
Document de suggeriments sobre l'aplicació del Reglament per a 
la selecció de personal interí de les Corts Valencianes: el concurs 

de coordinador -ra de transcriptors correctors.

Continuant  amb  la  sèrie  de  documents  relatius  a  l'aplicació  del  reglament  que  afecta  la 
provisió dels llocs amb personal interí en les Corts, documents tramesos anteriorment tant a la 
comissió de seguiment com als seus membres (membres descrits en l'article 6 del reglament), 
intentaré donar a continuació unes mínimes indicacions que pense que caldria tindre en compte 
a l'hora d'aplicar tant el reglament com el barem en la fase de concurs —i espere que estos 
documents siguen útils per a millorar el funcionament d'estos processos en les Corts.

1. Titulacions superiors directament relacionades: cal aplicar un criteri homogeni, raonat i  
estable

Les convocatòries actuals no inclouen la llista de titulacions relacionades amb el lloc de 
treball, per la qual cosa la comissió de valoració es veu obligada a establir-la cada vegada. 
Així,  les  convocatòries  actuals  no  distingixen  entres  les  titulacions  superiors  directament 
relacionades i les que no estan directament relacionades. Considerem, doncs, que es dóna un 
problema  d'igualtat  i  objectivitat  quan  les  comissions  de  valoració  no  fonamenten 
suficientment la consideració com a «relacionades» de determinades titulacions.

Tal  com  es  pot  observar  en  l'acta  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 de la valoració.

Posteriorment, en el concurs del lloc de coordinador -ra de transcriptors correctors (juliol 
2005)  es  van  considerar  relacionades  amb  el  lloc  de  treball  les  titulacions  de  les  àrees 
d'humanitats i ciències socials i jurídiques. Més avant, en el concurs de traductor -ra corrector 
-ra (febrer 2006), es van considerar puntuables quasi les mateixes titulacions, amb l'exclusió 
de les de ciències socials i jurídiques. Per tant, la limitació de les titulacions considerades 
puntuables establida cada vegada pel tribunal, si no es fa de manera justificada i argumentada, 
és contrària a l'objectivitat que ha de regir el procés.

Cal,  doncs,  que  les  titulacions  valorables  apareguen  en  la 
convocatòria; si no hi han aparegut, cal que es consideren valorables 
totes les titulacions superiors a aquella requerida en els requisits de la 
plaça  (amb  les  limitacions  acadèmiques  que  establixca  la  mateixa 
convocatòria d'accés o la relació de llocs de treball).

2. Cursos de formació i perfeccionament relacionats amb les funcions de les places: cal  
aplicar un criteri homogeni, raonat i estable

Tal com s'esdevé en el punt anterior, en el cas de la valoració dels cursos observem no s'ha 
seguit un criteri homogeni, raonat i estable per a decidir la relació que mantenen els cursos 
amb les funcions de les places.

Així, hi ha concursos en què el tribunal valora qualsevol curs oficial, però hi ha concursos en 
què el tribunal aplica restrictivament allò que considera que està relacionat amb les funcions 
de la plaça. Incomprensiblement,  esta discrepància en la valoració no es fonamenta  en un 
criteri coherent i raonat, sinó que és una limitació conjuntural i no argumentada.

Així, en places amb els mateixos continguts formatius acadèmics hem vist que la mateixa 
persona —aportant els mateixos cursos— arribava només a 1,25 punts en un concurs o assolia 
el límit màxim dels 3 punts en un altre concurs. En els dos casos, els requeriments tècnics i 



temàtics corresponien a la mateixa àrea (concursos de traductor corrector i de coordinador -ra 
de transcriptors correctors): els dos són llocs de tècnics lingüístics.

Cal,  doncs,  que siguen valorats  únicament  els  cursos que tinguen 
relació amb les funcions de les places.

2.1 La docència: cal valorar-la tal com establix el barem

El barem actual no deixa opció a la discrecionalitat a l'hora de valorar la docència, per la 
qual cosa sempre ha de ser valorada, tal com es regula en el barem.

Per  contra,  hem observat  que  no  sempre  s'ha  puntuat  este  apartat  en  els  processos  de 
valoració, actuació que ha contravingut el barem. Així, en el concurs anterior de coordinadors 
de transcriptors correctors —no sabem si per error o omissió— no es va valorar este apartat 
(almenys en el cas d'un dels participants). Això és erroni respecte del barem, i a més considere 
que seria contradictori amb les característiques del lloc, que té certes funcions docents, atesa la 
seua funció de coordinació tècnica.

Per tant, cal valorar la docència tal com establix el barem.

3. Coneixement d'idiomes de la Unió Europea: cal aplicar el que establix el barem

En esta secció els membres del tribunal ha de valorar si el concursant aporta una certificació 
correcta de capacitació idiomàtica —tal com demana el punt 1.4 del barem—. En este sentit, el 
que  és  pertinent  és  que  la  certificació  aportada  pertanya  a  un  centre  oficial  reconegut 
(universitat,  escola  oficial,  etc.).  Així,  tan  vàlida  és  l'assignatura  d'italià  cursada  en  la 
Universitat de València com el curs realitzat en l'escola oficial d'idiomes: ambdós centres són 
oficials i vàlids.

Per contra, atenent que el paràgraf b de l'apartat 1.1 limita la valoració de les titulacions, s'ha 
entés alguna vegada que no era vàlida l'assignatura cursada dins del currículum de la carrera o 
diplomatura  que  el  concursant  aportava  com  a  mèrit  de  titulació.  Evidentment,  eixa 
interpretació  no  es  desprén  de  la  lectura  del  barem,  perquè  l'apartat  1.1  no  afecta  la 
demostració  del  coneixement  idiomàtic.  El  coneixement  idiomàtic  no  està  en  l'apartat  de 
titulacions i, a més, la valoració del coneixement idiomàtic es regula en un altre punt, en el 
punt 1.4.

El fet d'interpretar una limitació no establida en el barem comporta fer una lectura creativa 
que connecta  negativament  els  apartats  1.1  i  1.4  del  barem,  cosa  que  porta  a  un  resultat 
diferent al que objectivament establix el barem. El tribunal, no ha d'aplicar el paràgraf  b de 
l'apartat 1.1 en l'apartat 1.4, ja que estaria inventant una limitació inexistent en la norma.

La  certificació  del  coneixement  d'idiomes,  segons  el  barem,  es 
regula  en  el  punt  1.4,  que  és  el  moment  en  què  cal  aportar  la 
documentació  que  acredita  la  capacitat  idiomàtica  certificada 
oficialment —sense que hi siga pertinent cap restricció per motiu de 
titulació.

4. Coneixements de valencià: cal incloure en el barem la valoració de tots els certificats de  
la JQCV

El barem recull únicament les titulacions generals de coneixements de valencià de la Junta 
Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV). Tanmateix, hi ha altres certificats:

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

El comité de seguiment hauria de proposar l'ampliació de l'apartat 
dedicat als coneixements de valencià amb la inclusió de la valoració 
d'estos certificats,  atés que  es relacionen molt directament tant amb 
l'administració  general  com  amb  l'administració  especial  —i  més 
encara en el cas dels llocs de tècnic lingüístic.

Respecte  de  la  resta  d'efectes  negatius  que  la  redacció  actual  del  barem provoca  en  la 
valoració de la igualtat, el mèrit, la capacitat, l'experiència i l'antiguitat, em remet als escrits 
que he tramés anteriorment sobre el tema (setembre i desembre del 2005) als membres d'esta 
comissió de seguiment.

València, 20 d'abril del 2006

Miquel Boronat Cogollos
Transcriptor corrector
Delegat sindical de l'STAPV
Corts Valencianes

Comissió de Seguiment
(art. 6 del Reglament per a la selecció de personal interí de les Corts 
Valencianes)


