CURRICULUM VITAE

Mercè Martínez i Llopis
Naixcuda el 6 de març de l966 a Oliva ( València)
resident a València des de l984

FORMACIÓ ACADÈMICA
Assistent Social. Escola Diocesana de Treball Social València. 19841987
Diplomada en Treball Social. Universitat de València.1989
Master Universitari en Gerència de Serveis Socials. Universitat de
València.1990-1992.
Grau en Treball Social 2013
Grau mitja de coneixement de valencià

EXPERIÈNCIA LABORAL
.- Assistent Social :contractada temporal a l´Ajuntament de Foios
(València) des del 8 de febrer del 88 fins al 30 de juny del 90
.- Treballadora Social :contractació en fix des de l´1 de juliol del 90 fins a
la data d’avui per l´Ajuntament de Foios
.- Jefa Dpt Municipal de Serveis Socials a Foios : des d’ agost del 2000
fins al 9 de juliol de 2015
.- Directora General de Serveis Socials i Persones en situació de
dependència des del 10 de juliol de 2015
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TASQUES DE PARTICIPACIÓ I DOCÈNCIA
MEMBRE
Comitè científic de les V Jornades de Serveis Socials al medi rural
en Conca des de gener a octubre de l992.
Presidenta del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i
Assistents Socials de València, des de març de l992 a març de
l995.
Comitè Tècnic del Màster en Gerència de Serveis Socials de la
Universitat de València des d´octubre de 1992 a juny de 1993.
Membre nº 38 de l´Associació de Gerents i Directors de Serveis
Socials d´Espanya, des de l994. Membre de la Junta Directiva
Membre de l´Equip Assessor de l´avaluació externa del Pla
Marbella sobre Drogues i Altres Addiccions des de l´any 2004-2009
amb intervenció anual
Participant com a membre de grup d´experts de la investigació
realitzada pel Sindicat Comissions Obreres del P.V. amb
responsable Na Carmen Montalva sobre “ Escenarios del presente
y futuro en la cobertura , provisión y gestión de la atención a
situaciones de dependencia en el País Valenciano”.
Membre organitzatiu de les I i II Jornades sobre la Llei de la
Dependència . Celebrades a Torrent el 20 de gener de 2007 i 20 de
febrer de 2008
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TASQUES DE PARTICIPACIÓ I DOCÈNCIA
PONENT

Jornades de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials
celebrat a Cullera, 16,17, i 18 de nov. de 1989. Tema “La
planificació en Serveis Socials.”
Curs “Comunicació i difusió dels serveis socials”. Coordinadora i
docent ofert per la Diputació de València octubre 1996
Curs “ Diseño y supervisión de Proyectos de servicios sociales“,
Coordinadora i docent ,ofert per la Diputació de València a
octubre 1997
Curs “ Aspectes del Treball Social amb menors “ com a docent
organitzat per la Diputació de València , 19-22 maig 2003
Classe Magistral al Departament de Treball Socials de la
Universitat de València als alumnes de 3 er curs a l´assignatura
de treball en menors dirigida per la professora Na Esther Escoda
curs 2004-2005
Jornades de “ Los Servicios Sociales y la Atención a la
Dependencia “com a ponent, celebrades a Alcorcón els dies 8 i 9
d´abril de 2005
Jornades sobre la implicació de la Llei de dependències en les
persones afectades de paràlisi cerebral, com a ponent,
coordinació del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques i la Llei
d´Atenció a les dependències a ASPACE Espanya, 3 de juny
2006 Granada
Jornades de reflexió i anàlisi de l´Avantprojecte de Llei de
Promoció de l´autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència , com a ponent ,a Ciutat Real a 10-11
de febrer de 2006
Jornades de Dependència i Medi Rural, com a ponent,
celebrades a Olmedo Valladolid a abril 2007
Classe Magistral Departament de Treball Socials de la
Universitat de València als alumnes ,com a ponent sobre la
Gerència dels Serveis socials del professor En Xavier Uceda,
València febrer 2007
Jornades sobre “Leyes de Servicios Sociales después de la Ley
39/2006” , com a ponent, a Alcorcón el 18 19-20 d’octubre de
2007
II Jornades de la Llei de la Dependència ,com a ponent sobre “el
paper de la ciutadania i els professionals” ,celebrat a Torrent el
20 de febrer de 2008
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Congrés Nacional de Treballadors Socials celebrat a Saragossa
a maig de 2009 , com a ponent per encàrrec amb el títol
“Cambios y transformaciones sociales a través de la
sistematización de proceso”
Professora externa Màster d´Intervenció Social a la
Dependència. Assignatura ;Envelliment i Dependència, com a
docent mòdul 3 durant gener de 2009 i gener de 2010
Jornades sobre Serveis de Ajuda a domicili i Centres
Residencials, com a ponent , celebrades a Ciudad Real, els dies
22 i 23 d´octubre de 2010
Tallerista del IX Jornades Estatals de Serveis Socials al medi
rural 27-29 maig 2010 “ Intervención activa en el proceso de la
vejez “ Haro , La Rioja
Ponent al “XVI Congreso de la Asociación de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales sobre recursos domiciliarios y
residenciales “ 22 i 23 d’ octubre de 2010 Madrid
Ponent a I Encontre Interprofessional de Treballadors Socials i
Educadors Socials a València amb el títol “ El treball en els
Serveis socials d’ atenció primària”. Celebrat el 10 de maig de
2011 a la Facultat de Filosofia i Ciències de l’ Educació a
València
Docent del mòdul de Dependència per al curs de funcionarització
dels treballadors socials organitzat al Col·legi Professional de
Treball Social de València durant maig i juny de 2011
Docent en Curs de preparació d’ oposicions per a l’ Accés a la
Funció Pública. 8h lectives Col·legi Oficial de Treballadors
Socials de València, 24 març 2012
Professora Externa Màster Directors de Serveis Socials. Curs
2012-2013 Universitat Internacional de València . Inede .Mòdul
Gerontologia i dependència
Docent Curs “Vulnerabilitat en la tercera Edat. Envelliment,
Incapacitat , Maltractaments i Mort” Col·legi Oficial de
Treballadors Socials de València. Febrer 2014
Ponent “II Jornades de Serveis Socials: Reptes i Desafiaments.
Llei de Racionalitat i Sostenibilitat de l’ Administració Local”
celebrades a la facultat de Ciències Socials . Universitat de
València 17 de juny 2014
Ponent en la III Jornada sobre “Dany Cerebral Adquirit,
Funcionalitat i Atenció Familiar” organitzades per Nueva Opción i
celebrades en la Universitat Catòlica de València, San Vicent
Ferrer el dia 17 de octubre de 2014
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ACTIVIATAT INVESTIGADORA/PUBLICACIONS
• Bueno JR., Llopis, M.M. , Vila N. (1987) Estudi d´investigació sobre “
Ajudes Individualitzades No Periòdiques a la Província de València”,
per la Delegació Territorial de Serveis Socials de València. Publicat
per la Conselleria de Benestar Social
• Llopis, M.M. Parada A., Prats D.(1988) Estudi d´investigació
sobre “Problemes de vivenda en grans zones de València”. Baix la
supervisió de Sabina Navarro ( T.S.) i la direcció de Francisco
Hernandez / sociòleg) Revista Ciutat de l ´Ajuntament de València
1988
• Llopis, M.M.(1999), .” Vender, vender, vender y también vender”
Imagen , comunicación y intervención social. Revista Servicios
Sociales y Política Social del Consejo Gral. de Col.legis de
Treballadors Socials , 48 ,43-52.
• Gimeno A., Llopis, M.M. (2002) “ La investigació social de la dona
adulta a Foios”. Diputació Provincial de València.
• Llopis, M.M. (2005) . “ Los servicios sociales y la atención a la
dependencia . El sistema valenciano de atención domiciliaira a
las personas en situación de dependencia “ . Monográfico sobre
Personas en situación de dependencia.Revista Trabajo Social Hoy .
Col.legi de Treballadors Socials de Madrid 207-223
• Llopis, M.M. (2007) “ Prevenir antes que sufrir”. Comportament i
consums addictius. Revista del Consejo General de Col.legis de
Treballadors Socials, 79,37-48
• Llopis, M.M. (2010) Sentido y sentidos: cambios y transformaciones
sociales a través de la sistematización de proceso” Congrés de
Treballadors Socials celebrat a Saragossa
• Llopis, M.M. ( 2010) “ Naturalmente. Relato y análisis de las
Jornadas Rurales” Comunicación y trabajo social. Revista del
Consejo General de Col.legis de Treballadors Socials, 92,121-138.
• AVV, Fundació Esplai (2015), Document per al Debat nº 6,
“Ciutadania i qualitat democràtica. Recuperar la dignitat política”
• AAVV. Institut d’Investigació de desenvolupament local
• Universitat de València (2015) La democracia desde abajo, nueva
agenda alternativa para el gobierno local. Cap “ Servicios Sociales
Municipales en la Comunidad Valenciana”
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