,75 € 
       

      

TOTAL DESPESES 75.925,14 €   

      

ROMANENT 30.409,65 € 
 

   Total 106.334,79 € 
 

   

    

    INGRESOS 
  

    INGRESSOS   
  Romanent any anterior 36.137,74 € 
  Quota col·legiats 34.954,34 € 
  Formació 29.585,00 € 
  Jornades 5.657,71 € 
  Subvencions 0,00 € 
  Total  106.334,79 € 
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PROPOSTA PRESSUPOST 2014 

    

 
DESPESES 

 

    1 ADMINISTRACIÓ   
 1.1 Despeses de personal 28.000,00 € 
 1.2 Despeses Web 2.000,00 € 
 1.3 Material oficina 3.000,00 € 
 1.4 Telèfon 800,00 € 
 1.5 Juntes de Govern 800,00 € 
 1.6 Assessoria jurídica 2.600,00 € 
 1.7 Assessoria laboral 800,00 € 
 

 
Total administració 38.000,00 € 

 

    2 REPRESENTACIÓ/VISIBILITAT   
 2.1 Màrquetings, difusió i promoció 3.500,00 € 
 2.2 Visites i protocol 2.000,00 € 
 

 
Total representació i visibilitat 5.500,00 € 

 

    3 COL·LABORACIONS   
 3.1 Quota FESABID 700,00 € 
 3.2 Contaescoltes 700,30 € 
 3.3 Col·laboracions amb altres entitats   500,00 € 
 

 
Total col·laboracions 1.900,30 € 

 

    4 FORMACIÓ   
 4.1 Cursos i activitats formatives 23.000,00 € 
 

 
Total Formació 23.000,00 € 

 

    5 ALTRES ACTIVITATS   
 5.1 GIA (ONG) i Pràctiques/projectes 5.500,00 € 
 5.2 AENOR 200,00 € 
 

 
Total altres activitats 5.700,00 € 

 

    6 PUBLICACIONS   
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6.1 Revista MEI 3.000,00 € 
 6.2 Simile 200,00 € 
 

 
Total 3.200,00 € 

 

    7 SERVEIS AL COL·LEGIAT   
 7.1 EPI 1.600,00 € 
 7.2 Conveni Idiomes 2.000,00 € 
 7.3 Atenció al Col·legiat 500,00 € 
 7.4 GT Borsa de Treball 1.500,00 € 
 

 
Total 5.600,00 € 

 

    8 WEB e imatge COBDCV   
 7.1 Imatge i disseny COBDCV 1.500,00 € 
 7.2 desenvolupament i publicació  2.500,00 € 
 

 
Total 4.000,00 €   

    

    

 
ROMANENT per a l'any 2015 1.099,70 € 

 

    

 
Total 88.000,00 € 

 

    

    

    

    INGRESSOS 
  

    INGRESSOS   
  Romanent any anterior 30.000,00 € 
  Quota col·legiats 38.000,00 € 
  Formació 20.000,00 € 
  Jornades 0,00 € 
  Subvencions 0,00 € 
  Total  88.000,00 € 
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