


MEMÒRIA ACTIVITATS 2022



GESTIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN



Avaluant aquest primer any de Junta de Govern, en el que hem vist

des de dins i de primera mà, tot el treball que es fa al Col·legi, i els

dies tan intensos que vivim, valorem molt positivament tot l’esforç i

les hores compartides i treballades per  amor a la nostra 

professió.

Volem agrair el treball de totes i tots els col·legiats que també

col·laboren en Grups de treball, Comissions Tècniques i

representant al Col·legi en diferents esdeveniments. Gràcies!!





• Defensar els nostres DRETS com a professionals

• Compliment de les lleis

• Seguiment de convocatòries públiques

• Ofertes d’ocupació de qualitat

• Marc de competències de tots els perfils professionals

• Apostar per una FORMACIÓ concorde als nostres perfils professionals

• Transversal

• Innovadora

• Útil i actualitzada

• Difondre el nostre VALOR com a professionals 

• Divulgació de bones pràctiques

• Participació en jornades professionals

• Visibilitat del nostre treball a tots els públics

• Amb una visió GLOCAL (“Pensar global, actuar local”)

• Des de la PARTICIPACIÓ i el treball en xarxa

Junta de Govern
Què fem? 



Junta de Govern
Què hem fet? Reunions



•Reunió amb la Direcció General de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga y i la Subdirecció General del Llibre, Arxius i

Biblioteques de la GVA, Rosa Codoñer.

•Abril: Grup de Treball de Biblioteques Escolars GTBE: Reunió amb el Servei d'Innovació i Qualitat de la Conselleria

d'Educació.

•Maig: Reunió amb l'AVL.

•Juliol: Reunió amb el nou secretari autonòmic de Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, Joaquim Enric López

Camps.

•Juliol: Reunió de seguiment amb Rosa Codoñer.



Junta de Govern
Què fem?

Entre altres tasques s’ha participat:

➔ Fira València i Castelló.

➔ Comissió d'avaluació dels Premis 2022 als llibres millor editats l’any 

2021, a la labor dels llibrers i llibreres i a la tasca dels professionals 

bibliotecaris pel foment lector a la Comunitat Valenciana l’any 2022. 

➔ #wikilibcon22 (Dublin)

➔ Presentació, amb altres associacions, d’al·legacions a l'avantprojecte 

de Llei d'Informació Classificada

➔ Lectura col·lectiva "Llegim rondalles! (Día del Llibre Valencià)

➔ Graduació Curs acadèmic UPV

➔ Col·laboració amb Plena inclusión CV realitzant encontres de

➔ Lectura Inclusiva a les biblioteques

➔ Jornades 'Terra innovadora' ' de la FVMP (Altea)

➔ Gravació MOOC AECID i LAAB Laboratoris ciutadans



Junta de Govern
Què fem?

Entre altres tasques s’ha assistit:

➔ Reunió convocada per la DG de Cultura i Patrimoni per tractar el 

Pla de Foment a la Lectura 2022-2025 (Alacant i València)

➔ Presentació de l'Estudi FESABID al Senat (Madrid)

➔ Presentació de #BiblioPOP

➔ L’acte institucional commemoratiu del centenari del naixement de 

Joan Fuster

➔ Presentació de la campanya #llegirenvalencia (F.Bromera)

➔ Inauguració de la nova biblioteca del CCCC

➔ A l'acte del #DíadelasEscritoras (Clásicas y Modernas)

➔ 10a ed de la Plaça Del LLibre

➔ Premis Altea 2022

➔ Jornadas Bibliotecarias de Andalucía #21JBA



Junta de Govern
Què fem?

Entre altres tasques s’ha assistit:

➔ 'Clúster en Acció': Tendències, necessitats i reptes del nou model 

de Biblioteca Pública (Madrid)

➔ 8a Trobada de professionals del llibre i la lectura (F.Bromera)

➔ L'acte de lliurament dels Premis als llibres millor editats, a la labor 

dels llibrers i llibreres i a la tasca dels professionals bibliotecaris pel 

foment lector a la Comunitat Valenciana en l’any 2022

➔ L'acte 'Volem ser capital Verda Europea 2024'

➔ Inauguració de la expo 'Biblioteca Històrica i Hemeroteca Municipal 

de València: 120 anys d'informació i cultura, 1902-2022'

➔ Presentació d'una nova edició del 'Diccionari de Lingüística' (AVL)

➔ Jornades 'Les persones i els patrimonis" (Vistabella del Maestrat)



Junta de Govern
Què fem?

X Convocatoria Iberbibliotecas 2022

. El COBDCV presenta el projecte ‘Bibliotecas co-creadas, bibliotecas inclusivas 

LGTBI+’

1a etapa: 143 rebuts; 86 habilitats; 51 per resoldre; 6 inhabilitats

2a etapa: 129 avaluats; 82 preseleccionats; 47 inhabilitats

3a etapa: 19 guanyadors; 25 finalistes 

Els projectes finalistes no seleccionats rebran un reconeixement a 

la seua qualitat, que s'expressarà en un certificat de Projecte 

Bibliotecari Destacable i la seua inclusió en els anuncis de 

tancament de la Convocatòria, amb la finalitat que aquest 

reconeixement ajude l'entitat a buscar altres possibilitats de suport 

o finançament.



Canvis que es mantenen en el 
funcionament del COBDCV

· Teletreball del personal del COBDCV tres dies a la setmana.

. També s’està atenent als membres que ho demanen de forma

presencial amb cita prèvia.

· Formació exclusivament en línia (excepte Baba Kamo)

· Gestió de la borsa de treball exclusivament en línia

· Continúa la gestió de diferents procediments a distància com

el del procés de col·legació.



Presentació del Nou web del COBDCV
Després de dos anys de treball, finalment en 2022 hem 

publicat el nou web amb una imatge renovada, més funcional, 

més intuïtiva i amb una part molt important que feia temps 

volíem implementar, la compra de cursos en línia, per facilitar 

els processos.



Presentació del 
Nou web del 

COBDCV

https://cobdcv.es/



Juntes de Govern mensuals

Es fan reunions de Junta de Govern tots els mesos.



Campanya de col·legiació

http://col-legiat.cobdcv.es/
http://col-legiat.cobdcv.es/
http://col-legiat.cobdcv.es/
http://col-legiat.cobdcv.es/


Campanya de col·legiació
· Un any més, de juny a novembre ha estat oberta la 

campanya per dur una nova col·legiació i tindre descompte en 

la quota del següent any.

· 5 membres del COBDCV es beneficiaran del descompte en la 

quota de 2023 per presentar-nos nous col·legiats i col·legiades 



Dades de col·legiació
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•Total 482 col·legiats en 2022.

•Enguany han faltat, Magdalena Navarro Cabrera, (jubilada, Fundadora de la Biblioteca d'Atenció al Pacient de

l'Hospital Clínic de València. Ex bibliotecària de l'hemeroteca de la Facultat de Medicina de València) I Carmen Ibáñez

Jaque, (Professora associada de la Universitat Politècnica de València i cap de la Unitat d'Acceleració Empresarial de

l'Agència Valenciana del Turisme i responsable de la posada en marxa d’Accetur - Accelerador Empresarial i de

l'Accés dels Emprenedors al Mercat del Turisme).



Dades de col·legiació
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Tipologia de col·legiats



Membres institucionals: Biblioteca de la Universitat d’Alacant, Servicios Documentales Avanzados, 

LIBNOVA SL., Grupo Entorno Documental, (Gedsa), Arxiu del Regne de València, Arxiu Municipal 

Administratiu de Gandia i Universitat Miguel Hernández de Elx I Baratz.



RELACIONS INSTITUCIONALS DEL COBDCV



Conveni amb la Generalitat Valenciana 
Es signa de nou el conveni per a la realització d’activitats de suport als 

serveis de biblioteques municipals de la Comunitat Valenciana. 

· Direcció General de Cultura i Patrimoni (GVA)

· Subdirecció General del Llibre, Arxius i 

Biblioteques (GVA)

· Des de l’any 2017



Conveni amb la Generalitat Valenciana 
Per a la realització d’activitats de suport als serveis de biblioteques 

municipals. 

· Vinculat a: · Formació

· Organització de jornades i trobades

· Gestió i coordinació del laboratori en línia 

de recursos professionals que reunisca, entre  d’altres, 

el fruit del treball de les comissions tècniques.



Conveni amb la Generalitat Valenciana 

ANTECEDENTS:

1- En el mes de juny de 2021 ens informen que no 

cobrarem el conveni 2020 justificat dins el termini i en la 

forma escaient pel COBDCV per una equivocació de la 

GVA.

2- Informem els membres del COBDCV.

3 -Presentem recurs administratiu exigint el pagament.

4.- No contesten i a desembre de 2022 es presenta 

Recurs Contenciós contra la Generalitat Valenciana.



FESABID
Participació i Amfitrions/ones a l’Assemblea Extraordinària i Eleccions de nova Junta de 

Govern de FESABID (València, 17-18 de juny de 2022)



FESABID
Des del COBDCV hem tornat a sol·licitar les ajudes

per"Actividades conjuntas FESABID - Asociaciones 2022"

En aquesta ocasió hem presentat el Projecte “HIP

BIBLIOTECAS”, per l’aplicació del model d’innovació

pública a biblioteques públiques. Ens han concedit la

subvenció completa de 1.500€



FORMACIÓ
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Alumnat 2022
Cursos; 273

Tallers; 516
Cursos a Mida; 447

VI Jornada Valenciana 
Doc.; 172

II Jornades Biblioteques 
Escolars; 123

X Punt de Trobada; 46

Viki takes; 32



Tipologia d'alumnes dels cursos i tallers 2022Tipologia d'alumnes dels cursos i tallers 2022



Avaluació

· Valoració dels alumnes participants als cursos 2022: 8,60

· Col·legiats que han impartit formació al 2022: 

14 (46,6 % del total de professors) 

. TOTAL 1609 alumnes, 34 accions formatives i 455 hores cursades -

0 cursos anul·lats.



Cursos del COBDCV certificats per l’IVAP
Certifica la Conselleria d’Educació Cultura i Esport

Homologa l’Institut Valencià d’Administració Pública

Requisits: · Mínim 15 hores

· el 70% de l’alumnat ha de ser funcionari de les 

administracions públiques de la Comunitat Valenciana.



Cursos del COBDCV certificats per l’IVAP
🛠 Valoració i taxació de patrimoni bibliogràfic

📚 Propietat Intel·lectual a biblioteques i arxius: sentit comú, bones pràctiques i 

resolució de casos

📚 Catalogació de publicacions periòdiques en MARC21

🗄 Curació de continguts en biblioteques

🗄 Digitalització en biblioteques i arxius patrimonials: aspectes tècnics i 

metodològics

💻 Programa PMB, nivell avançat.

👧 Agenda 2030 i biblioteques: oportunitats i reptes 

💻 Tractament i difusió de fons fotogràfics

8 cursos homologats 

en 2022



Formació a mida
9 cursos, 447 alumnes en 200 hores lectives

·



Tipologia d'alumnes dels cursos i tallers 2022VI Jornada Valenciana de Documentació: Innovació, 
Compromís, Futur 

❖ Celebrada de forma presencial a l’Espai ADEIT els dies 6 i 7 

d’octubre de 2022, i per primera vegada també en línea.

❖ 20 ponents vinguts de tota Espanya.

❖ 2 conferències.

❖ 3 taules rodones.

❖ 4 tallers participatius.

❖ Amb una participació de 175 assistents, 9 entitats 

col·laboradores i 7 empreses patrocinadores.



Tipologia d'alumnes dels cursos i tallers 2022VI Jornada Valenciana de Documentació: Innovació, 
Compromís, Futur

Jornades 2022 (cobdcv.es)

http://jornades2022.cobdcv.es/
http://jornades2022.cobdcv.es/


COMUNICACIÓ



PUBLICACIONS

· 2022 publicats 17 articles-post (3 números, 51, 52 i 

finalitzant el 53) realitzats per professionals de la informació. 

https://cobdcv.es/simile/
https://cobdcv.es/simile/


• Amb la participació de nombrosos professionals del COBDCV i d’altres àmbits, destacant en 2022: Enrique 

Monfort Sánchez (Arxiver-documentalista a l’OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València), 

Cristina García Ramón I Lola Alfonso Noguerón (À Punt Media, Documentació), Beatriz Mora (Servei d’Arxius de la 

Mancomunitat de la Ribera Alta), Marina Calatayud (cap del Servei de Documentació, Publicacions i Estadística

Departamental de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat i responsable de la Unitat

d'Igualtat) o Yasmina García (Woman Art House), entre altres.



· MEI: Revista professional científica del Col·legi, llicència en 

Creative Commons Attribution 3.0

· En 2022 s’ha publicat: el Vol 13, núm. 24 (2022) i s’està 

preparant el Vol 13, núm. 25 (2022).

. Actualment es troba recollida en els següent catàlegs i bases de 

dades de revistes: Clarivate Analytics, Crossref, Dialnet, DICE, 

Dulcinea, e-revist@s, ISOC, latindex, MIAR, DOAJ (Directory of 

Open Access Journals), Sherpa/Romeo I CiteFactor

PUBLICACIONS



PREMSA El Col·legi en els mitjans al 2022

https://cobdcv.es/el-collegi-actua/cobdcv-en-els-mitjans/?_sft_anos=2022


PREMSA



Revista Bastida
A la col·laboració amb la revista Bastida, editada per la Federació d’Instituts d’Estudis

Comarcals del País Valencià. Participem en el consell de redacció i li donem veu als

col.legiats en la secció “Biblioteques, arxius i museus locals”.

En aquest 2022 s’han publicat quatre articles dels nostres col·legiats I col·legiades:

- La Biblioteca de Cocentaina, un lloc per a tots i totes per Asunción Orts Vicente de Segarra

- La Biblioteca Pública Municipal Maxi Banegas: la conveniència de portar un nom propi

relacionat amb el poble del Pinós per Clara Isabel Pérez Pérez

- #JVDOC22: innovació, compromís, futur per Joan Carles Faus Mascarell

- Algunes activitats culturals al voltant de l'Any Joan Fuster per Enric Alforja



XARXES SOCIALS
Més de 2.200 seguidors. 76 nous durant 2022.

Més de 3.900 seguidors. 1000 tuits que van 

tindre més de 680.000 impressions durant 2022

Més de 1.155 seguidors

En finalitzar l’any compta amb 787 

seguidors.

Publicacions diàries



CANAL WHATSAPP



CANAL TELEGRAM



CONVENIS I SERVEIS



GIA
Convocatòries 2020 ja executades al 2022.
• Projecte de cooperació amb la Biblioteca Teba Diatta 

(Oussouye, Casamance, Senegal)” de Teresa Gomis.

• Xile: biblioteques enxarxades Argentina: lectura i 

narració social d’Emili Juan.

Convocatòria 2022 no convocada.



Actualització i revisió de tots els 
Convenis signats

Aprofitant el canvi del nostre web, hem fet revisió de tots els Convenis que 

ja teníem signats, tant al web com a la intranet del COBDCV.

Ara tenim convenis nous com el de Saludbroker, ampliació i millora de les 

condicions d’altres com el de Hotelius Club o Mapfre i alguns amb els que 

no renovem conveni per diferents motius.



Adhesió com a Organització
Ambaixadora de Missions València 2030

· Al 2022 el COBDCV ha signat l'Adhesió com a Organització Ambaixadora de Missions València 2030, 

i formant part de l'ecosistema innovador. 

Alguns beneficis:

. Accés preferent a les sales i recursos de Las Naves per a activitats relacionades amb el desenvolupament

d'accions d'informació, comunicació i transferència d'innovació.

. Accés, ús, explotació i integració amb la plataforma de dades de la Ciutat de València i suport tècnic per a 

fer-ho

. Invitació a esdeveniments i formacions d'innovació, per a afavorir la visibilitat i crear sinergies entre tots els

agents socials

. Utilització dels mecanismes de comunicació i difusió de l'Ajuntament i de Las Naves per a comunicar

socialment el valor dels projectes duts a terme per l'organització ambaixadora amb impacte en Missions 

València 2030.



Altres Convenis i col·laboracions
❖ Adhesió Campanya Llegir en Valencià i al #SeminariEntreLínies de la Fundació 

Bromera. 

❖ Inscripció als grups d'interès de la Generalitat Valenciana, com a grup d’Interés.

❖ Col·laboració amb el Diploma en Cultura, Lectura i Literatura per a Infants i Joves, 

tretzena edició.



TERRITORI



X Punt de Trobada. 26 de febrer de 2022. Requena (València)

“Lectura pública, biblioteques i despoblació”

Assistents: 46 persones.

Accions 2022



Accions 2022



Accions 2022
El Col·legi en Ruta es va celebrar a

Sueca (Ribera Baixa).

dissabte 11 de juny de 2022.

Hem aprofitat per a commemorar i

conéixer millor a Joan Fuster,

Escriptor de l’Any 2022 per

l’Acadèmia Valenciana de la

Llengua.



Accions 2022



#VACANCESCOBDCV 2022



Mostra Professional Contacontes 
“Contescoltes” 2022

«Contar per la Pau»



Wiqui takes Sueca
26 de novembre de 2022

S’alliberaren un total de 699 fotografies a Wikimedia

Commons d’espais relacionats amb Joan Fuster i la seua obra

Aquesta és una iniciativa amb el propòsit de fotografiar

elements d’aquesta població per celebrar el nomenament de

Joan Fuster com escriptor de l’any 2021-2022.

L’activitat està promoguda conjuntament per Amical

Wikimedia, Wikimedia España, el Col·legi Oficial de

Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana

(COBDCV) i l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), i

forma part del Viquiprojecte: Escriptor de l’Any 2021-22: Joan

Fuster.

·.



Wiqui takes Sueca



Escriptor de l’Any Joan Fuster
· En col·laboració amb el Consell Valencià de Cultura es reparteixen 

20 lots del llibre “Diccionari per a Ociosos” entre les biblioteques 

valencianes distribuïdes en tot el territori, a través de 20 biblioteques 

responsables, membres del COBDCV, per fer clubs de lectura sobre 

l’autor i l’obra. 

https://cobdcv.es/va/cobdcv-col%C2%B7labora-amb-lany-carmelina-sanchez-cutillas-la-avl/
https://cobdcv.es/va/cobdcv-col%C2%B7labora-amb-lany-carmelina-sanchez-cutillas-la-avl/


OCUPACIÓ LABORAL



Borsa de treball en línia
Oberta durant els 365 dies de l’any i tota la gestió dels mèrits es fa de 

manera electrònica.

En aquest moment tenim a la plataforma:

o 157 col·legiats/des donats d’alta 

o 13 peticions de professionals d’empreses i institucions.

o 7  col·legiats/des contractats/des de la Borsa de Treball 

o Biblioteques Escolars: 8 col·legiades treballant a 18 biblioteques de 

centres escolars de la Comunitat Valenciana.



Ofertes rebudes i ocupació



Activitats vocalia d’Ocupació Laboral
● S’ha treballat en la vigilància de les convocatòries públiques (borses,

oposicions, concursos), atenent les reclamacions dels col.legiats i

col·laborant amb el servei d’assessoria jurídica.

● S’ha assessorat a diferents ajuntaments sobre la correcta formació de

borses de treball o oferta pública.

● Es participa en el Fòrum d'Ocupació i Emprenedoria. Universitat de

València.

● Participació en GT Defensa de la profesión y Observatorio Defensa de la

Profesión (FESABID). Reunió en novembre 2022. Accions principals a dur a

terme en 2023: concurs vinyetes, creació d'un subgrup d'estadístiques,

revisió de procediment d'al·legacions, organització de jornada de defensa de

la professió, etc.



Servei d’assistència jurídica
Rocío López, Llicenciada en dret per la Universitat 

de València, amb formació en Auditoria Laboral, 

Administració Concursal, especialista en Dret 

Administratiu i Laboral.

https://www.themisabogadosvalencia.es/
https://www.themisabogadosvalencia.es/


Servei d’assistència jurídica
· Ha rebut 55 consultes de col·legiats  i col·legiades al llarg de 

l’any 2022. Estes consultes són gratuïtes.

.  La majoria de consultes han sigut sobre titulacions, 

modificacions bases de convocatòries, Aplicació de la Llei 

20/2021, estabilització empleo temporal, problemes laborals, 

amortització de places, 

· Preparació i enviament del Recurs Contenciós contra la 

Generalitat Valenciana pel impagament del Conveni del 2020.



GRUPS DE TREBALL I COMISSIONS TÈCNIQUES



GRUP DE TREBALL BIBLIOTEQUES ESCOLARS

Coordinació:

Amparo Costa



GRUP DE TREBALL BIBLIOTEQUES ESCOLARS
2a Jornada Valenciana de 

Bibliotecaris/àries escolars: 

«Fent Camí»

5 de juliol de 2022

https://jornadabe.cobdcv.es/

Amb la participació de 

123 assistents

https://jornadabe.cobdcv.es/


GRUP DE TREBALL BIBLIOTEQUES ESCOLARS
1- Catàleg de cursos i tallers per als Centres Escolars
Des del GTBE hem elaborat un catàleg formatiu que ofereix una selecció de 

cursos i tallers, impartits per professionals bibliotecaris dirigits tant a docents com 

a l’alumnat.  

2- Borsa de Treball Específica per a Biblioteques Escolars

Formada per professionals de Biblioteques membres del COBDCV

Catàleg Formatiu

https://cobdcv.es/gtbe/wp-content/uploads/2022/11/Cat_Formatiu22_BE_GTBE.pdf
https://cobdcv.es/gtbe/wp-content/uploads/2022/11/Cat_Formatiu22_BE_GTBE.pdf
https://cobdcv.es/gtbe/wp-content/uploads/2022/11/Cat_Formatiu22_BE_GTBE.pdf


GRUP DE TREBALL BIBLIOTEQUES ESCOLARS
3- Formació Específica al voltant de les  Biblioteques Escolars per a 

professionals de la Documentació

Al 2022 s’han impartit 2 tallers de 4 I 8 hores, i 1 Curs de 20 hores, del Nivell 2 de 

l’Itinerari formatiu en Biblioteques Escolars.

https://cobdcv.es/itinerario-formativo-de-bibliotecas-escolares/

https://cobdcv.es/itinerario-formativo-de-bibliotecas-escolares/


GT REFORMA DELS ESTATUTS
1-Treballs de revisió dels estatuts (des de febrer 2021)

• Grup de persones: Adolfo Alonso, Alicia Sellés, Marina Calatayud, Rosa Miralles, Esther Peiró, Mireia 

Hernández i Joan Carles Faus

• Aprovació operativa i línies de treball: 6 blocs de continguts. Enquesta a les persones col·legiades, i 

incorporació de propostes i suggeriments. 

• Revisió en dos línies paral·leles de treball: jurídic i de llenguatge sexista. Validació continua amb la 

Junta de Govern

2- Proposta Estatuts (2022)

• Proposta inicial de nou articulat complet. Revisió de la lletrada del COBDCV i validació de la Junta. 

• Explicació del treball i de les novetats i modificacions. Obertura del nou articulat a la 

participació i esmenes de les persones col·legiades. 

• Presentació de esmenes; revisió individualitzada i incorporació de aportacions per part del 

grup de treball + Junta. 

• Proposta definitiva de Estatuts. Revisió de la lletrada. Aprovació de la Junta. Primera 

validació de la Conselleria.  

• Assemblea extraordinària d’aprovació dels nous Estatuts del COBDCV. 



GT REFORMA DELS ESTATUTS
3- Revisió del nom del Col·legi (2021-2022)

• Manament Assemblea general de 2021. Enquesta i anàlisi i incorporació de la majoria de 

propostes i idees de les persones col·legiades (59 persones).

• Anàlisi de l’evolució i ofertes formatives actual en tot l’Estat – denominació professió

• Premisses de treball: Incloure terme “biblioteca” en el títol + actualització de perfils + acrònim 

pronunciable (problemàtic) + Marca/Nom oficial

• Estudi i debat de diferents propostes per grup de treball + empresa contractada Naming: 

🡪 26 propostes 🡪 7 títols 🡪 10 títols 🡪 3 títols 🡪 2 títols 🡪 3 títols 

• Proposta final de la Junta de Govern de 3 alternatives del nom + acrònim

Assemblea extraordinària d’aprovació del nou nom del Col·legi



GT REFORMA DELS ESTATUTS



GRUP DE TREBALL ADEAR
Avaluació, documents essencials i anàlisi de riscos

Coordinació: Joan Carles Faus



GRUP DE TREBALL ADEAR

1. Taules de Valoració Documental
• Aprovació 6 taules JQDACV: Reclamacions a la OMIC (Gandia) + Ajudes

d’Emergència Social (Alfafar) + transversalitat Renda Garantida de Ciutadania

(Gandia) + Desabastiment medicaments + modificació plantilles + despeses

adquisició material ortoprotètic (GVA).

• Pendent de dictamen: Devolució d’ingressos indeguts (Tavernes) + Llicència

Obres Menors (Alzira) + Recursos providència constrenyiment, anul·lacions

constrenyiment, modificació nòmines (Gandia).

• Autorització prèvia: Relacions de Servei, Citacions Judicials (Gandia) +

Manaments pagament i d’ingressos (Canet d’en Berenguer).

• Pròximes propostes de treball: desiderata de 12 sèries documentals



GRUP DE TREBALL ADEAR
2- Docència formació continuada

• Taller Savex (nivells inicial i avançat) del COBDCV + Formació arxivística bàsica

de l’IVAP-GVA.

3- Comunitat pràctica Valora

• Grup motor i participació activa en la Comunitat Valora.

• cnADe 2022. presentació de la Comunitat i Taller de les línies de treball i

resultat aconseguits

Línies de treball :

• Línia 1: Repositori

• Línia 2: Metodologia (Merche Rojas)

• Línia 3: Macrovaloració (Joan Carles Faus, Merche Rojas)



COMISSIÓ TÈCNICA SELECCIÓ

Coordinació: Teresa Gomis Baixauli

https://cobdcv.es/ctseleccio

Laboratori de recursos - COBDCV

https://cobdcv.es/ctseleccio
https://cobdcv.es/laboratori-de-recursos/
https://cobdcv.es/laboratori-de-recursos/


COMISSIÓ TÈCNICA SELECCIÓ



COMISSIÓ TÈCNICA SELECCIÓ

7. L’Oroneta per a 

biblioteques inquietes: ser i 

sentir (l’emoció de llegir) 

(octubre2022)

5. L’Oroneta per a 

biblioteques inquietes: ser 

iguals. (abril 2022)

6. L’Oroneta per a 

biblioteques inquietes: ser 

diverses (juliol 2022)



COMISSIÓ TÈCNICA DE LEGISLACIÓ
· Creació, elaboració i presentació de l’Informe “Personal 

de centres de lectura pública municipals de la Comunitat 

Valenciana. Requisits, tasques i temaris 2022”

· Solicitud al Director Territorial de Cultura, posar als 

pressupostos d’acompanyament que la nostra professió 

fora regulada.

Coordinació: Dolors López Asensi



COMISSIÓ TÈCNICA DE LEGISLACIÓ



Els grups de treball els formem 
entre totes i tots!!!



TANCAMENT DE COMPTES 2022











PROPOSTA D’ACTIVITATS 2023



. 17 activitats formatives ja programades i definides per al 2023  

(Tallers de 4 hores gratuïts i cursos de 20 hores)

. Al web ja està disponible tota la formació provisional fins a 

maig del 2023.

. Es continuarà col·laborant amb Jaleo i amb la Fundació 

Bromera.

Formació per al 2023



. XI Punt de Trobada a Benicarló (Castelló). Abril

. Col·legi en Ruta a Nules (Castelló) en estiu

Territori en 2023



. 

.Previstes jornades tècniques de grups de treball

. Creació d’una nova Comissió Tècnica de Biblioteques i Innovació.

. ADEAR 2023. 

- Organització I Jornada Comunitat Valora, octubre 2023. Trobada a València 

de la Comunitat Valora, comissions de valoració autonòmiques, especialistes i 

professionals en valoració documental. 

- Taller pràctic: accés expedients vs protecció dades de caràcter personal -

>Model de ponderació.

- Proposta de Conveni COSITAL.

CT i GT en 2023



PRESSUPOST PER AL 2023











Junta de Govern i personal del COBDCV. Pilar Bueno, Mar Buigues, Mercedes Rojas, Yolanda Puchades, Fran Ricau, Dolores 

López, Borja Fuster, Teresa Gomis, Úrsula Ferrando i Glòria Vallet.


