
“Jo no seria qui sóc sense l’enorme motivació que el treball social va generar 

en la meua vida. El privilegi d’acompanyar a persones, famílies i grups cap a 

un horitzó millor ha estat la millor satisfacció i el millor ensenyament que mai 

no haguera pogut imaginar allà pel 1987” 

Ferran Senent i Domingo. 

Nascut a València, el 21 de juny de 1966. 
 

FORMACIÓ 

Diplomat en Treball Social (1990); Llicenciat en Sociologia (2002) Expert en 

Funció Pública Local. ADEIT-Ajuntament de València. (2018) Màster en 

Problemes Socials. UNED. (2020) 

Coneixements d’idioma francès (nivell medi) i anglès (bàsic) Nivell superior de 

valencià 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL 

He estat Treballador Social a diferents entitats d’acció social des de 1990, com 

ara Casal de la Pau i Obra Mercedaria de València. També he treballat a 

l’Ajuntament de Silla, l’Institut Social de la Marina, l’Ajuntament de Sagunt, i 

finalment l’Ajuntament de València des de 1994 fins a l’actualitat. En total més 

de 22 anys com Treballador Social. Des de l’any 2015 he assumit la 

responsabilitat de ser Coordinador de Serveis Socials Generals de l’ajuntament 

de València on vaig gestionar l’ampliació de plantilla municipal de serveis 

socials, la creació de nous Centres Municipals de Serveis Socials, el 

desenvolupament de la protecció de dependència i la nova llei de serveis socials 

inclusius. Actualment soc Cap de Secció d’Inclusió Social i Convivència i he 

gestionat els Pla de Convivència del Cabanyal, Canyamelar, Cap de França; la 

imminent obertura de la nova Oficina de No Discriminació i el nou programa 

preventiu de tractament a homes condemnats per violència de gènere, entre 

altres.  

PARTICIPACIÓ SOCIAL 

Estic orgullós de ser cofundador, al 1993, de l’entitat Àmbit Associació que, des 

de fa 27 anys, dona suport a persones vulnerables que han ingressat a presó. 

També sóc col·laborador d’Amnistia Internacional i altres.  
 

DOCÈNCIA 

He estat professor associat al Departament de Treball Social de la Facultat de 

Ciències Socials de la Universitat de València des del 2008 al 2017. Algunes 

assignatures impartides han estat: Mètodes de Treball Social, Serveis Socials, 

Treball Fi de Grau, Pràctiques de Treball Social, etc. Algunes línies 

d’investigació han estat el perfil de persones majors dins de la diversitat sexual, 

les alternatives residencials cooperatives per majors i el sentit de l’humor en la 

intervenció social, entre d’altres.  
 

COTS 

He col·laborat amb el col·legi assessorant la actual Junta Directiva, moderant 

actes en Jornades, participant en campanyes reivindicatives (sóc la teua TS) i 

altres. He tingut la enorme satisfacció de ser reconegut pel COTS com a persona 

referent en la nostra professió en l’administració pública valenciana, el 15 de 

març de 2016 (dia Internacional del T Social). 

 

Contacte: twitter: ferran senent  http://ferransenent.blogspot.com 
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