
Segon document  de  suggeriments  sobre  millores  en el  Reglament  per  a  la  selecció  de 
personal interí de les Corts Valencianes: monogràfic sobre titulacions relacionades amb el 
lloc de treball.

Este segon document de suggeriments pretén ajudar a tractar i millorar la regulació que trobem 
en  el  barem  actual  del  reglament  pel  que  fa  a  la  lletra  a de  l'apartat  1.1,  «Titulacions 
acadèmiques»,  atés  que hem pogut  observar  que les  comissions  de valoració han tingut  un 
criteri canviant —i sense consignació dels fonaments— a l'hora d'establir les titulacions que 
tenien relació amb els llocs de treball.

1. Titulacions superiors directament relacionades: falta de claredat

Les convocatòries actuals no inclouen la llista de titulacions relacionades amb el lloc de 
treball, relació que la comissió de valoració es veu obligada a establir cada vegada. Així, eixa 
mancança s'agreuja pel fet  és que les convocatòries actuals no distingixen, per tant,  entres 
titulacions directament relacionades i titulacions superiors no relacionades directament.

El problema es veu agreujat encara més perquè les comissions de valoració no fonamenten 
suficientment la consideració com a «relacionades» de determinades titulacions. Tal com es 
pot observar en l'acta 1 del concurs d'arxivers bibliotecaris documentalistes (02.06.2005), s'hi 
consideraren relacionades les llicenciatures en geografia i en història. En canvi, llicenciatures 
que tenen la mateixa relació amb tasques de catalogació i documentació —com la filologia o 
la  botànica— van ser excloses del procés. Per sort, l'única titulació estrictament relacionada 
amb el lloc de treball,  que és la titulació de  documentació,  sí  que es va incloure entre les 
titulacions  valorables,  tot  i  que  sense  tindre  en  compte  que  esta  titulació  sí  que  estava 
directament  relacionada  amb la  plaça  i  no va  rebre  la  preeminència  que  objectivament  li 
corresponia.

2. Titulacions directament relacionades: criteri inestable i no fonamentat

Pel que sembla, en un concurs posterior de provisió interina per al lloc de coordinador de 
transcriptors  correctors,  s'han  considerat  puntuables diverses  titulacions,  sense  distingir-hi 
tampoc aquelles que es troben directament relacionades amb el lloc de treball —de caràcter 
lingüístic— i aquelles que no hi tenen relació directa.

Curiosament, però, en el concurs de provisió definitiva del lloc realitzat en 1999, s'indicava 
que tenien relació amb el lloc de treball les titulacions de dret, geografia, història, humanitats 
i relacions laborals —amb l'exclusió sorprenent, si més no, de la filologia en un lloc de treball 
de caràcter lingüístic!

Però això era el passat i més que jutjar-lo convindria no repetir els mateixos errors i, per tant, 
caldria distingir clarament —i amb fonament tècnics suficients— entre les titulacions que són 
superiors a les exigides per a accedir a la plaça (però que no hi tenen relació directa) i les que 
es troben relacionades amb la plaça.

3. Les titulacions en la relació de llocs de treball

La  primera  guia  per  a  avaluar  la  relació  d'una  titulació  amb  el  lloc  de  treball  s'ha  de 
fonamentar en la mateixa indicació que hi puga haver de la titulació específica en els requisits 
d'accés als llocs de treball.

En segon lloc, a més, és important tindre en compte els continguts reals dels currículums de 
les  titulacions  acadèmiques,  però  la  guia  no  ha  de  ser  mai  prendre  en  consideració  les  
titulacions que posseïxquen els funcionaris que ocupen llocs de treball idèntics o semblants, 
òbviament, ja que cadascú estudia el que més li interessa en cada moment, o puga ser també 
que no hi haja titulació específicament relacionada en un moment històric determinat o que no 
hi haja requisit de titulació específica en una relació de llocs de treball anterior.



4. Proposta de solució: llista transparent de titulacions i criteri estable

Si el reglament pretenia resoldre l'aparent arbitrarietat en la confecció de les convocatòries, 
fet que podia ser inicialment molt positiu, la redacció poc acurada en este apartat ha dut a una 
aparent manca de criteri format i estable de les comissions de valoració.

En  este  sentit,  doncs,  les  convocatòries  haurien  d'incloure  la  llista  de  les  titulacions 
relacionades  amb  el  lloc  de  treball,  amb  la  qual  cosa  s'afavorirà  la  transparència  i  la 
possibilitat d'esmenar el procés en la fase inicial.

5. Salvaguarda en les convocatòries fins a 1999: restabliment o bé precisió en el detall

Finalment, convé destacar que l'apartat que tractem no ha inclòs cap salvaguarda com la que 
apareixia  en  les  convocatòries  ad hoc de  1999 en  l'apartat  3.1,  «Titulacions  acadèmiques 
relacionades amb el lloc de treball»:

«[...] sense perjudici que es puguen valorar unes altres que no apareguen en la relació però que, a 
judici de la comissió de valoració [...]»

L'absència d'esta salvaguarda obliga a una fixació detallada i rigorosa dels cursos avaluables, 
però  no  ha  estat  això  el  que  ens  hem  trobat,  sinó  que,  contràriament,  no  s'han  establit 
clarament  les  titulacions  relacionades  i  les  no  relacionades  amb  les  places,  sinó  que  les 
comissions  de  valoració  han  valorat  sense  un  judici  clar  i  mesclant  estos  dos  factors  de 
puntuació (relacionades i no relacionades) en una mateixa llista.
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