Acta de l’Assemblea General Ordinària del Col·legi d’Educadores
i Educadors Socials de Catalunya (CEESC)
de 12 de març de 2016

DIA:

12 de març de 2016, dissabte.

HORA: 10.00h en primera convocatòria, 10.30h en segona convocatòria
LLOC: Seu social del CEESC. Carrer Aragó, 141-143, 4a. planta. 08015 Barcelona.

Ordre del dia
1. Temes ordinaris:
1.1.

Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, de 19 de

desembre de 2015.
1.2.

Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitat de l’exercici de 2015

1.3.

Aprovació, si escau, del Balanç i el Compte de resultats de 2015

2. Informacions:
2.1.

Encàrrec Anàlisi Institucional del CEESC

2.2.

Informacions temes Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores

Sociales (CGCEES) VIII Congrés Estatal d’Educació Social Sevilla 21,22 i 23 d’abril
2.3

20è Aniversari del CEESC

3. Precs i preguntes.

--Comença l’Assemblea a les 10.30h.
--En Rossend Viñes, secretari del CEESC, dóna la benvinguda als assistents i declara per iniciada
l’Assemblea en segona convocatòria.
1.1.

Aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea Ordinària anterior, de 19 de desembre de

2015.
En Rossend Viñes explica que en la darrera Assemblea Ordinària del CEESC, que es va celebrar
el 19 de desembre de 2015, es va presentar i aprovar el Pla de Treball, les quotes col·legials i el
pressupost del 2016 i pregunta si algú vol fer alguna aportació a la proposta de redactat de
l’acta.
Sense cap proposta de modificació de redactat es passa a votació.
Vots a favor: 33
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0
1.2.

Aprovació, si escau, de la Memòria d’activitat de l’exercici de 2015.

En Rossend Viñes explica als assistents que entre en Paco Gea i la Begoña Escribano, membres de
la Junta de Govern del CEESC, presentaran la memòria d’activitats del CEESC 2015.
Aquest any s’han preparat dues memòries, una memòria descriptiva que es la que s’adjunta
com a documentació de l’assemblea, i un altre mes divulgativa amb un resum del més destacat
de l'any i que ens ha de servir com a carta de presentació.
En Paco Gea inicia la presentació de la memòria destacant el número de col·legiats del CEESC i
que s’ha frenat la tendència a una disminució de persones col·legiades i que l’exercici s’ha tancat
amb 2.843 persones col·legiades, de les quals el 72% són dones i el 28% homes
Respecte a l’organització comenta que el CEESC és una entitat viva en la que al llarg de l’any hi
ha hagut canvis a la Junta de Govern i a les Juntes delegades. Destaca el relleu en la presidència
i en la secretaria.
En relació amb les Juntes delegades, recalca els canvis de membres que s’han produït a les
Juntes delegades de Camp de Tarragona i de Lleida
Sobre l’ordenació de l’exercici professional destaca el seguiment que s’ha fet a les propostes de
modificació de normativa que afecten l’exercici de la professió, projecte de decret de les
activitats en les quals participen menors de 18 anys. Servei d’intervenció socioeducatiu per a
infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies, model de serveis socials i model de
serveis socials bàsics, projecte de llei de professions titulades i col·legis professionals, així com el

seguiment del decret 205/2015 d’autorització administrativa i de comunicació prèvia dels
serveis socials i del registre d’entitats Serveis i Establiments Socials.
L’ordenació de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, creant un
espai de transparència a la nova web i la participació en el Comitè Assessor del Centre de
Mediació de Dret Privat, que ha impulsat el Pla Pilot de Parentalitat en el que participen
persones col·legiades.
Dins d’aquesta finalitat un dels aspectes que cal seguir treballant es el fet d’acostar el col·legi al
món universitari de les facultats amb estudis d’educació social.
Dins dels objectius que ens havíem fixat per representar els interessos professionals de les
persones col·legiades, especialment en les seves relacions amb l’administració, destaca en
positiu el número de persones col·legiades que representen al CEESC en diferents entitats i
organismes professionals, 60 persones, que s’ha donat resposta a 512 consultes i que hem
participat també en diversos projectes europeus de diferents temàtiques d’interès professional.
De tota manera cal seguir treballant per la recerca de nous espais de representació estratègics.
Sobre la defensa dels interessos professionals de les persones col·legiades, explica que hem
participat en l’elaboració i signatura del Codi de Bones Pràctiques en la Contractació Pública
d’atenció a les persones, que hem contactat amb 904 entitats registrades en el servei de borsa de
treball per tal d’ampliar la col·laboració entre el CEESC i aquestes.
S’han atès 60 persones col·legiades al Servei d’Orientació Personalitzat del CEESC i s’ha
publicat 734 ofertes de treball a la borsa de treball ( un 28% més que al 2014)
S’han presentat diferents recursos de reposició a l’administració pública, 44 en relació a la gestió
de serveis dels quals hem tingut 16 respostes, 12 negatives i 4 positives. 31 en relació a
convocatòries d’oposicions o borses de treball per a places d’educador/ora social amb 14
respostes, 7 negatives i 7 positives. I s’ha contactat amb 4 empreses privades en relació a les
ofertes de treball publicades. Malgrat tot cal seguir vetllant per a la correcta formulació de les
convocatòries públiques i privades en relació als professionals de l’educació social. I no hem
arribat a fer un informe sobre la situació del mercat laboral a Catalunya, com ens proposàvem.
La Begoña pel que fa la finalitat del CEESC de vetllar per tal què l’actuació de les persones
col·legiades corresponguin als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l’exercici
de la professió destaca que ha crescut la participació als cursos del CEESC mantenint una
puntuació en la qualitat per damunt d’un 4 sobre 5. Hi ha hagut 349 persones que han assistit a
les 26 càpsules organitzades. També s’ha consolidat el Projecte Sèniors augmentant el número
de participants i que s’han allotjat 10 empreses i entitats durant el 2015 dins del programa
Cruïlles.

En relació als seguidors a les xarxes socials hi hagut un augment respecte al 2015 en facebook,
twitter, instagram i linkedin, en canvi a la pàgina web, tot i ser de nova creació, les visites han
baixat una mica (5%)
El CEESC també ha de garantir el compliment de la bona pràctica i de les obligacions
deontològiques de la professió, per això hem participat en convocatòries de valoració de la tasca
professional, distribuït més de 500 documents del Codi deontològic professional i s’ha
consolidat la convocatòria de cooperació i noves iniciatives socials, al 2015 s’han premiat 3 dels
12 projectes presentats. S’ha treballat per crear el Comitè d’Ètica del CEESC.
Pel que fa a protegir els interessos de les persones usuàries i consumidores dels serveis
professionals, s’han gestionat totes les informacions rebudes relatives a les actuacions que
puguin contravenir el codi deontològic professional, s’han iniciat 5 procediments de diligències
informatives prèvies a l’obertura d’un expedient disciplinari vers l’actuació de professionals de
l’educador social i 3 vers l’actuació d’entitats que gestionen serveis on consta la figura
professional de l’educador social.
Per seguir fent aquesta tasca cal tenir més contacte amb representants dels diferents moviments
socials i grups de participació social i cívica creats davant de situacions de crisi.
En relació amb la promoció del reconeixement social i professional de l’educació social destaca,
la publicació de l’informe de l’Estat del l’Educació Social a Catalunya. Els 6 posicionaments
emesos i les 8 adhesions a propostes d’altres entitats o col·lectius. La publicació del segon recull
de Contes per educar en valors, que es el resultat de la convocatòria del Concurs de Contes
sobre els Drets dels Infants, la consolidació de la celebració del dia Internacional de l’Educació
Social, la coorganització del Premi Quim Grau i Fuster del que s’ha lliurat el premi de la 4a
edició i la col·locació d’una placa en commemoració a en Toni Julià a la ciutat de Girona.
Finalment, senyala que cal millor la relació amb els principals mitjans de comunicació catalans,
doncs han baixat els impactes en premsa del Col·legi.
S’obre un torn de paraules sobre la memòria presentada.
En Pep Vallés comenta que amb el canvi de web ja no es poden consultar els articles que hi havia
i no li ha agradat la idea de treure’ls. Entén, però, que l’eina encara no està acabada, i remarca la
importància de tenir un fons documental.
La Begoña Escribano respon que encara hi ha coses que s’han de polir a la web, que es mirarà i
valorarà com poder recuperar i posar a disposició de nou aquests documents
La Pepi Borràs parla del projecte Sèniors. Es va presentar per fer una comunicació al Congrés
Estatal d’educació social però ha estat acceptat. El projecte Sèniors està molt consolidat i els seus
participants molt engrescats amb les moltes accions previstes. Aniran aquest mes a la UdL per

exposar un projecte, també estan treballant sobre serveis socials bàsics, estan preparant un
article sobre economia social...
Respecte a la creació del comitè Ètica es pregunta sobre la col·laboració amb la Universitat
Ramon Llull, l’Ònia Navarro explica que finalment no s’ha concretat la col·laboració a través de
la càtedra Ethos de la URL però que ens donen el seu suport i col·laboració en el seguiment de
la creació d’aquest comitè. La Maria Rosa Monreal comenta que la creació d’aquest comitè és un
dels grans reptes que tenim com a col·legi.
Pep Vallés vol assenyalar que finalment i després de dos anys de feina el fet de tenir una placa
d’homenatge al carrer amb el nom d’un educador social, l’Antoni Julià, es un fet fins ara
inexistent i inaudit. Sobre el projecte Retines proposa que a les delegacions es faci alguna
activitat de promoció per ajudar a fer-ne difusió.

Sense més aportacions es presenta a aprovació la Memòria de l’activitat.
Vots a favor: 38
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0

1.3 Aprovació, si s’escau, del Balanç i el Compte de resultats de 2015
Pren la paraula en Joan Muntané per presentar el compte de resultats i el balanç anual. Com que
es disposa de documentació exhaustiva, comenta que destacarà aquells elements més
significatius, a banda de respondre les consultes que se li puguin adreçar.
Apunta que el pressupost anual presentava un equilibri entre ingressos i despeses a l’entorn
dels 550.011 €, i que finalment ha estat menor tant en un cas com en l’altre, presentant
17.878,45€ en positiu.
Respecte de les despeses generals, destaca l’ajustament en les despeses de locals ja que s’ha fet
efectiu el trasllat de la seu del CEESC al Camp de Tarragona a un espai de cooworking.
Dels subministraments baixada la pujada del subministrament de telefonia i internet.
Les despeses en serveis bancaris es corresponen a pòlisses i préstecs que utilitzem en els
moments puntuals en què no hi ha disponibilitat en metàl·lic. També en aquest apartat es
treballa en estalvi i ètica, i per això es va tancar un acord amb la banca Fiare.
L’amortització reflecteix l'envelliment dels béns que no es consideren fungibles de manera
immediata. Les quantitats es corresponen a una normativa definida per llei, tot i que es planteja

la conveniència de treballar més aquest aspecte per garantir que s’està executant la millor de les
opcions possibles.
La partida de personal i, en general, el conjunt de conceptes de gestió tècnica és la de major
volum. Com que hi ha hagut alguna baixa de certa durada, es presenta un estalvi en seguretat
social.
Hi ha hagut un augment en la despesa d’activitat col·legial respecte als anys anteriors. En el cas
de formació hi ha una elevada despesa que es correspon també amb un major nombre
d’inscripcions i, per tant, d’ingressos.
Una important rebaixa respecte al previst, es situa en la previsió de quotes impagades molt més
pessimista del que ha estat en realitat.
Fa un repàs al conjunt del moviment comptable dels darrers anys, constatant una tendència a la
reducció de despeses paral·lela a la d’ingressos, i apunta que preveu que encara s’haurà de
treballar amb aquest supòsit. Des d’aquesta concepció entre l’any passat i el present s’ha
prioritzat una optimització de les seus del CEESC.
El balanç de situació es tracta d’un balanç equilibrat
S’incopora el detall de la partida d’imprevistos

IMPREVISTOS DESPESES 2015
Concepte
Realitzat 31/12
Extintors Lleida 2014

63,46

Trasllat Tarragona
Innovació (Curs 2014 pendent d'abonar)

500,00
540,00

Editorial CCS (Llibres Fantova)

346,46

Regularització Dpt Cultura 2014

894,40

Regularització Dpt Cultura 2013

197,60

Equip so Toni Julià

181,50

Desplaçaments Toni Julià
Periodificació pagues extres

38,00
6.400,00

Regularització Cooperació 2014

8,61

Provisió FAS

2.231,60

Provisió Obres Aragó

22.000,00

TOTALS

33.401,63

S’obre un torn de preguntes i qüestions.
L’Andreu Peláez demana perquè no s’ha fet cap us de la partida de formació als treballadors
En Xavi Campos respon que s’ha fet formació als treballadors però no ha tingut cap cost, ja que
s’ha aprofitat formació que organitzàvem nosaltres, formació subvencionada o s’ha fet formació
interna.
En Rafael López qüestiona la comptabilització en el balanç per avançat de les quotes de l’exercici
posterior, ja que considera dades ‘irreals’ perquè al banc no estan físicament els diners
Xavi Campos respon que fa dos anys que es fa així, ja que es giren les quotes el darrers dies de
l’any en curs.
En Rafel López demana afegir a l’acta el detall de la partida d’imprevistos que hi ha a l’estat de
comptes. S’accepta la proposta

Sense més aportacions es posa a aprovació la Memòria econòmica i el Balanç de situació:
Vots a favor: 43
Vots en contra: 0
Vots en blanc: 0

2. Informacions
2.1.

Encàrrec Anàlisi Institucional del CEESC.

La Maria Rosa Monreal recorda que a l’assemblea del 19 de desembre conjuntament amb
l’aprovació del canvi de canvi presidencia es va aprobar una partida pressupostària per iniciar
un anàlisis institucional, que es concretaria amb una proposta de pla de treball pel 2017.
Al llarg d’aquests mesos la Junta de Govern ha fet un àmpli debat sobre el tema, es va fer una
primera sessió de treball amb un consultor, de la qual va sortir un document a partir del que es
van fer més consultes; s’han valorat dues propostes presentades, en dues reunions de junta i
finalment s’ha optat per proposar l’encarrec a en Lluis Casado.
2.2

Informacions temes Consejo General de Colegios de Educadoras i Educadores

Sociales (CGCEES) – VII Congrés Estatal d’Educació Social Sevilla 21,22,23 d’abril.
En Xavier Puig explica que el CEESC històricament ha participat activament en el Consejo
General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales, que actualment el Consejo segueix
treballant tant en l’àmbit estatal com en l’internacional i parla sobre el funcionament del
CGCEES.

La realitat del Consejo es que els processos són molt lents perquè no hi ha una estructura
professional i qui el dota de contingut son voluntaris i les estructures dels diferents col·legis.
Actualment a la Junta del CGCEES estan representants 7 dels 17 territoris que conformen el
Consejo i aprofitant un canvi de lideratge hi ha hagut una revisió de model però s’està
concloent que aquest és exitós i funciona.
Fins ara el principal motor del Consejo ha estat ajudar en la construcció dels col·legis als
diferents territoris. En aquests moments només falta Cantabria, que està en procés.
Des del Consejo també s’està treballant en:
La regulació professional pel reconeixement social. La professió d’educador social encara no es
prou visible en les institucions. Per crear unes bases per tal que es reconegui la figura de
l’educador social i demostrar el valor de la professió es vol crear un informe estadístic sobre la
professió (quants som, en quin àmbit, etc.) per argumentar numèricament.
Hi ha un treball de relació amb les universitats i de relacions amb l’àmbit educatiu.
En aquests moments s’està fent el replantejament també de quin és el rol que s’ha assumir en
l’àmbit internacional, el Consejo té al seu càrrec la gestió de l’oficina europea però no s’arriba a
assumir la feina que se’n desprèn.
També es vol donar impuls a la comissió deontològica, el Consejo està promovent trobades de
tots els territoris per tal que cada col·legi creï la seva pròpia comissió.
Comenta que encara no estan aprovats els estatuts del Consejo, ja que des del Ministeri de
referència ens posen impediments, des del CGCEES s’ha analitzat el Dictamen del Consejo de
Estado. Aquest dictamen entra de ple en qüestions de fons que no són renunciables (col·legiació,
representació exclusiva, reserva d’activitat, deontologia, capacitat sancionadora, capacitat de
regulació de la professió) i de moment es un tema que no preocupa en excés ja que hi ha altres
col·legis que es troben en la mateixa situació.
S’està elaborant (encara no està signat) un acord marc de col·laboració amb la DGT a nivell
estatal per fer educació vial, acord que cada territori podrà desenvolupar posteriorment segons
les seves necessitats.
També es va parlar del VII Congrés Estatal d’Educació Social Sevilla 21,22,23 d’abril, comentant
que des del CEESC i per tal de facilitar la participació al Congrés, s’estan organitzant grups de
persones interessades per accedir a condicions econòmiques avantatjoses. El grup estarà obert

fins el 7 d’abril. En el darrer recompte d’inscripcions Catalunya era la segona comunitat en
aportar inscrits.
Pep Vallés pregunta sobre l’informe socioeducatiu i com s’estava plantejant treballar aquest
tema en el marc estatal.
Xavi Puig diu que no l’ha esmentat perquè no hi ha una proposta de com treballar-ho, tot i que
es va parlar en l’última assemblea però no s’ha consensuat res encara com treballar el tema.
Rafel: demana el document final que es va presentar de la junta del Consejo, amb les propostes
formulades des del CEESC per a la revisió del model de Consejo.
Xavi Puig cita que són documents oberts i els pot demanar qui en tingui interès per veure que
pensen els altres territoris. S’ha fet un document recull que és públic.
2.3 20è aniversari del CEESC.
La Míriem Solsona, vicepresidenta del CEESC i comissionada del 20è aniversari, va presentar la
feina que s’està duent a terme com a preparació de la celebració. El dia 2 d’octubre d’aquest
any, coincidint amb el Dia Internacional de l’Educació Social, començarem amb els actes de
celebració de l’aniversari.
Per començar s’ha realitzat una enquesta, per agafar propostes i col·laboradors. S’han rebut 456
respostes. 110 amb propostes d’activitats per a la celebració de l’aniversari i amb 80 persones
disposades a col·laborar en els actes que s’engeguin. L’objectiu principal que ens proposem per
a aquesta fita és la visibilització i el reconeixement de l’educació social.

3. Precs i preguntes
En no haver-hi cap pregunta, es dóna per finalitzada l’Assemblea a les 13.30 h i s’agraeix a
tothom la seva participació.

Maria Rosa Monreal
Presidenta del CEESC

Rossend Viñas
Secretari del CEESC

Barcelona, 12 de març de 2016

Persones assistents a l'assemblea
21

Rafel López Zaguirre

2951

Andreu Peláez Artacho

210

Esteve Ollé Gascón

3919

Rossend Viñes López

398

Josep Valles Herrero

5361

Francisco Gea Villén

1009

Joan Muntané Seuba

6051

Begoña Escribano Garvin

1158

Xavier Puig Santulària

6227

Maria Rosa Monreal Bel

1240

Josepa Borràs Pàmies

6239

Núria Llopis Roca

1528

Rosario Quero Migueles

6584

Gabriel Ndjoli Mediko

1799

Martí Moliné Fusalba

7624

Rubèn Fornós Casares

2931

José Antonio Plana Farré

7692

Míriem Solsona Pobes

9987

Carla Alís Medina

7623

Lídia Puigvert Vilert

450

Vicenta Quiñonero Inserte

Persones que deleguen el seu vot

5391

Jordi

9984

Erika Tahull Garcia

10114 Priscila Vibeke Hoder

5223

Montserrat Blanco Nebreda

1145

Francesca Ferrari Rebull

6840

Ma Mercedes Juan Rodríguez

8007

Lourdes Bigas Sagristà

9131

Susana Mari Mayans

3514

Glòria Ferrer Georges

1020

Inmaculada Balfagon Chamero

6103

Òscar Gallinat Piró

9956

Caterina Hernández Cano

10067 Alexandra Sánchez Parra

9873

Arturo Francisco Solari Fierro

2337

Jose Ma. Martínez Alonso De Linaje

7622

Jordi

1650

Assumpció Costals Puig

Iglesias Mateo

Papiol Biel

