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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.  
 

Assemblea general 



1. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
 2017 

 
1.1. EL COBDCV AL 2017 



1.1. Col·legiació 2017 

Altes          24 
 
Baixes         27 
 
Reincorporacions          3 
 
Total membres Col· legi a 31 de desembre de 2017         438 



1.1. El COBCV en 2017  

Tenim actualment 438 col·legiats (igual que a 
2016) 

19 42 370 
5 2 

Castelló 
Alacant 

València 

Altres 
Comunitats Institucionals 



1.2. GESTIÓ JUNTA GOVERN  
2017 

 



PRIORITAT: 
LÍNEES DE TREBALL PROPOSADES 2017 

Augmentar la presència del COBDCV         
             Advocacy i Legislació  
 
 
    
Revisió i optimització de la formació + Jornades del COBDCV                           
  
    Ocupació             Revisió de procediments i visibilitat de la Borsa 
    Comunicació 
    Extensió i territorialitat    
 
    Grups de treball  

�En la societat valenciana  
�En entitats i organismes        
professionals (sector)  
�Altres sectors e institucions  
 

�Transparència  
�Biblioteques Públiques  
�Arxius  
�Borsa de treball  
 



1.2.1.1 . Presència i Visites  
     realitzades 2017 

1.2.1. Accions realitzades 
2017 



1.2.1.1. Presència Institucional 
•Conselleria d' Educació, Investigació, Cultura i Esport (Premis, comités, 

Mesa de Cultura ) 

• Reunió amb Carme Amoraga, Directora General de Cultura i Patrimoni i 

amb Albert Girona, Secretari Autonòmic de Cultura  

•Pla de Foment a la lectura.  

•Assistència inauguració exposició “Com es fa un llibre?” 

•Assistència a la reunió de la Comissió del Llibre, Arxius i Biblioteques.  

•Assistència PREGÓ PEL LLIBRE I LA LECTURA. 

• Reunió membres comissió valoració premis llibres millor editats. 

• Assistència a la sessió constitutiva de la Mesa de la Cultura Valenciana, 

així com a la primera reunió de la Comissió Llibre, Arxius i Biblioteques  





1.2.1.1.Presència Institucional  
• Conselleria de Transparència / Reunió Federico Buyolo Director 

General de Cooperació i Solidaritat  
• Consell Valencià de Cultura (Publicació del Informe de situació 

biblioteques)  
• Reunió amb Gustavo Zaragoza, Dir. anàlisi i polítiques públiques  
• Reunió Ajuntament Segorbe. V Punt Trobada Bibliotecària  
• La Direcció general de Tecnologies de la Informació i les 

Comunicacions  
• Assistència presentació de l’Agenda d’Expertes Valencianes de la 

Unió de Periodistes Valencians  
• Universitat de València (Diploma D’especialització Cultura, Lectura 

i LIJ)  
• FULL ( Patronat i activitats convocades)  

 



 Àmbit regional  
� Fira del Foment Lector / Fira del llibre  
� Premis Samaruc  
� Campanya Llegir en valencià  
� Fundació InnDEA  
� JALEO  
� Acte de graduació per als titulats de la ETS. Mugi  
� Contescoltes 
� Xarrada "La Gestió Documental com a palanca de canvi cap a la digitalització 

empresarial" en col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Economistes de València. 
 

 Àmbit estatal  
� FESABID (Clúster, Jornades, Junta directiva, BSLA- F3 Fesabid )  
� COBDC (reunió sector bibliotecari)  
� X Jornades Institut Cervantes  

 
 Àmbit Internacional  

� IAP Programme IFLA  
� EBLIDA (EC) / Parlament Europeu Generation Code  

1.2.1.1.Presència Sector 







1.3. CONVENI amb GVA 



1.3.1. Conveni Principals Actuacions 
 1.3.2. Formació  

       -    Activitats exclusives per a la xarxa 

-  Activitats mixtes  

-  Punt de trobada i jornades 

 1.3.3. Comissions (dins del GT Biblioteques) 

-  CT. Biblioteca com Agent social  

-  CT. Fons Local 

-  CT. Llei de biblioteques 

-  CT. Selecció  

  1.3.4. Funcionament de COBDCV i coordinació d’activitats  
 



1.3.2.Conveni: Formació 
Activitats exclusives per a la xarxa 

Cursos: 

�Gestió i integració del llibre electrònic a la biblioteca (2ª ed.) 

�Màrqueting i gestió de comunitats virtuals a les biblioteques (2ª ed.) 
Activitats mixtes (cobdcv i xarxa) 
Cursos: 

�De la nana al libro, infancia y biblioteca 
�Diversitat Cultural Biblioteques 
�8 hores en la jornada del responsable de biblioteques 
�La colección local en la biblioteca pública: pautas para su puesta 
en marcha, desarrollo y dinamización 
�Curs bàsic de catalogació i circulació amb Absysnet 
�Grans llibres per a petits lectors (2ª edició) 
�Gamifica la teua biblioteca 

Punts de trobada i jornades 



Objectiu Comissió 

Incentivar i fomentar la realització de projectes que ajuden a corregir els desequilibris 

socials, potenciar valors socials i generar pensament crític.  

Donar visibilitat als projectes i les iniciatives que realitzen les biblioteques públiques en 

l'àmbit social i fomentar l'intercanvi de coneixement en aquest sector.  

Accions 

• Ideació de Campanya per a visibilitzar i potenciar les biblioteques i els bibliotecaris. 

•Proposta de treball conjunt amb la direcció de Cooperació per treballar amb el Pla  

director Valencià. 

 
  

Comissió Tècnica Biblioteca com Agent Social  

1.3.3. Conveni :Comissions Tècniques 



1.3.3. Conveni :Comissions Tècniques 

Objectiu Comissió: 

 Investigar i promoure el fons local per la seua singularitat socialitzadora, de creació 

d'identitat històrica i social, de caràcter neutral ideològica, cultural i religiosa, instructiva i 

educativa, i dotar la col·lecció local com a font d’investigació.  

Accions dutes a terme: 

•Enquesta dirigida a biblioteques per baremar la situació actual del Fons Local a les 

biblioteques 

•Creació de document amb recomanacions per a la creació d’un Fons Local 

Comissió Tècnica Fons Local 



Objectiu Comissió 

Analitzar les carències o necessitats legislatives de les biblioteques per al 

desenvolupament de les mateixes com a eines democràtiques amb l’objectiu de que el 

servei de biblioteques siga una realitat i siga de qualitat a tot el país.  

Desenrotllar els informes tècnics que es requerisquen en suport a les activitats de la 

Comissió.   

Accions 

• Sessió de treball amb experts i polítics per debatir i conèixer les experiències de altres 

CCAA amb les Llei de Biblioteques més actuals. 

              Document amb punts clau a tindre en compte en la futura modificació de la Llei 

• Revisió de compliment de la Llei actual en referència als professionals. 

•Revisió de legislació actual.  

 
  

Comissió Tècnica Llei de Biblioteques 

1.3.3. Conveni :Comissions Tècniques 



Objectiu Comissió 

Fomentar el coneixement compartit en el sector del llibre i la lectura, com a sector clau 

pe ral desenvolupament de la Societat de la Informació.  

Accions 

•Butlletí recomanacions literàries  infantils l’Oroneta. 

  

Comissió Tècnica de Selecció 

1.3.3. Conveni :Comissions Tècniques 





1.4.FORMACIÓ COBDCV 2017 



1.4.1. Activitats Formatives 
Tipus d’activitats Formatives 

 
−  Per a Col·legiats i col·lectiu professional 
http://cobdcv.es/va/tag/cursos-realitzats-2017 

 
�  11 Tallers presencials  
�  5 Cursos presencials (i semi-presencials)  
�  5 Cursos Online  
� Jornades Valencianes de Documentació 

 
−  10 Cursos a mida per a altres entitats  
−  Activitats Conveni 

 



1.4.1. Activitats Formatives  
 
1140 alumnes per tipus d'activitat en 2017 
 

153 

75 

257 

305 

98 

43 

39 
19 151 

Número d'alumnes per tipus d'activitat en 2017 

Online

Presencials

Tallers

Cursos a Mida

IV Jornades Valencianes de Documentació

V Punt Trobada

IV Punt Trobada

Projecte CLIA

Activitats Conveni



1.4.1. Activitats Formatives 
Formació 2017 Nº activitats 

Online 5 

Presencials 5 

Tallers 11 

Cursos a Mida 10 

IV Jornades Valencianes de 
Documentació  1 

V Punt Trobada: Llíria 1  

IV Punt Trobada: Segorb  1 

Projecte CLIA  1 

Activitats Conveni 9 





 
 
666 hores de formació a 2017 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
hores 20 47 45 109 200 278 220 313 361 244 666
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1.4.1. Activitats Formatives 





1.4.2. IVJornades Valencianes 
de Documentació 

2017 



 

     Celebrades els dies 23 i 24 de novembre de 2017, en València 

sota el lema “Informar per a Transformar”. Les Jornades  van servir 

per analitzar les possibilitats d’aproximar el treball que realitzem 

des de les biblioteques i unitats de documentació als processos 

d’apoderament de la ciutadania sorgits en el nostre país en els 

últims anys. La tasca fonamental de les biblioteques de facilitar 

l’accés igualitari a la informació pot anar molt més allà, superar els 

seus propis límits i aprofundir en la transformació de la informació 

per a fer d’ella un recurs cívic. 

 

1.4.2. 4es Jornades Valencianes de Documentació:  

             Informar per a Transformar 
 



 
 
 
 
 
. 

Patrocinadors 

1.4.2. 4es Jornades Valencianes de 
Documentació: Informar per a Transformar 
 



 
 
 
Assistents: 98 
Empreses col·laboradores: 14 
 

1.4.2. 4es Jornades Valencianes de 
Documentació: Informar para Transformar 



 
1.4.2. 4es Jornades Valencianes de Documentació: 

Informar per a Transformar 
 
 
 

WWW.snenti.com 405569 

¿Podrías decir 3 retos de tu activk:Iad profosional hoy? 

" § transformar 

~ Difundir ~ 
Adaptación ~ 

Convencer 
Aprender 



1.4.2. 4es Jornades Valencianes de 
Documentació: Informar per a Transformar 

 
Assistens: 98 
 
 
Ponents: 12 
 
Empreses col·laboradores: 14 
 
 
Hashtag utilitzat: #jvdoc17 



1.5. Vocalía Comunicació 



• Newletter setmanal 
 
• Pla de Comunicació (intern i extern) 
 
• Símile: http://cobdcv.es/simile 
 
• Grup de treball coordinat per: Lola García Hinarejos  

1.5.1.Comunicació i Publicacions 



1.5.1. Comunicació i Publicacions 
- Revista electrònica de divulgació del COBDVB, amb ISSN i nou disseny 

des de 2016. 

-  - 18 nous articles-post en 2017 (articles textuals i en vídeo),  realitzats per 

professionals de la informació. 

- Amb la participació de professionals del COBDCV i d’altres com Carme 

Fenoll o Fernando Juárez. 

-- Compta amb diverses Seccions: Qui som?, Hemeroteca, Descobrim 

unitats d’informació, Converses amb, Calendari  d’esdeveniments, 

Ressenyes i Autors. 

• 135 autors indexats amb accés als seus articles en SíMILE 

• Hemeroteca històrica completa accessible (1ª època Isuu; 2ª època html 

i pdf)  

- En 2018 iniciarem la nova secció: Conta’ns la teua 
 



Direcció: Vicent Gimenez Chornet 
 
Revista professional científica, amb prestigi, que en 2016 entra 
en DOAJ (Directory of Open Access Journals)  
En 2017 s’ha publicat:  
Vol. 8, Núm. 14 (2017): Transformación digital e industria 4.0 
Actualment està indexada com a revista emergent en la Web 
of Science i es treballa per entrar en Scopus (la major base de 
dades de citacions i citacionss bibliogràfiques revisades por 
pars: revistes científiques, llibres y actes de congressos) i en la 
redacció del n. 15 de la revista. 

http://www.metodosdeinformacion.es 

1.5.1. Comunicació i Publicacions 



Pàgina Web permanentment actualitzada (notícies d’actualitat, trobades, 

cursos...) Des d’enguany cada grup de treball del Col·legi compta a un 

espai propi on es penjaran documents que puguen servir els col·legiats. 

Newsletter setmanal que arreplega informació d’actualitat i interès pels 

col·legiats: notícies breus, cursos, accés a articles sobre biblioteques, arxius i 

centres de documentació. 

Notes de premsa sobre temes d’interès per la professió i el Col·legi o temes 

que cal denunciar als mitjans de comunicació. 

Presència constant del Col·legi a les Xarxes Socials: Facebook i Twitter. 

Participació del Col·legi en Llistes professionals i divulgació d’activitats en 

les mateixes. 
 

1.5.1. Comunicació i Publicacions 



Convenis d’àmbit professional  
 
Conveni GVA 
 
 
Convenis de col· laboració per a l'oferta de serveis  
 
Academia Ados 
 

1.5.1. Comunicació i Publicacions 



1.6. Vocalía Territorialitat 

, 
• 

I I 
I I 
I I 

IN FORMAR PER A 
TRANS FORMAR 

-
- I 



Punt de trobada Bibliotecaria  
 
        Llíria: Dolores López Asensi 
 
        Segorb: Rafa Simón Abad / Alicia Sellés Carot 
 
Trobada Anual COBDCV: Cocentaina  
 
 
 
 
 

1.6. Vocalía Territorialitat 



1.6. Vocalia Territorialitat:  
Punt Trobada 

 • El Punt de Trobada es consolida com una de les activitats lúdico-

formatives del Col·legi.  

• Aquestes trobades professionals a banda servir per compartir 

experiències professionals, serveixen també, i sobretot, per 

descentralitzar les activitats del Col·legi a comarques i teixir 

complicitats i aliances amb actors locals que empoderen i 

visibilitzen la realitat bibliotecària d’aquests territoris. 

• Durant el 2017, i seguint el torn rotatori semestral, s’han realitzat a 

les comarques valencianes i castellonenques. 

 
 



1.6. Territorialitat: 
IV Punt de Trobada. 20 de maig de 2017. 

Llíria (Camp de Túria) 
 
 

• La primera part del programa se centrà en la generació de contingut i 

coneixement compartit des de les biblioteques amb la Viquipèdia. Àlex 

Hinojo, de l’Amical Wikimedia realitzà la ponència inaugural. Les bones 

pràctiques bibliotecàries presentades foren: la ‘Viquimarató’ de la 

biblioteca de l’Eliana; el festival ‘Món de contes’ de la biblioteca 

Paiporta; el projecte ‘Espanta la por’ de la biblioteca del Museu 

d’Etnologia; i el projecte ‘Ciutats lectores’ de la Fundació FULL. 

• Finalitzà la jornada amb el dinar i la ruta turística per Llíria. 

Fotos en Flickr 
 





• El col·loqui ‘Serveis bibliotecaris en el medi rural’ fou el punt 
d’arrencada de la jornada. Les bones pràctiques se centraren 
en la col·lecció local de la biblioteca de Segorbe i de Muskiz 
(Biscaia).  
 

• Finalment, s’exposà el projecte IAP de la IFLA i el projecte de la 
Diputació de Barcelona ‘CooperACCIÓ’. 
 

• Finalitzà la jornada amb el dinar i la ruta turística per Sogorb. 
Fotos en Flickr 
 

1.6. Territorialitat: 
V Punt de Trobada. 11 de novembre de 

2017. Segorb (Alt Palància) 





1.6. Territorialitat: Trobada Anual 
de Col·legiats a Cocentaina 

Xerrada sobre la modificació de la Llei 4/2011, de 23 de març, de la 

Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana. 

El tradicional aplec estiuenc de col·legiats va tindre lloc a Cocentaina 

(El Comtat). La jornada va transcórrer pels estrets carrers del casc 

antic on hi ha la magnífica biblioteca i el Palau Comtal. 

Fotos en Flickr 

 





1.7. Vocalía d’Ocupació 



1.7. Vocalia d’Ocupació: 
Borsa de treball 

- 152 persones 
- 17 persones noves 
- 7 peticions de professionals per a empreses i institucions 

 
- S’han realitzat sessions d’orientació laboral amb membres de la borsa i 

3 reunions del Grup de Treball Borsa d’Ocupació durant tot el 2017. 
 

Activitats: 
� 04/12 Sessió “Conta’ns la teua” amb Salvador Vergara – Instituto 

Cervantes de Chicago 
� 14/12 Xerrada al COEV: “La Gestión Documental como palanca de 

cambio hacia la digitalización empresarial”. 

 



1.7. Vocalia d’Ocupació: 
Grup de Treball Borsa d’Ocupació 
 
S’ha realitzat un seguiment més exhaustiu d’ofertes de treball per a la 

seua difusió entre els col·legiats. 
 

S’ha assessorat a diferents ajuntaments sobre la correcta formació 
de borses de treball relacionades amb llocs de bibliotecaris i 
arxivers. 
 

S’ha creat una comissió per a la revisió dels barems de la borsa de 
treball, creada per membres del grup, Junta i col·legiats. S’ha 
treballat en una primera versió dels nous barems amb un millor 
equilibri entre les seccions (formació, experiència, etc.). 

 



1.7. Vocalia Ocupació: 

Grup de Treball Borsa d’Ocupació: 
•  S’ha començat el desvenvolupament de una eina per a millorar la 

gestió de la borsa. 
 

Per a 2018 es plantejen els següents objectius: 
•  Implementar el nou barem de la borsa de treball i fer-lo 

públic a tots els col·legiats. 
•  Migrar les dades de la borsa a la nova plataforma i obrir-la 

als membres de la borsa. 
•  Continuar amb les tasques de difusió i promoció de la 

professió 



1.7. Vocalia d’Ocupació 

e o COl'1161 OfiCiAl DI 
RD BIBlIOHCA!111 DD[UHIN1AlIIHI 

e v DI lA COHUNITAl YAUNCIANA 

Comisió per a la Revisió del Barem 
de la Borsa de Treball 

Grup de Treball Borsa d'Ocupació - GTBO 

Valencia, 31 de mar~ de 2017 

\ 
J I 



Ocupació i  

Borsa de treball  



1.8. Assesoria Jurídica 
2017 



 
1.8. Assesoria Jurídica 

Consultes: beques, laboral, oposicions, convocatòries, etc. 
 

Escrits i al· legacions: 
– Aquest any 2017 s’han realitzat un total de 2 escrits/informes i 17 

recursos.  Dels quals: 
 

� Estimats: 5 
 

� Desestimats: 7 
 
� No contestats: 5 

 
Entrevistes i seguiment de processos  

 



1.9. Altres grups de Treball 
 



1.9.1. Grup Treball Transparència 

- Col·laboració del GT Transparència amb la Conselleria de 

Transparència per a la elaboració del Reglament pel a desplegar la 

Llei 2/2015 de Transparència, que es concretà en un Projecte de 

Decret: http://www.transparencia.gva.es/ca/desarrollo-de-la-ley-

de-transparencia-y-regulacion-del-consejo-de-transparencia-

acceso-a-la-informacion-publica-y-buen-gobierno 

- Curs IVAP: “TRANSPARENCIA EN LA ACTIVIDAD PUBLICA . SOBRE QUÉ Y 

COMO INFORMAMOS” 2 Edicions (Valencia i Alacant) 
 



1.9.2. Grup Treball d’Arxius 
• 1 reunió  

 
•  Subgrups / Línies de treball: 

 
• Criteris per a l’avaluació dels arxius 

 
• Política arxivística cap al 2020 

 

 



2. Tancament de Comptes 



3.Revisió de Quotes Anuals 

, 
• 
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4. Pressupost per 2018  
i 

Proposta activitats  
 
 

, 
• 

I I 
I I 
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IN FORMAR PER A 
TRANS FORMAR 

-
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4.1. Prioritat: 
Línies de treball proposades 2018 
Augmentar la presència del COBDCV         
             Advocacy i Legislació  
 
 
    
Revisió i  ampliació de la formació i de les activitats 
  
 Ocupació             Eina de gestió de la Borsa 
 Comunicació 
 Extensió i territorialitat    
 
Grups de treball 
i Comissions Tècniques  

�En la societat valenciana  
�En entitats i organismes        
professionals (sector)  
�Altres sectors e institucions  
 

�Transparència  
�Arxius  
�Borsa de treball 
� Biblioteques  
�C.T. Fons Local 

 

�C.T. Selecció 
�C.T. Biblioteca com 
Agent Social 
�C.T. Llei Biblioteca 
� B.escolars 
� Tecnologia 
 



4.2. Proposta Activitats 2018.  
 Comissións Tècniques 

Comissió Tècnica Fons local 

• Mapa de biblioteques 

Comissió Tècnica Selecció 

• Tallers a les províncies de la CV de foment lector dirigit a 

bibliotecaris i professors.  

• Jornada Taula Rodona amb bibliotecaris, editors i llibreters.  

Comissió Tècnica Biblioteca com Agent Social 

• Campanya foment biblioteques i professionals 

�Curs per auxiliar de biblioteca. Noves funcions i empoderament. 

�Tallers IAP i treball conjunt amb Direcció de Cooperació 

� Població en general 

  



5. Precs  
i 

Demanades 



6. Aprovació de l’acta de la 
sessió 



 

 

MARGARITA VICENTE TORRES. 

ABOGADA.  

COLEGIADA 7230. 

 

INFORME CONSULTAS COBDCV - ASESORIA JURÍDICA AÑO 2017. 

Desglosamos la actividad desarrollada en los siguientes apartados:  

   

 CONSULTAS (clasificadas por temas): 

BECAS: 

- 3 consultas sobre los requisitos para concesión de becas en el ámbito de las 

bibliotecas y archivos gestionados por diferentes organismos: Generalitat, 

Mesa del Congreso de los Diputados etc. 

COLEGIACIÓN: 

- 2 consultas  

          LABORAL: 

- 5 consultas sobre salarios. 

- 7 consultas de colegiados sobre cómo hacerse autónomo: pasos ante la 

administración, derechos y obligaciones, incompatibilidades con 

asesoramiento en entidad privada etc… 

- 5 sobre jornada laboral. 

- 14 sobre condiciones de trabajo: horarios, conciliación de la vida laboral y 

familiar, etc... 

 

NORMATIVA JURÍDICA: 

RD legislativo 5/2015 de 30 de octubre Texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público (BOE 31de octubre 2015); 

Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de 

las  Administraciones Públicas (BOE 2 de octubre 2015).                    . 

user
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            - Sobre la firma digital. 

   - 25 consultas respecto a argumentos jurídicos en torno al principio de especialidad. 

           OPOSICIONES: 

- 23 consultas sobre diversas convocatorias: requisitos de las bases de la 

convocatoria, la mayoría para creación de bolsas de trabajo, observación del 

principio de especialidad etc. 

- 14 recursos y alegaciones sobre impugnación de bases. 

 PLAZAS: 

- 7 consulta sobre sistema de consolidación de puesto de trabajo. 

 

TITULACIÓN: 

- 20 consultas sobre titulaciones fundamentalmente sobre los requisitos 

exigidos en el anexo de la Ley de Ordenación y Gestión de la Función 

Pública Valenciana y aplicación o equivalencias en el Estatuto del 

Funcionario Público. 

 

 ESCRITOS Y RECURSOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN. 

 

- Recurso reposición Ayuntamiento de Alberique, concurso- oposición no 

incluyendo licenciados en documentación. 

- Recurso reposición Ayuntamiento San Vicente del Raspeig, Bases bolsa de 

empleo Técnico Superior en Administración especial de archivos y 

bibliotecas.  

- Recurso reposición Ayuntamiento de Masamagrell, Bolsa de Trabajo 

Auxiliar de Archivos. 

- Recurso Consellería de Justicia. Administración Pública, reformas 

democráticas y libertades públicas,  bases plazas de Cuerpo Superior de 

Archivística, Biblioteconomía y Documentación. 

- Recurso Consellería de Justicia. Administración Pública, reformas 

democráticas y libertades públicas,  bases plazas de Cuerpo Superior de 

Gestión Archivística, Biblioteconomía y Documentación. 



- Recurso Ayuntamiento de Catadau sobre bases para cubrir plaza de 

bibliotecario. 

- Recurso Ayuntamiento de Alacúas sobre bases pruebas cubrir de manera 

interina plaza de bibliotecario Grupo A. 

- Recurso Mancomunidad de la Safor bases de bolsa de archivero. 

- Recurso Universidad Politécnica 2 plazas vacantes técnico Superior 

Facultativo Grupo A de archivos, bibliotecas y muesos por promoción 

interna. 

- Recurso becas del Servef 2 plazas en modalidad de comunicación. 

- Recurso alzada Ayuntamiento del Campanet (Mallorca), bolsa de trabajo 

para la 1ª fase de ordenación, catalogación y digitalización del archivo 

municipal del Campanet. 

- Recurso alzada Ayuntamiento de Alcalalí formación bolsas de trabajo 

bibliotecario. 

 

INFORMES JURÍDICOS: 

- Estudio jurídico convocatoria Universidad Politécnica. 

- Estudio Jurídico sobre la Promoción interna. 

- Informe jurídico colegiado sobre principio de especialidad.  

REUNIONES: 

- Reunión con la Junta sobre algunos aspectos del acuerdo de colaboración a 

suscribir con la Consellería. 

- Reunión con la Junta sobre aspectos jurídicos de la Ley de Ordenación y 

Gestión de la Función Pública y del estado de la cuestión en el Proyecto de 

Ley de la Función Pública. 

           - Informe Gestión de la Función Pública 

-------------------------------------- 



COBDCV TANCAMENT DE COMPTES  2017 
  

     DESPESES 
 

  
 

INGRESOS 
  ADMINISTRACIÓ   EXECUTAT Diferència 

 
INGRESSOS   EXECUTAT Diferència 

Despeses de personal 28.000,00 € 29.000,92 -1.000,92 
 

Conveni GVA 50.000,00 € 
               50.000,00 
€  0,00 

Despeses Web 2.500,00 € 
                

3.431,10 €  -931,10 
 

Quota col·legiats 41.000,00 € 
               42.917,00 
€  1.917,00 

Material oficina 2.000,00 € 
                

2.103,03 €  -103,03 
 

Formació 18.000,00 € 
               31.878,02 
€  13.878,02 

Telèfon 400,00 € 
                    

341,56 €  58,44 
 

Altres activitats 3.000,00 € 
                 2.564,20 
€  -435,80 

Juntes de Govern i Assemblea  400,00 € 
                    

895,70 €  -495,70 
 

Jornades 7.000,00 € 
                 3.470,00 
€  -3.530,00 

Assessoria jurídica 2.600,00 € 
                

2.521,20 €  78,80 
 

Subvencions/Ajuts 5.000,00 € 
                 1.000,00 
€  -4.000,00 

Assessoria laboral 800,00 € 
                

1.230,00 €  -430,00 
 

Total  124.000,00 € 
            131.829,22 
€  -7.829,22 

Total administració 36.700,00 € 
              

39.523,51 €    
     

   
  

     

REPRESENTACIÓ/VISIBILITAT   EXECUTAT Diferència 
  

Balance 
               
32.658,63€  

 

Màrqueting, difusió i promoció 1.800,00 € 
                
1.147,30 €  652,70 

     
Visites i protocol 1.500,00 € 

                
1.690,79 €  -190,79 

     Total representació i visibilitat 3.300,00 €                 461,91 
     

user
Cuadro de texto
   annex núm. 3. 



2.838,09 €  

   
  

     COL·LABORACIONS   EXECUTAT Diferència 
     

Quota FESABID 600,00 € 
                    
601,01 €  -1,01 

     
Contaescoltes 700,00 € 

                    
700,30 €  -0,30 

     
Col·laboracions amb altres entitats   500,00 € 

                    
199,52 €  300,48 

     

Total col·laboracions 1.800,00 € 
                
1.500,83 €  299,17 

     

   
  

     FORMACIÓ i ACTIVITATS   EXECUTAT Diferència 
     

Cursos i activitats formatives 18.000,00 € 
              
32.225,20 €  -14.225,20 

     

Activitats professionals  2.000,00 € 
                
1.330,51 €  669,49 

     

Punt de trobada 1.000,00 € 
                
3.457,89 €  -2.457,89   

    

Jornades 2017 5.000,00 € 
              
12.967,83 €  -7.967,83 

     

Total Formació 26.000,00 € 
              
49.981,43 €  -23.981,43 

     

   
  

     ALTRES ACTIVITATS   
 

  
     

GIA (ONG) i Pràctiques/projectes 2.000,00 € 
                             
-   €    

     

AENOR 200,00 € 
                             
-   €    

     



 

Total altres activitats 2.200,00 € 
                             
-   €    

     

   
  

     PUBLICACIONS   EXECUTAT Diferència 
     

Revista MEI 500,00 € 
                
1.406,61 €  -906,61 

     
Revista Simile 200,00 € 

                             
-   €  200,00 

     
Laboratori Recursos   

                
1.815,00 €  -1.815,00 

     

Total 700,00 € 
                
3.221,61 €  -2.521,61 

     

   
  

    
  

SERVEIS AL COL·LEGIAT   EXECUTAT Diferència 
  

  
 

  

EPI 1.600,00 € 
                             
-   €  1.600,00 

  
  

 
  

GT Biblioteques (comissions) 300,00 € 
                
2.105,12 €  -1.805,12 

  
  

 
  

Atenció al Col·legiat 200,00 € 
                             
-   €  200,00 

  
  

 
  

GT Borsa de Treball 1.200,00 € 
                             
-   €  1.200,00 

  
  

 
  

Total 3.300,00 € 
                
2.105,12 €  1.194,88 

  
  

 
  

   
  

  
  

 
  

CONVENI GVA 50.000,00 € 
 

  
  

  
 

  

Total 124.000,00 € 99.170,59 € -24.829,41 € 
     



     COBDCV Proposta 2018 
    

     DESPESES 
 

INGRESOS 

     ADMINISTRACIÓ   
 

INGRESSOS   

Despeses de personal 35.000,00 € 
 

Conveni GVA 70.000,00 € 

Despeses Web 3.000,00 € 
 

Quota col·legiats 40.000,00 € 

Material oficina 2.500,00 € 
 

Formació 20.000,00 € 

Telèfon 500,00 € 
 

Altres activitats 5.000,00 € 

Juntes de Govern i Assemblea  1.000,00 € 
 

Subvencions/Ajuts 1.000,00 € 

Assessoria jurídica 2.600,00 € 
 

Total  136.000,00 € 

Assessoria laboral 1.300,00 € 
   Total administració 45.900,00 € 
   

     REPRESENTACIÓ/VISIBILITAT   
   Màrqueting, difusió i promoció 2.500,00 € 
   Visites i protocol 2.300,00 € 
   Total representació i visibilitat 4.800,00 € 
   

     COL·LABORACIONS   
   Quota FESABID 600,00 € 
   Contaescoltes 700,00 € 
   Col·laboracions amb altres entitats   1.000,00 € 
   Total col·laboracions 2.300,00 € 
   

user
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     FORMACIÓ i ACTIVITATS   
   Cursos i activitats formatives 45.000,00 € 
   Activitats professionals  5.000,00 € 
   Punt de trobada 4.000,00 € 
   Total Formació 54.700,00 € 
   

     ALTRES ACTIVITATS   
   GIA (ONG) i Pràctiques/projectes 2.000,00 € 
   Total altres activitats 2.000,00 € 
   

     PUBLICACIONS   
   Revista MEI 500,00 € 
   Revista Simile 200,00 € 
   Laboratori Recursos 0,00 € 
   Total 700 € 
   

     SERVEIS AL COL·LEGIAT   
  

  

GT Biblioteques  21.000,00 € 
  

  

Atenció al Col·legiat 300,00 €  
 

  

GT Arxius 1.000,00 € 
  

  

GT Borsa de Treball 4.000,00 € 
  

  

Total 26.300,00 € 
  

  

Total 136.000,00 € 
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