Acta de l’Assemblea General Ordinària del Col·legi d’Educadores i Educadors
Socials de Catalunya (CEESC)
de 17 de desembre de 2021
a les 16.00 hores en primera convocatòria
16.30 hores en segona convocatòria
Lloc: Convocatòria virtual
Ordre del dia
1. Temes ordinaris:
1.1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, de 19 de
març de 2021.
1.2. Aprovació, si escau, del Pla de Treball del CEESC per a l’any 2022.
1.3. Aprovació, si escau, de les Quotes del CEESC per a l’any 2022.
1.4. Aprovació, si escau, del Pressupost per a l’any 2022.
2. Informacions
2.1 Procés electoral.
3. Precs i preguntes.
.............................................................
Comença l’Assemblea a les 16.30h.
.............................................................
En Rossend Viñes, secretari del CEESC, dona la benvinguda als assistents i
explica que per poder garantir les mesures de prevenció i facilitar la
participació de totes les persones col·legiades, s’ha optat per fer l’Assemblea
virtualment i la declara per iniciada en segona convocatòria.
Per fer més àgil el tema de les votacions proposa als assistents acordar fer les
votacions a mà alçada, i explica que de totes maneres per si algú sol·licita fer les
votacions secretes, s’ha preparat un formulari únic per a cada un dels punts.
S’acorda fer les votacions a mà alçada.
.............................................................

1. Temes ordinaris:
1.1. Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, de 19
de març de 2021.
Es revisa la proposta d’acta de l’Assemblea de 19 de març de 2021, en què es va
aprovar la memòria d’activitat i el balanç i el compte de resultats de 2020. Es
passa a votació.
•
•
•


Vots a favor: 16
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
Abstencions: 0

1.2. Aprovació, si escau, del Pla de Treball del CEESC per a l’any 2022.
En Xavi Campos fa la presentació del Pla de treball del CEESC 2022 indicant
que es tracta d'un Pla de Treball de continuïtat ja que al març la Junta actual
deixarà pas a un nou equip. I, per tant, segueix l’estructura dels plans de treball
dels anys anteriors, i es divideix en tres grans blocs.
1. Defensa dels interessos professionals de les persones col·legiades, amb 11
objectius i 20 accions
2. Promoció del reconeixement professional de l’educació social, amb 15
objectius i 25 accions
3. Comunicació del discurs institucional per tal que la ciutadania ens
reconegui com a defensors dels seus drets, amb 11 objectius i 14 accions
Per fer mes àgil la presentació, en Xavi destaca alguns dels objectius de cada un
d’aquests tres blocs.
Del primer bloc, Defensa dels interessos professionals de les col·legiades i col·legiats,
assenyala l’objectiu A.1 Optimitzar el Servei d’Atenció Col·legial del CEESC
com a conjunt de mecanismes de connexió amb les persones col·legiades que
destaca com a acció a realitzar la reglamentació del funcionament mixt
virtual/presencial de reunions de tots els òrgans (formals o no) del CEESC.
Actualment ja és una realitat però ho hem hagut de fer de manera accelerada i
de cara a l’any vinent caldrà reglamentar-ho i ordenar el que ja tenim.
De l’objectiu A.3. Incentivar la reflexió a l'entorn de temes d'interès de
l'educació social, destaca la voluntat de crear el Centre de Mediació CEESC
(CM-CEESC), on incloure tots els serveis de mediació que s’hi realitzen: SIM,
SOMO, Ajuntament de Barcelona i Coordinació de Parentalitat.
Es vol disposar d’un espai centralitzat per englobar totes les accions que es
venen fent des de fa temps en medicació, per poder gestionar-ho millor.
Un altre dels punts que destaca es l’objectiu A.8. Augmentar el volum de
professionals joves incorporats a la dinàmica del Col·legi, per al qual es vol
crear un pla estratègic per a la incorporació i participació de professionals joves,

ja que hem vist que hi ha un diferència entre la realitat del perfil professional i
el perfil dels col·legiats i una part d’aquest decalatge és generacional.
Pel que fa al segon gran paquet, Promoció del reconeixement professional de
l’educació social, explica que una de les accions que s’ha previst és donar més
èmfasi a la visibilitat de les accions que es fan de denúncia a les convocatòries
concursos públics de gestió o laborals que no estan ben formulats en relació
amb els professionals de l’educació social (ràtios, convenis d’aplicació, etc.).
Explica que són accions que ja es fan però que es volen formalitzar uns espais
propis de visibilització en els diversos mitjans de comunicació del Col·legi.
També i dins de l’objectiu de Vetllar pel respecte a la correcció deontològica en
la intervenció professional es vol treballar en la prevenció de situacions
d’abusos sexuals per part de professionals de l’educació social, creant un
protocol de prevenció.
En la mateixa línia es vol treballar per la sensibilització quant a la prevenció de
l’assetjament sexual en els entorns laborals de l’educació social.
També es destaca que l’any 2022 ens tocarà assumir la secretaria tècnica del IV
Congrés de Serveis Socials i Especialitzats que se celebrarà al 2023, però que cal
començar a treballar des d’ara.
El darrer gran bloc es el que correspon a Comunicació del discurs institucional per
tal que la ciutadania ens reconegui com a defensors dels seus drets. Explica que a
petició del Col·lectiu de Dones que s’ha consolidat aquest any, s’ha inclòs com a
objectiu al pla de treball una aposta per a la comunicació inclusiva en tots els
mitjans propis. Es vol capacitar en comunicació inclusiva a tots els membres de
l’equip tècnic, per adoptar un llenguatge inclusiu en tots els mitjans de
comunicació propis, i començar a treballar per a la redacció d’una guia
professional de llenguatge inclusiu.
I, finalment, per tal de garantir el discurs professional en tot el seu espectre
(temàtic i territorial) es vol constituir d’un equip de corresponsals amb l’ideal
de disposar d’un mínim d’un corresponsal per delegació i àmbit.
En Xavi Campos dona pas als assistents, per si hi ha qualsevol pregunta sobre
els objectius, accions o reptes del Pla de Treball que es planteja de cara al 2022.
En César Hergueta fa pregunta si quan es fan reunions institucionals s’hi du el
catàleg de discursos que tenim pendents des del CEESC per anar-los recordant,
i, concretament, si quan es va anar a veure a la Consellera de Drets Socials es va
fer referència al Manifest que es va llençar des del Col·lectiu de Protecció a la
Infància.
La Maria Rosa Monreal respon que la visita a la Consellera va ser anterior al
llançament de la campanya, i que sempre es fan públics els continguts de les
reunions institucionals. Quan es preparen les reunions es tenen en compte tots
els temes que s’estan tractant i que ens preocupen dins del CEESC.
Sense més preguntes es passa a votació.

•
•
•


Vots a favor: 24
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 1
Abstencions: 0

1.3. Aprovació, si escau, de les Quotes del CEESC per a l’any 2022.
En Xavi excusa a en Joan Muntané, tresorer del CEESC, que ja va avisar que
arribava molt just de temps, i presenta la proposta de quotes per a l'any 2022
que és la de mantenir les del 2021.
I fa un repàs a les quotes vigents:
̶

Quota d’inscripció: 50,00€
Quota anual: 164,00€
Quota anual primer any professió: 82,00€
Quota trimestral per a persones aturades: 15,00€
Quota trimestral per a persones aturades: 17,00€
Amics i Amigues del CEESC (estudiants d’Educació Social): Gratuït
Amics i Amigues del CEESC (altres professionals): 59 €
Quaderns d’Educació Social: 7 €
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Sense preguntes es passa a votació.
•
•
•


Vots a favor: 26
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 1
Abstencions: 0

1.4. Aprovació, si escau, del Pressupost per a l’any 2022.
En Xavi continua explicant el pressupost, que també és de continuïtat. En
relació amb el 2021 la variació és molt petita, d’uns 30 euros. S’ha previst que hi
hagi alguna de les despeses que augmenti per l’encariment del cost de la vida i
per compensar-ho s’han ajustat altres despeses.
El pressupost del CEESC es divideix en tres grans partides: despeses generals,
despeses d’activitat i imprevistos. La partida més gran és la de despeses
generals ja que és la que inclou la partida de personal, l’increment que s’ha fet
correspon a la previsió de la pujada de l’IPC.
Les partides per activitat i imprevistos han baixat una mica per poder mantenir
el mateix pressupost i s’ha fet tenint en compte el que ha estat la realitat
d’aquest 2021.
A nivell d’ingressos, la gran majoria provenen de les quotes dels col·legiats; de
cara al pressupost del 2022 s’ha reduït una mica la xifra tot i que hi ha
continuïtat en el nivell de col·legiació, sí que es nota una petita tendència a la
baixa que s’ha volgut reflectir en el pressupost.

Per activitat també hi ha una petita rebaixa, però puja la partida per serveis ja
que en els últims anys s’han estabilitat uns ingressos per la participació en la
redacció d’informes i guies professionals que es preveu seguir rebent.
El ítem d’altres també augmenta una mica per acabar d’ajustar el pressupost.
En Xavi demana si hi ha dubtes o preguntes, abans de passar a la votació.
Sense preguntes es passa a votació.
•
•
•


Vots a favor: 28
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
Abstencions: 0

2. Informacions
2.1. Procés electoral.
L’Albert Font-Tarrés explica que actualment està obert el procés electoral del
CEESC per renovar la Junta de Govern, i que fins al 14 de gener de 2022 s'hi
podran presentar candidatures. Comenta que hi ha un grup de col·legiats
treballant per conformar una candidatura que encara no està completa i que
qualsevol persona que estigui interessada en formar-hi part o conformar-ne una
altra es pot posar en contacte amb el Col·legi per a més informació.
3. Precs i preguntes.
En Rossend dona pas a precs i preguntes.
En Manolo Cortés desitja molta sort a les persones que estan treballant per
formar una nova Junta. En la línia que es proposa de cercar col·legiats joves,
comenta que al 2022 es farà el Congrés de la Joventut de Catalunya, que es
promou des de la Generalitat; l’Associació de Professionals de Polítiques de
Joventut hi participarà i pot ser un bon lloc per fer-hi present el CEESC, i que ja
s’hi posarà en contacte per veure com es pot fer.
En Fidel Prellezo comenta que també s’està preparant un Congres d’Infància i
pregunta si preveient que al mes de març hi ha canvi de Junta, no s’hauria
pogut fer el tancament abans per facilitar aquest traspàs.
Es respon que el pressupost esta basat en com ha anat l’any i que no es pot fer el
tancament fins que no s’acabi l’any. Som una entitat de dret públic i estem
obligats a fer-ho com marquen els nostres Estatuts.
La Maria Rosa aprofita per agrair la feina a l’equip tècnic i membres de la Junta
de Govern durant aquests temps, tot i que formalment la seva darrera
assemblea serà al mes de març; llavors s’acomiadarà com a presidenta però no
com a col·legiada ni com a companya de professió.

Recorda que davant de la situació de pandèmia actual, les persones que
treballem amb persones també hem de cuidar-nos com a professionals i acaba
desitjant unes bones festes a tothom.
--------------------------------------------------------------------------------------Sense més precs ni preguntes finalitza l’Assemblea a les 18.00 h
---------------------------------------------------------------------------------------
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