
Document de suggeriments sobre millores en el  Reglament per a la selecció de personal 
interí de les Corts Valencianes

Tenint en compte l'experiència adquirida en els darrers concursos per a la provisió de personal 
que s'han dut a terme en les Corts, em permet proposar diverses millores que fóra convenient 
aplicar en el reglament que regeix eixos procediments, a més d'algun altre suggeriment sobre la 
interpretació que alguna comissió ha fet d'algun aspecte del reglament.

Motiva  esta  proposta  l'observació  que  des  d'una  situació  en  què  cada  convocatòria  era 
confeccionada seguint criteris més o menys variables i arbitraris —és a dir, quan no existia el 
reglament—, però que eren fets  públics en la convocatòria i  podien ser  objecte d'esmena o 
recurs previ, actualment hem passat a una nova situació —ja amb el reglament vigent— en què 
les  comissions  de  valoració  interpreten  el  barem  general  sense  que  conegam  els  criteris 
objectius i transparents que els guien a fer-ho, la qual cosa ha fet el procediment més opac del 
que seria convenient en un procés regulat i públic. Açò és segurament una conseqüència no 
desitjada i derivada de les mancances del barem general.

Així, doncs, consigne alguns aspectes que caldria millorar:

1. Titulacions i cursos

a)  No hi hauria d'haver màxim de puntuació

El barem actual  no contribuïx a fomentar  l'interés dels treballadors per incrementar  o 
millorar  la  seua formació.  El  fet  que  la  valoració de  les  titulacions  acadèmiques  —i 
sobretot  les  valoracions  del  cursos— tinguen un  màxim de  puntuació,  és  un  aspecte 
contradictori amb formació contínua permanent. Així, doncs, estos apartats no haurien de 
tindre màxim de puntuació, atés que el que cal potenciar és la formació i el reciclatge 
permanents.

b)  Distinció entre cursos específics i cursos genèrics

A més, el fet de no distingir actualment entre els cursos de formació i perfeccionament 
genèrics i els cursos de formació i perfeccionament específics, és un altre defecte que actua 
en contra de la capacitació real per a ocupar llocs de treball.

Així, caldria corregir este apartat en el mateix sentit en què es valorava en els sistemes de 
provisió de 1999. Convindria també establir un màxim en el cas de la formació genèrica, 
però no en el cas de la formació específica, ja que esta última contribuïx a augmentar la 
capacitació professional dels funcionaris directament relacionada amb els llocs de treball.

2. Coneixements de valencià

A  més  dels  certificats  de  valencià  general,  la  Junta  Qualificadora  de  Coneixements  de 
Valencià concedeix altres certificats de coneixements relacionats amb un coneixement més 
especialitzat  del  valencià,  certificats  que  es  relacionen  molt  directament  tant  amb 
l'administració general com amb l'administració especial. Els certificats esmentats són:

a) Certificat oficial administratiu de capacitació tècnica en llenguatge administratiu

b) Certificat  oficial  administratiu  de  capacitació  tècnica  en  llenguatge  als  mitjans  de 
comunicació

c) Certificat oficial administratiu de capacitació tècnica en correcció de textos

Resulta  evident  que  estos  certificats  han  de  ser  objecte  de  valoració,  i,  més  encara, 
indefugiblement en el cas dels llocs de treball de caràcter lingüístic.

3. Coneixements d'idiomes

Hem comprovat  que  sol  produir-se  una  irregularitat  consistent  en  el  fet  que  els  tribunals 
confonen la valoració dels coneixements d'idiomes amb la valoració de les titulacions.



En la valoració de les titulacions, cal que els tribunals tingueren clar que la incompatibilitat 
consistix a valorar la titulació inferior necessària per a aconseguir la superior.

Vist això, el tribunal hauria de tindre present que els estudis d'idiomes —com a assignatures 
que conformen el currículum d'una titulació—, no són una «titulació inferior», sinó que, són una 
certificació oficial de coneixement d'idiomes, que no resulta, per tant, incompatible per motiu de 
titulació a l'efecte que assenyala el reglament.

Així, s'ha donat el cas que dos cursos d'italià —certificats mitjançant el corresponent certificat 
de notes— no han estat puntuats perquè el tribunal ha entés que formaven part del currículum 
d'una  llicenciatura,  quan,  en  realitat,  l'apartat  de  coneixement  d'idiomes  ha  de  servir  per  a 
certificar eixe determinat coneixement idiomàtic. Com a il·lustració del resultat a què pot dur 
esta actuació errònia, podem plantejar la paradoxa evident que es podria produir en el cas que el 
tribunal  considerara  que  un  llicenciat  en  anglogermàniques  no  té  coneixements  d'anglés 
puntuables, atés que l'anglés forma part del currículum d'eixa llicenciatura.

En este apartat, de més a més, també cal considerar que el màxim no té cap sentit positiu, ja 
que incidix de nou en la limitació negativa del foment de la formació.

De més a més:

a) També resulta una mancança limitar la valoració dels coneixements idiomàtics a les 
llengües oficials de la Unió Europea. Qualsevol llengua és un coneixement idiomàtic 
positiu per a la formació i la tasca dels funcionaris.

b) En este sentit, valorar el coneixement dels idiomes del món és una mostra més del 
respecte del parlament del País Valencià per la diversitat cultural i lingüística. Cal 
recordar que aquest coneixement es valorava en les provisions de llocs vigent fins a 
1999.

4. Antiguitat: tasques idèntiques o directament relacionades enfront de tasques no directament 
relacionades

El  barem del  reglament  actual  no  distingix  l'experiència  adquirida  en  llocs  que  realitzen 
tasques idèntiques o directament relacionades amb el lloc de treball i altres llocs de treball sense 
relació directa, mancança que actua negativament en la valoració de l'experiència i de la carrera 
professional dels funcionaris.

València, 12 de setembre del 2005

Miquel Boronat Cogollos
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