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1. El COBDCV el 2012

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’interès 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. Segons el Consell
Internacional d’Arxius, els arxius representen una riquesa incomparable, són el resultat de
la

producció

documental

de

l'activitat

humana

i

constitueixen

el

testimoniatge

irreemplaçable de fets passats, garanteixen el funcionament democràtic de les societats, la
identitat dels individus i de les comunitats, i la defensa dels drets de l'home. 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
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una titulació nova, denominada Grau d’Informació i Documentació. Aquestes són les
titulacions oficials per a les professions de bibliotecari, de documentalista i d’arxiver.
Aconseguida la consolidació institucional, l’Assemblea del Col·legi ha renovat la Junta de
Govern, que va començar la seua activitat el 27 d’octubre del 2012.
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. Juntes Directives

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 Junta Directiva del COBDCV va quedar integrada pels següents membres, que han estat
treballant pel Col·legi fins el mes d’octubre de 2012:
Vicent Giménez Chornet, president
Marina Estarlich Martorell, vicepresidenta
Teresa Llabata Monrabal , secretària
Luisa Tolosa Robledo, tresorera
Antonia Tàrraga Giménez, vocalia d’atenció i promoció del col·legiat
Alicia Sellés Carot, vocal formació
Mercedes Escrig Giménez, vocal de publicacions i comunicacions
José Reig Cruañes, vocal d’extensió territorial
Salvador Vercher Lletí , vocal d’ocupació laboral

Junta de Govern, gener 2012

Foto: © COBDCV
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El Col·legi ha celebrat enguany, el dia 27 d’octubre del 2012, l’assemblea general i la nova
Junta de Govern (2012-2015) del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la
Comunitat Valenciana està formada per:

Junta de Govern, octubre 2012

Foto: © COBDCV

Presidenta: Alicia Sellés Carot
Vicepresident: Jose Antonio Martínez González
Secretària: Amparo Costa Celda
Tresorer: Enric Campos Martí
Vocals:
Lola Alfonso Noguerón, vocal de publicacions i comunicació
Paula Traver Vallés, vocal de formació
David Seguí Morant, vocal d'ocupació laboral
Adolfo Alonso Arroyo, vocal de serveis al col·legiat
Juan Carlos Miravelles Suero, vocal d'extensió territorial
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1.3. Assemblees
El Col·legi va celebrar una assemblea general el dia 21 de gener del 2012 a l’edifici 1G,
aula 1.7, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Informàtica de la Universitat Politècnica
de València, per tal d’informar-hi sobre les activitats i la gestió realitzades durant l’any
2012, i aprovar-hi l’estat de comptes de despeses i ingressos, la liquidació del pressupost
del 2011, la quota anual, el pressupost per a l’any 2012, i també els objectius i la proposta
d’activitats per al 2012.
I el 27 d’octubre de 2012 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària i l’Assemblea
General Extraordinària amb la elecció de la nova Junta de Govern del COBDCV 2012-2015,
amb l’aprovació dels pressupostos per a l’any 2013.

1.4. Juntes de Govern
Durant l’exercici 2012, la Junta de Govern ha celebrat nou 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 2012
estan disponibles en la intranet de la web del Col·legi.
 16 de gener. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV
 02 de febrer. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV
 09 de març. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV
 19 de maig. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV
 29 de juny. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV
 31 de juliol. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV
 20 de setembre. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV
 16 d’octubre. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV
 30 de novembre. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV
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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
Fornás 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 permès al Col·legi disposar d’una base de dades per a oferir
personal a les empreses que demanden professionals per a la gestió documental.
- Reunió Grup de Treball Biblioteques Escolars (GTBE)
Es reuneix el Grup de Treball de Biblioteques Escolars, amb el president del
COBDCV, a fi de reflexionar sobre la situació actual i elaborar un document que
manifeste les característiques de la Biblioteca Escolar. El document permetrà avaluar
si una biblioteca es pot considerar escolar o no.
- 21 de gener. Assemblea general del COBDCV
Celebració de l’assemblea general del COBDCV per a tractar els pressupostos i les
activitats i accions del Col·legi.
Febrer
- 7 de febrer - Reunió amb Ana Isabel Caro- Conselleria d’Educació
Reunió del president del COBDCV i de la secretària, Teresa Llabata amb personal
tècnic de la Conselleria d’Educació per a tractar sobre les biblioteques escolars. Ens
comuniquen que s’està portant a terme un cens de les biblioteques escolars, ja que
les dades no estan actualitzades, i hi ha un desconeixement real de la quantitat.
COBDCV. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.
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- 20 de febrer - Reunió Grup de Treball Biblioteques Escolars (GTBE)
Reunió del Grup de Treball amb el president del COBDCV a fi d’avançar amb el
document que definisca la Biblioteca Escolar.
- 29 de febrer, GIA - Reunió amb la bibliotecària de Chichicastenango
El president del COBDCV es reuneix amb Natalia Megía, de Chichicastenango
(Guatemala), per a realitzar una col·laboració entre la Biblioteca de Chichicastenango
i el COBDCV. S’acorda que una persona col·legiada anirà un mes a Guatemala a
ajudar tècnicament a la biblioteca i a realitzar activitats culturals amb els xiquets, així
com per a crear una base de dades bibliogràfica en línia. És una acció de la ONG del
COBDCV: Gestors d’Informació en Acció.
Març
- Convocatòria Reunió GIA Argentina
El COBDCV, mitjançant Gestors d’Informació en Acció, convoca una ajuda, i enviarà
a una persona col·legiada a Córdoba (Argentina), a l’Arxiu de la Universitat Nacional
de Córdoba. Col·laborarà amb la creació d’una base de dades en línia.
- Perspectiva internacional de la tecnologia per a biblioteques
Conferència de Marshall Breeding en la sala d’actes de l’Escola Tècnica Superior
d’Informàtica de la Universitat Politècnica de València, patrocinada pel COBDCV.
Abril
- Reunió AENOR
El representant per COBDCB, Enrique Orduña, assisteix a la reunió del Comité de
Documentació d’AENOR.
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- Consell Valencià de Cultura c/ Museu, 3. Manifest recolzament al llibre
El President del COBDCV assisteix al Consell Valencià de Cultura per a recolzar
l’activitat editorial i la lectura.
- Reunió Grup de Treball Biblioteques Escolars (GTBE)
Reunió del president del COBDCV amb el grup GTBE a fi d’avançar en el document
sobre les característiques de la Biblioteca Escolar, i tractar de la seua problemàtica.
- Reunió president del COBDCV amb ABADIB
Reunió del president del COBDCV amb l’Associació de Bibliotecaris, Arxivers i
Documentalistes de les Illes Balears, a fi d’informar-los del procediment de creació
del Col·legi, i del seu posterior funcionament.
- Reunió president COBDCV amb la Directora General de Patrimoni Cultural
Reunió amb la finalitat de tractar la situació de les biblioteques, i de la Biblioteca
Valenciana.
Maig
- Conferència del president amb els alumnes de la UV
El president del COBDCV assisteix a la Universitat de València per a donar una
conferència als alumnes de la titulació d’Informació i Documentació sobre el Col·legi
professional.
Abril
- Taula rodona "Situació de les biblioteques a la Comunitat Valenciana: reptes
i necessitats"
COBDCV. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.
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Taula rodona celebrada a la Fira del Llibre de València, moderada pel president del
COBDCV, a càrrec de María Díaz Tebar (Biblioteques Escolars), Mª Adelina Navarro
Santamaría (Biblioteques Públiques), Mª Jesús Carrillo

(Biblioteca Pública de

València), Victoria García Esteve (Biblioteca Universitat València), Rosario Tamarit
(Biblioteca Valenciana), Mª Carmen Cañada (Biblioteca del Museu d’Etnologia) i
María José Calpe Martín (Biblioteca de la Fundació Max AUB).
- Reunió Grup de Treball de Biblioteques Escolars (GTBE)
Reunió del president del COBDCV amb el GTBE sobre el document relatiu a les
característiques de les biblioteques escolars.
- AENOR, Ismael PÉREZ ARRANDO, València
Reunió del president del COBDCV amb AENOR, seu de València, a fi de planificar
activitats per a difondre les normes UNE sobre documentació.
- Federació Valenciana de Municipis i Províncies
Reunió del president del COBDCV amb la FVMP a fi de programar activitats per a
difondre la llei de biblioteques i la llei d’arxius que han d’aplicar els municipis
valencians.
- Reunió amb el Vicerector de Cultura de la Universitat de València
Reunió del president del COBDCV amb el vicerector de Cultura de la Universitat de
València per impulsar un conveni que afavorisca als alumnes de la titulació de l’àrea
de Biblioteconomia i Documentació, i de serveis prestats al COBDCV.
Juny
- 1 de juny. 20ª ed. Premis Samaruc de Literatura Infantil i Juvenil 2012
La vocal Alicia Sellés assisteix en representació del COBDCV als premis Samaruc de
COBDCV. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.
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l’Associació de Bibliotecaris Valencians.
- 7 de juny. Reunió president del Col·legi amb la Directora General de
Patrimoni Cultural
Reunió amb la finalitat de tractar la situació dels arxius de la Comunitat Valenciana,
especialment per les carències detectades amb les retallades pressupostàries de la
Generalitat.
- 15 de juny. Assistència del vocal de treball del Col·legi a la presentació de la
campanya "Llegir en valencià"
El vocal del COBDCV, Salvador Verger, assisteix en representació del president a
l’acte organitzat per l’editorial Bromera i pel periòdic Levante, per a promoure la
lectura en valencià.
- 26 de juny. Visita Catedral de València
El president del COBDCV, amb Vicent Pons, arxiver de la Seu de València, realitzen
una visita guiada de l’arxiu.
- 29 de juny. Convocatòria Taula rodona en defensa de les Biblioteques
Escolars
Taula rodona realitzada en el Consell Valencià de Cultura, amb la participació de
Vicent Giménez Chornet (COBDCV); Ignacio Martínez, sotsdirector d’Ordenació
Acadèmica; Marta Roig Pagès, coordinadora de bdpuntedu (COBDC); Jesús Huguet,
representant del CVC i Ricard Avellàn, en representació de la Conselleria d’Educació.
Juliol
- 1 de juliol. S’obri la borsa de treball
Segona convocatòria anual de la borsa de treball.
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- 26 de juliol. Reunió Grup de Treball Ocupació (GTBO)
Reunió del president del COBDCV amb el GTBO a fi d’establir activitats per fomentar
l’ocupació del col·legiats.
Agost
- 10 d’agost. Comença la col·laboració GIA en Chichicastenango, Guatemala
La representat de Gestors d’Informació en Acció del COBDCV, Gemma Esteve,
acudeix a Chichicastenango (Guatemala) a realitzar activitats bibliotecàries i culturals
en aquest municipi.
- 28 d’agost. Comença la col·laboració GIA en Córdoba, Argentina
La representat de Gestors d’Informació en Acció del COBDCV, Miriam Calvillo,
acudeix a la Universitat Nacional de Córdoba (Argentina) a col·laborar amb la creació
d’una base de dades per a l’arxiu de la universitat.
Setembre
- 26 de setembre. Taula rodona “Dret a Saber”, Club Diari Levante
Participació del president del COBDCV a la taula rodona sobre el “Dret a Saber”,
realitzada en el Club Diari Levante.
Octubre
- 3, 4 i 5 d’octubre. Assistència a la "30ª Feria Internacional del Libro
(LIBER)"
Assistència del president a la Fira Internacional del Llibre, celebrada a Madrid, en
COBDCV. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.
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representació del COBDCV.

- 5 d’octubre. FESABID: Assemblea General Extraordinària per a l’elecció de la
Junta Directiva
Assistència del president del COBDCV a l’Assemblea General de FESABID.
- 18 d’octubre. Reunió d’AENOR
El representant del COBDCV, Enrique Orduña Malea, assisteix a la reunió del Comitè
de Documentació d’AENOR, a Madrid.
- 26 d’octubre. Assistència a la V edició de la Mostra professional Contacontes
"Contescoltes"
Assistència del president del COBDCV i de la vocal, Alicia Sellés, a Simat, a la Mostra
de Contescoltes, organitzada per les biblioteques de la Valldigna.
- 27 d’octubre. Convocatòria Assemblea General i Assemblea Extraordinària
del COBDCV
Assemblea on s’informa als col·legiats de les activitats realitzades, s’aprova el
pressupost del 2013, i es proclama la nova Junta de Govern, presidida per Alicia
Sellés.
Novembre
- 15 i 16 de novembre. El Col·legi en les "XIV Jornadas de Gestión de la
Información"
Representants del col·legi, Alicia Sellés, presidenta, i Paula Traver, vocal de
formació, participaren en les jornades organitzades per SEDIC.
COBDCV. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana.
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- 21, 22 i 23 de novembre. El Col·legi en les " 13s Jornades Catalanes
d’Informació i Documentació”.
Representant al Col·legi, Alicia Sellés, presidenta, va

participar

en les jornades

organitzades pel COBDC.
- 20 de novembre. Acte de lliurament de Premis als llibres millor editats i a la
labor dels llibreters de la Comunitat Valenciana
Representant al Col·legi, Enric Campos, tresorer, va

participar al lliurament dels

premis als llibres millor editats i a la labor dels llibreters de la Comunitat Valenciana
celebrat a la Biblioteca Valenciana.
Desembre
- 20 de desembre. El COBDCV participa en les “IV Jornadas Intersectoriales
del libro infantil y juvenil” a Madrid
L’organització de les “Jornadas Intersectoriales del libro infantil y juvenil” a Madrid va
contactar amb el Col·legi per demanar col·laboració i contingut relacionat amb el
llibre infantil, i el Col·legi va enviar com al seu representant a Josep García Ferrer,
membre del grup de treball de Biblioteques Escolars.
- 21 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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Fotos: © COBDCV

2. Resum d’Activitats del COBDCV
2.1. Formació: Cursos, Tallers, Ponències i Taules rodones
La formació ofertada pel COBDCV està dirigida als col·legiats i professionals que volen
complementar els seus estudis o obtindre una actualització dels seus 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 2012, hem ofert cursos de qualitat a uns preus molt competitius, i hem
aconseguit d’aquesta manera donar un ampli servei als col·legiats.
Hem continuat oferint 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.
Durant l’any 2012 s’han impartit un total de 238 hores de formació i l’evolució, respecte als
exercicis anteriors, és la que mostrem en el gràfic següent:
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Evolució del nombre d'hores de formació al
Col·legi
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A continuació s’hi detallen tots els cursos i jornades impartits durant l’any 2012:

CURSOS I TALLERS 2012

Taller: “El documentalista d'empresa. En particular de l’àmbit jurídic”, gener 2012
Curs: “ L'accés als arxius públics”, febrer 2012
Taller: “ Instal·lacions en arxius i biblioteques”, febrer 2012
Curs ON-LINE: “Catalogació del llibre antic (2ª ed.)”, març 2012
Curs: " Creació i gestió bàsica de seus web amb JOOMLA”, març 2012
Curs: “Com organitzar un arxiu”, abril 2012
Curs ON-LINE: “Community Manager: Web Social i Gestió de Communitats On-Line (1ª
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ed.), abril-maig 2012
Taller: “El llibre electrònic a la biblioteca: formats, dispositius i projectes”, maig 2012
Taller: “Com posar en marxa una activitat empresarial “, juny 2012
Curs: “Catalogació d'obres musicals”, juliol 2012
Curs: “Aprenent MARC21 Bibliogràfic”, setembre 2012
Taller: “Col·leccions i fons patrimonials en temps de crisi”, setembre 2012
Curs ON-LINE: “Google, mètodes de cerca avançada i prospecció (2ª ed.)”, octubre 2012
Taller: “El bibliotecari com a assessor d'investigadors”, octubre 2012
Taller: “El Dipòsit Legal a Espanya, la nova llei, els reptes als quals ens enfrontem”,
octubre 2012
Curs ON-LINE: “Catalogació de documents de biblioteca. Anàlisi formal: descripció
bibliogràfica i normalització “, novembre-desembre 2012
PONÈNCIES I TAULES RODONES 2012
Ponència: “Perspectiva internacional de la tecnologia per a biblioteques”, per Marshall
Breeding, març 2012
El Col·legi participa en la 43ª Fira del Llibre. TAULA

RODONA: “Situació de les

biblioteques a la Comunitat Valenciana: reptes i necessitats”, maig 2012
Taula Rodona en defensa de les Biblioteques Escolars, juny del 2012
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Cursos i Tallers COBDCV el 2012
TALLERS GRATUÏTS (7)
EL DOCUMENTALISTA D’EMPRESA. EN PARTICULAR, DE L’ÀMBIT JURÍDIC
Els objectius del taller han estat: guiar els assistents a visualitzar un mercat laboral diferent
del tradicional, descriure el dia a dia d’un documentalista d’una empresa de serveis
professionals i descobrir les habilitats necessàries requerides a un professional del sector.
Professor: David Seguí Morant. Diplomat en BiD per la UV i llicenciat per la UPV.
INSTAL·LACIONS EN ARXIUS I BIBLIOTEQUES
L’objectiu del curs ha estat oferir als professionals relacionats amb el patrimoni documental
i bibliogràfic coneixements i experiències sobre instal·lacions i sistemes de seguretat que
aprofiten per a gestionar i planificar de manera eficaç i sostenible els diferents camps
relacionats amb la conservació d'arxius i biblioteques.
Professor: Joan Alonso Llorca. Des de l’any 1993 desenrotlla la seua activitat professional
com a especialista en restauració de l'Arxiu del Regne de València. Ha assessorat diferents
arxius, biblioteques i museus valencians en matèria d'instal·lacions i de gestió ambiental.
Com a docent ha participat en diversos cursos i seminaris sobre conservació preventiva,
organitzats per la Generalitat Valenciana.
EL

LLIBRE

ELECTRÒNIC

A

LA

BIBLIOTECA:

FORMATS,

DISPOSITIUS

I

PROJECTES
Els seus objectius principals són els següents: conèixer les característiques dels principals
formats digitals, com funcionen els Sistemes de Gestió Digital de Drets (DRM) i la seua
implicació per a les biblioteques, obtindre els coneixements tècnics necessaris per a avaluar
els dispositius de lectura existents, conèixer les principals plataformes comercials i els seus
models d'accés als continguts digitals, conèixer els principals projectes de llibres electrònics
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a les biblioteques de l'estat, i els més rellevants a nivell mundial.
Professor: Onofre Pouplana. Bibliotecari especialitzat en gestió de continguts digitals. Ha
realitzat cursos de formació relacionats amb els nous formats digitals per a la Universitat
Carles III de Madrid, la Universitat de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya i el
COBDC. Exerceix com a gestor de continguts en una empresa

Foto: © COBDCV

COM POSAR EN MARXA UNA ACTIVITAT EMPRESARIAL
El curs ha estat dirigit als professionals i els promotors d’iniciatives empresarials, amb
l’objectiu de facilitar-los les eines necessàries per a la posada en marxa d’un projecte
empresarial.
Professores: Alicia Carbonell Ferrer i Cristina García Mejías
COL·LECCIONS I FONS PATRIMONIALS EN TEMPS DE CRISI
Els objectius principals del Taller han sigut: donar eines per a millorar competències en
projectes de digitalització, creació de repositoris i preservació, proporcionar eines per a
desenvolupar projectes innovadors mitjançant el benchmarking, mostrar projectes amb
serveis de valor afegit i donar eines per a la captació de fons en projectes patrimonials.
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Professor: Lluís Vicente Hernández. Des del 2009 és director de la Biblioteca de l’Ateneu
Barcelonès, coordinador de la revista Ítem del COBDC i membre del grup de treball de
Programari Lliure del COBDC. Anteriorment va ser consultor en TIC, responsable de
Projectes TIC de l’Ateneu Barcelonès i professor de la Universitat de Barcelona.

Fotos: © COBDCV

EL BIBLIOTECARI COM A ASSESSOR D’INVESTIGADORS
Els professors i els investigadors han de publicar articles científics en revistes d’impacte,
intentant que després altres autors els citen, i també han d’acreditar els seus currículums i
progressos davant de les agències d’avaluació. Ells saben sobre els seus temes
d’investigació, però, en general, la majoria desconeix la casuística existent al voltant de les
revistes i determinades normes de la comunicació científica.
Atés que ara ells acudeixen menys a la biblioteca, perquè poden cercar i descarregar la
informació des dels seus despatxos, és molt aconsellable que els bibliotecaris reprenguen el
contacte assessorant-los en un tema tan fonamental per a la seua carrera.
Professor: Tomàs Baiget. EPI SCP. Fundador i director de la revista El profesional de la

información; fundador i moderador de la lista-e IweTel.
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EL DIPÒSIT LEGAL A ESPANYA, LA NOVA LLEI, ELS REPTES ALS QUALS ENS
ENFRONTEM
L’objectiu fonamental del taller ha estat assentar les bases per a comprendre la Llei
23/2011, de 29 de juliol, de dipòsit legal i les causes de la seua promulgació.
Professora: Montserrat Oliván Plazaola. Facultativa del Cos d'Arxivers, Bibliotecaris i
Documentalistes, cap de Servei de Dipòsit Legal de la Biblioteca Nacional d'Espanya i
coordinadora del Grup de Treball de Dipòsit Legal del Consell de Cooperació Bibliotecària.
CURSOS ON-LINE (4)
CATALOGACIÓ DEL LLIBRE ANTIC (2ª edició)
Identificació dels elements específics i diferencials del llibre antic. Aproximació a la
catalogació del llibre antic: examen de les fonts d’informació, peculiaritats de transcripció i
normalització. Acostament a la Descripció Bibliogràfica Internacional per a Monografies
Antigues (ISBD (A) i a les Regles Espanyoles de Catalogació referents al llibre antic. Etapes
de la història del llibre imprés: iniciació al reconeixement i la identificació de les diferents
tipologies documentals.
Professora: Carmen Vadillo Saurín. Llicenciada en Documentació per la Universitat Oberta
de Catalunya, tècnica especialista en Biblioteconomia (M. N. III) i llicenciada en Psicologia
per la Universitat de Santiago. La seua activitat especialitzada en el llibre antic s’ha centrat
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en diferents projectes, com ara, la beca del Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic, en
la Biblioteca Valenciana, la Societat d’Agricultura i Esports i en la Biblioteca Històrica de la
Universitat de València. Des del 2007 treballa en MasMedios, en l’equip de catalogació
retrospectiva de la Universitat de València, en el fons de reserva d’Història del Dret i, en
l’actualitat, en la Biblioteca Pérez Llorca de l’Institut López Piñero d’Història de la Medicina i
de la Ciència.
COMMUNITY MANAGER: WEB SOCIAL I GESTIÓ DE COMUNITATS ON-LINE
Curs en línia d’orientació pràctica, acompanyat d’un suport teòric explicatiu, introductori per
a cada punt del programa. Els objectius principals del curs són: introduir-se en el món de la
web social i de les eines socials, conèixer un poc més la figura del gestor de comunitats en
línia (Community Manager), endinsar-se en el món dels blocs i de Twitter, repassar la gran
majoria de les eines de comunicació social, poder elaborar un pla social per a una
organització.
Professor: Julián Marquina. Gestor de comunitats en línia (Community Manager) de BaratzServicios de Teledocumentación.

Imatge: © 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://www.cobdcv.es/
administracio@cobdcv.es

23

MEMÒRIA ACTIVITATS 2012 COBDCV

GOOGLE: MÈTODES DE RECERCA AVANÇADA I PROSPECCIÓ (2ª ed.)
El curs pretén ajudar totes aquelles persones que, per necessitats formatives o
professionals, desitgen conéixer en profunditat els processos i les anàlisis de la recerca de
la informació a través de Google en totes les seues diferents versions relacionades amb
textos i documents. Aquest motor de recerca no només és útil per la seua capacitat d’oferir
respostes a una gran part de tots els nostres interrogants, sinó també per la seua potència
per a realitzar anàlisis prospectives (econòmiques o socials).
Professor: Ricardo Fornás Carrasco. Director de la Biblioteca i 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 Grup
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 blog Métodos de busca

CATALOGACIÓ DE DOCUMENTS DE BIBLIOTECA. ANÀLISI FORMAL: DESCRIPCIÓ
BIBLIOGRÀFICA I NORMALITZACIÓ (2ª ed.)
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.
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CURSOS PRESENCIALS (5)
L’ACCÉS ALS ARXIUS PÚBLICS
L’objectiu fonamental del curs ha estat conèixer la normativa que regula l’accés als arxius
públics, debatre sobre la problemàtica associada a l’exercici del dret d’accés i les funcions
dels arxivers respecte a aquest i desenrotllar estratègies per a dur a terme el control de
l’accessibilitat dels documents al llarg del tractament arxivístic.
Professor: Francisco Fernández Cuesta. Cos Facultatiu d’Arxivers. Tècnic Superior d’Arxius
en el Departament de Referències de l’Arxiu General de l’Administració (Alcalá de Henares,
Madrid), secció accés.

CREACIÓ I GESTIÓ BÀSICA DE SEUS WEB MITJANÇANT JOOMLA
El curs té com a objectiu principal conèixer què són els denominats “Sistemes de Gestió de
Continguts (CMS)”, per a què serveixen i com funcionen. Dissenyar i desenrotllar possibles
serveis de gestió de continguts en la web a través d'un CMS. Dotar l'alumne de l'autonomia
suficient perquè puga dur a terme per si mateix un projecte de creació i gestió d'un lloc
web bàsic a un cost mínim.
Professor: Enrique Orduña Malea . Tècnic superior en Imatge i So, enginyer tècnic de
Telecomunicacions, llicenciat en Documentació i màster en Gestió de Continguts Multicanal.
En l'actualitat és investigador predoctoral en la divisió d'investigació en tecnologia i
informació (CALSI I+D) de l'Institut de Disseny i Fabricació (IDF) de la Universitat
Politècnica de València (UPV), on, a més, imparteix classes en el postgrau oficial “Indústries
Culturals i de la Comunicació”, en les àrees de Sistemes de Gestió de Continguts i Serveis
d'Informació Digitals 2.0
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Foto: © COBDCV

QUÈ FER DAVANT D’UN ARXIU? REPTES PER A L’ORGANITZACIÓ I EL
PLANEJAMENT D’UN SERVEI
L’objectiu fonamental del curs ha estat capacitar els alumnes per copsar la realitat
complexa del món dels arxius i les possibilitats d’actuació en aquest àmbit.
Professor: Jesús Eduard Alonso i López. Director de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Gandia.

CATALOGACIÓ D'OBRES MUSICALS
L’objectiu principal del curs ha estat familiaritzar l’alumne amb el document musical
mitjançant la descripció segons les normes ISBD, fent èmfasi en les àrees específiques per
a música notada, independentment del format en què aquesta es presente.
Professores: Clara Costa García: llicenciada en Documentació per la Universitat Politècnica
de València, diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de València i
professora de música en l’especialitat d’oboé.
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Àlida Reig Moltó: diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de
València. Va cursar el Grau Elemental de Música en l’especialitat de clarinet.
APRENENT MARC21 BIBLIOGRÀFIC
Curs pràctic amb els següents objectius: identificar els principals elements que componen
un registre MARC, la seua estructura i funcionament, codificar correctament descripcions
bibliogràfiques, tot tipus de punts d'accés, la capçalera i altres camps d'ús freqüent,
capacitar a l'alumne per superar exercicis pràctics de catalogació codificada a MARC 21 en
oposicions i proves selectives.
Professor: Alejandro Gadea Raga. Llicenciat en Filologia i Màster en Biblioteconomia i
Documentació. Especialista en catalogació, normes i formats, coordina des del 2008 el Grup
d'Usuaris d’italià de MARC 21 (GUMARC 21) i ha publicat a Itàlia els instruments bàsics per
a la catalogació amb MARC. Actualment treballa en la secció de Tecnologia, Normalització i
Sistemes del Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de València.

Jornades del COBDCV l’any 2012
Ponència “Perspectiva internacional de la tecnologia per a biblioteques”, per
Marshall Breeding, març 2012
En aquesta sessió es van descriure les tendències recents en l’automatització de
biblioteques, inclosa l’aparició d’una nova generació de plataformes per a serveis de
biblioteca, amb diferent abast i les arquitectures dels sistemes integrats de biblioteques que
han dominat l’automatització de la biblioteca fins ara. El Sr. Breeding va presentar el
context més ampli que ha conduït a l’aparició d’aquests nous productes i com s’espera que
impacte en les biblioteques en els diferents sectors internacionals. Finalment, també va
parlar del context i els models de negocis cada vegada més globalitzats, així com de les
seues conseqüències positives i negatives per a les biblioteques.
Marshall Breeding és el director d’Innovative Technologies and Research a les biblioteques
de la Vanderbilt University a Nashville i el director executiu de Vanderbilt Television News
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Archive Marshall, és també escriptor, conferenciant i consultor. És fundador i editor de
Library Technology Guides (www.librarytechnology.org) i de lib-web-cats. És també el
reponsable de la columna mensual “Systems Librarian” en Computers in Libraries i l’editor
de Smart Libraries Newsletter, publicat per l’ALA. Tal vegada, per allò que més el coneixem
és per l’informe anual "Automation Marketplace", publicat en Library Journal des del 2002.
El Col·legi participa en la 43ª Fira del Llibre. Taula Rodona “Situació de les
biblioteques a la Comunitat Valenciana: reptes i necessitats”, maig 2012

A càrrec de:
María Díaz Tebar (Biblioteques Escolars)
Mª Adelina Navarro Santamaría (Biblioteques Públiques)
Mª Jesús Carrillo (Biblioteca Pública de València)
Victoria García Esteve (Biblioteca Universitat València)
Rosario Tamarit (Biblioteca Valenciana)
Mª Carmen Cañada (Biblioteca del Museu d’Etnologia)
María José Calpe Martín (Biblioteca de la Fundació Max Aub)
Presentada per: Vicent Giménez Chornet (president COBDCV)

Foto: © COBDC
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Taula Rodona en defensa de les Biblioteques Escolars, juny del 2012
El Grup de Treball de Biblioteques Escolars (GBTE) del COBDCV, una vegada redactat el
document per delimitar les característiques i els principis que ha de reunir una
biblioteca escolar i a l’apreciar que no s'està aplicant la Llei orgànica 2/2006 d'Educació
que estableix clarament en l'article 113.1 "els centres d'ensenyament disposaran d'una
biblioteca escolar", ha realitzat aquest acte de presentació, en defensa de les
biblioteques, sol·licitant el suport del Consell Valencià de Cultura i presentant exemples
de bones pràctiques.

Participen:
Vicent Giménez Chornet (president del COBDCV)
Marta Roig Pagès, coordinadora de bdpuntedu (COBDC)
Ricardo Abellán, Conselleria d’Educació
Jesús Huget, representant del Consell Valencià de Cultura

Fotos: © COBDCV
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2.2. Publicacions

REVISTES
SÍMILE: Butlletí del COBDCV
Revista núm. 13, gener-febrer del 2012
Revista núm. 14, març-abril del 2012
Revista núm. 15, maig-juny del 2012
Revista núm. 16, juliol-agost del 2012
Revista núm. 17, setembre-octubre del 2012
Revista núm. 18, novembre-desembre del 2012

Métodos de información (MEI)
Vol 3, Nº 4 (2012): Hacia la globalización de la información, SEGUNDA ÉPOCA
Vol 3, Nº 5 (2012): Derecho a la información 2.0: transparencia, acceso y
participación ciudadana, 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.
El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana
(COBDCV) edita la publicació SÍMILE, amb ISSN 2171-6293, en suport digital i accés
gratuït, també en format pdf.
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La web del COBDCV recull, en el seu apartat “Publicacions”, l’hemeroteca de tots i
cadascun dels nombres 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

juliol-agost

març-abril

setembre-octubre

maig-juny

novembre-desembre

L’evolució de la quantitat de consultes en línia de SÍMILE al mes de març del 2013 ha
estat la següent:
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Consultas realizadas on line de SÍMILE a fecha 28/03/2013
10000

100

1

SIMILE
Nº 13

SIMILE
Nº 14

SIMILE
Nº 15

SIMILE
Nº 16

SIMILE
Nº 17

SIMILE
Nº 18

Font: 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.
Al 2012 se n’han publicat dos números nous, sobre Globalización de la información i
sobre Derecho a la información 2.0: transparencia, acceso y participación ciudadana . La
revista ja està indexada en algunes bases de dades, com ara Crossref, Dialnet, Dice,
Dulcinea, e-revistas, ISOC, Latindex (catálogo) o MIAR.
Addicionalment, MEI (Época I), es troba recollida en les següents bases de dades i
catàlegs, en espera a que s’actualitzen les dades de l'època II: CIRC, ULRICH'S.
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
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2.3. Col·laboracions i Convenis del COBDCV

2.3.1. IV Mostra Professional Contacontes Contescoltes
Aquest és el quart any consecutiu que el Col·legi col·labora amb la Mostra Professional
Contacontes Contescoltes. La V 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.

Fotos: © NachoLatorre

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
en el món de l’animació lectora i cultural.
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2.3.2. Convenis empreses
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 tots els
col·legiats poden sol·licitar el carnet de la UPV i accedir als diversos serveis en
qualsevol dels seus campus.
 El Col·legi ha signat també convenis de col·laboració amb diferents associacions i
empreses com ABADIB, ADAMS, cadena d’hotels Hotusa, Westin Valencia,
Hacienda Los Granadicos, PLANWINE, CB, Agrupación de Clínicas Dentales del
Dr. Luís Senís, Caixa Popular, SANITAS o ZUYALAN, S.L. es poden consultar tots
els beneficis de cada conveni en la web del col·legi o accedint a la intranet.
 El Col·legi continua disposant 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, 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.
 El Col·legi ha signat també enguany un conveni de col·laboració amb la revista El

Profesional de la Información pel qual els membres del Col·legi Oficial de
Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana tenen accés complet
en línia i de forma immediata via web a la revista.
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2.3.3. Gestors d’Informació en Acció

El 15 de desembre de 2010, la Junta de Govern del Col·legi va
proposar la creació d'una figura de col·laboració internacional que
permetera mantenir en contacte a professionals de la gestió de la
informació, bibliotecaris, arxivers i documentalistes, amb diferents
centres que necessiten ajuda qualificada per a desenvolupar les seues activitats.
Aquesta figura de col·laboració, denominada "Gestors d'Informació en Acció" (d'ara
endavant GIA), ofereix, anualment, almenys, una col·laboració subvencionada als
membres col·legiats. L'objectiu fonamental que es persegueix amb aquesta activitat és,
d'una banda, proporcionar noves experiències laborals i humanes a membres col·legiats
però, per una altra banda, fomentar i difondre bones pràctiques en la creació de
col·leccions documentals per institucions escassament organitzades.
Projectes Gestors d’Informació en Acció realitzats en 2012:
Chichicastenango, Guatemala (agost 2012); col·legiada seleccionada: Gemma
Esteve Esteve. La seua experiència completa es pot visualitzar en la web del Col·legi.

fotos:

©

GemmaEsteve
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Córdoba, Argentina (agost 2012); col·legiada seleccionada: Miriam Calvillo Mora.
La seua experiència completa es pot visualitzar en la web del Col·legi.

fotos:

©

MiriamCalvillo

3. 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.
Des de juliol de 2012 la borsa està formada per 96 col·legiats, que cerquen feina o un
treball millor del que ja tenen.
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Al mateix temps, el Col·legi confecciona butlletins d’ofertes de treball que s’actualitzen
diàriament. Són ofertes oferides tant a la Comunitat Valenciana, com a unes altres
comunitats i a l’estranger. Aquest butlletí es pot consultar a la intranet de la web del
Col·legi.

Font: http://www.cobdcv.es

Tant la Junta del Col·legi, el vocal de treball com el grup de Treball de la Borsa
d’Ocupació han fet enguany un important 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.
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4. 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 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:
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.
El grup està format per:
Caus Pertegaz, Amparo
Ferriols Segrelles, Everilda
García Soler, Isabel
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Gil Martínez, María José
González Alcaide, Gregorio
Lacueva Serrano, Juan Francisco
Navarro Santamaría, María Adelina
Traver Vallés, Paula

Coordina: Romà Seguí Francés segui_rom@gva.es
Director de la revista: Vicent Giménez Chornet vigicho@har.upv.es
Gestió Edició Digital: Enrique Orduña-Malea enorma@upv.es

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:
Alfonso Noguerón, Mª Dolores
Buigues García, Mar
Martínez Santiago, Mª Dolores
Calvillo Mora, Miriam

Grup de treball “Borsa d’ocupació”
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.
El grup està format per:
Seguí Morant, David
Calvillo Mora, Miriam
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Casanova Bono, Daniel
Devís Torres, Yolanda
Doménech García, Fátima
Gato Gutiérrez, Ángel
Urbano Moreno, María
Ricau González, Francisco
Enguix Ferrer, Anna

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.
El grup està format per:
Díaz Tebar, María
Ortega Sáez, Sara
García Ferrer, Josep
Carot Royo, Pilar
Martínez López, Ana
Mínguez Bori, Manuel
Orts Vicente de Segarra, Asunción
Vidal Blasco, M. Carmen
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5. Moviment de col·legiats
A data de 31 de desembre del 2011, el COBDCV tenia tres-cents vuitanta-nou (389)
col·legiats. Durant l’any 2012 se n’han donat d’alta cinquanta (50) i de baixa, quarantasis (46), la qual cosa indica un lleuger ascens del nombre de col·legiats respecte a l’any
anterior.
Altes 50

Baixes

Total Col·legiats a 31/12/2012
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Baixes

46

393
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6. 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 ASSESSORIA JURÍDICA ANY 2012
Desglossem l’activitat desenvolupada en els apartats següents: consultes, escrits i
recursos davant l’Administració, informes i visites realitzades.
•CONSULTES (classificades per temes):
ACTES:
- 7 consultes sobre actes.
AJUDES I SUBVENCIONS:
- 3 consultes.
BEQUES:
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- 5 consultes.
COL·LEGIACIÓ:
- 3 consultes sobre qui es pot col·legiar en el COBDCV.
ESTATUTS:
- 3 consultes sobre modificació d’estatuts en quant a requisits per a la col·legiació.
LABORAL:
- 5 consultes sobre salaris.
- 2 consultes de col·legiats sobre com fer-se autònom.
- 2 consultes sobre notoria falta de sintonia amb la regidoria competent.
- 12 consultes sobre retallades de personal.
NORMATIVA JURÍDICA:
- 1 consulta sobre el Reial Decret Llei 7/2012 de Mesures de Reestructuració i
racionalització del Sector Públic Empresarial i Fundacional de la Generalitat.
- 5 consultes sobre normativa per a la realització d’Assemblea General Ordinària i
Extraordinària COBDCV.
- 7 consultes sobre normativa en retallades de personal.
- 6 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 aplicable.
MEDIACIÓ DE CONFLICTES: 1 consulta sobre mediació de conflicte entre
bibliotecari/a i regidoria.
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OPOSICIONS:
- 1 consulta sobre convocatòria plaça per a auxiliar arxiver sense traure plaça de
tècnic.
- 3 consultes sobre convocatòries auxiliar de biblioteca sense exigència de requisits
d’especialització en Biblioteconomia i Documentació.
PLACES:
- 3 consultes sobre sistema de consolidació de lloc de treball.
- 8 consultes sobre retallades de personal.
TITULACIÓ:
- 5 consultes sobre titulacions exigides en l’annex de la Llei d’Ordenació de la Funció
Pública i aplicació o equivalències en l’Estatut del Funcionari Públic.

•ESCRITS I RECURSOS DAVANT L’ADMINISTRACIÓ
- 2 escrits del COBDCV contra l’amortització de places d’interins després de les
mesures de les retallades en el sector públic.
- Escrit del COBDCV a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport sobre la contractació
de servei de vigilància i auxiliars de biblioteca de Castelló i servei de vigilància i
auxiliars de biblioteca d’Oriola.
- Escrit del COBDCV a la Plataforma per a la creació del Col·legi Professional
d’Arxivers, Bibliotecaris i Documentalistes de Madrid.
- 2 recursos d’alçada i/o reposició per a no amortització de places d’interins després de
les mesures de retallades en el sector públic.
- Recurs de reposició contra l’ordre que suprimeix les Ajudes de foment a la lectura.
- Recurs d’alçada al Rectorat de la Universitat de València contra la no especialització
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en la convocatòria de places.
- Recurs d’alçada beques Senat per no complir amb el principi d’especialitat.
- Preparació carta representació en el Consell Assessor de Biblioteques.
- Sol·licitud del COBDCV sobre Inspecció Arxiu d’Oriola.
- Al·legacions contra les retallades en Ràdio Televisió Valenciana.
- Al·legacions del COBDCV a l’Ajuntament de Gandia per a que el voluntariat siga atès
per personal que reunisca els requisits.
- Al·legacions del COBDCV a l’Ajuntament de Carcaixent per a que el personal auxiliar
també siga especialista en biblioteconomia i documentació.
- Al·legacions del COBDCV a l’Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell sobre qualificació
del personal de biblioteca.
- Al·legacions del COBDCV a la Direcció General d’Arxius sobre enfonsament de l’arxiu
de la Ciutat de la Justícia.
- Al·legacions del COBDCV a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport respecte al
Decret Llei 7/2012 de Mesures de Reestructuració i Racionalització del Sector Públic
Empresarial i Fundacional de la Generalitat.
•INFORMES JURÍDICS.
- Informe jurídic sobre modificació de llocs de treball a la llum de les mesures de
retallades en el sector públic.
- Informe jurídic sol·licitat per un col·legiat al COBDCV per a presentació en
procediment contenciós – administratiu.
- Informe jurídic sobre sistemes de consolidació de llocs de treball.
•VISITES.
- A la Directora General de la Funció Pública.
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7. Tresoreria
L'exercici comptable de 2012 es caracteritza per la situació econòmica sanejada i
estable del Col·legi, que ha fet possible que en cap moment no haja estat necessari
augmentar la quota col·legial.

TANCAMENT COMPTES 2012
DESPESES
ADMINISTRACIÓ
Sou administrativa
Sou manteniment Web
Material oficina
Telèfon
Agència tributària

Juntes Govern

15019,13
3069,00
1452,20
384,63
4863,88

225,00
Total 25013,84

ASSESSORIES
Assessoria jurídica
Assessoria laboral
Total
COL·LABORACIÓ
PROMOCIÓ
Quota FESABID
Premis Samaruc
Contaescoltes
Visites i protocol
GIA (ONG), Pràctiques
AENOR
Conveni EPI
Material per a difusió

FORMACIÓ
Cursos
Conferències

PUBLICACIONS
Revista MEI

1392,30
650,00
2042,30

601,01
800,00
700,00
863,16
4064,02
130,70
2715,70
1380,30
Total 11254,89

14421,27
1632,84
Total 16054,11

2935,23
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Símile
Total 2935,23
TOTAL 57300,37
ROMANENT ANY 2013

36137,74
TOTAL 93438,11

INGRESSOS
Romanent any anterior
Quota col·legiats
Cursos
Subvencions

42623,11
35100,00
15215,00
500,00
TOTAL 93438,11
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