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1. El COBDCV en 2010 

 

1.1. Introducció  

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana es crea 

per la Llei 6/2006, de 9 de juny, de la Generalitat Valenciana. Segons el seu preàmbul, 

la constitució del Col·legi resulta d’interés públic, ja que permetrà dotar el col·lectiu de 

professionals, inclosos en l’article 3 d’esta norma, d’una organització adequada, capaç 

de vetlar pels seus drets i interessos, i també d’ordenar l’exercici de la professió, 

professió que complix amb una important labor social, en estar relacionada amb la 

gestió del patrimoni documental i bibliogràfic, la investigació, la cultura i la informació. 

A més, el Consell d’Europa ha aprovat les pautes de la política bibliotecària en el seu 

àmbit, en les quals s’indica que les biblioteques constituïxen un component essencial i 

irreemplaçable de la imatge cultural, educativa i informativa de la societat moderna, i 

una part insubstituïble del seu patrimoni cultural, que ha de ser degudament protegit. 

Finalment, cal assenyalar que a la Comunitat Valenciana no hi ha Consell Autonòmic 

d’esta professió, per la qual cosa, com que el Col·legi objecte de creació té el mateix 

àmbit territorial, haurà d’assumir les funcions del consell esmentat fins que se’n 

procedisca a la creació. 

Després d’una fase transitòria que va permetre la col·legiació de tot aquell professional 

que demostrara la seua activitat al llarg de dos anys, ara es poden col·legiar amb ple 

dret els professionals que estiguen en possessió de la titulació de diplomat en 

Biblioteconomia i Documentació o de llicenciat en Documentació, previstes en el Reial 

Decret 1954/1994, de 30 de setembre, o d’un altre títol estranger equivalent, 

degudament homologat (article 3.1 de la Llei). Actualment, amb les reformes recents 

dels plans d’estudis universitaris, s’inicia una titulació nova, denominada Grau 

d’Informació i Documentació. Estes són les titulacions oficials per a les professions de 

bibliotecari, documentalista i arxiver. 
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Aconseguida la consolidació institucional, l’Assemblea del Col·legi ha renovat per 

complet la Junta de Govern, que comença la seua activitat al febrer del 2010. La nova 

Junta, presidida per Vicent Giménez Chornet, es proposa avançar en la projecció 

pública del Col·legi, accentuant la seua visibilitat i defensant el perfil professional. 

L’objectiu és elevar el nivell d’exigència davant les administracions i el compromís en la 

defensa de la professió, i també, assolir una major generalització del reconeixement 

social a la figura de l’especialista en gestió de la informació. 

El Col·legi no eludirà cap dels grans debats que afecten els bibliotecaris, arxivers i 

documentalistes: equipaments i polítiques d’accés a la informació, definició de la 

professió, plans d’estudi i formació, les iniciatives públiques i privades, la qualitat de 

l’ocupació en el sector i, en general, vehicular les preocupacions dels col·legiats. 

Un Col·legi professional fort, actiu i vigilant és el millor servici que els bibliotecaris, 

arxivers i documentalistes i, en general, els especialistes en informació, poden oferir a 

la societat valenciana. 

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana és una 

corporació de dret públic de caràcter representatiu de la professió, emparada per la 

Constitució Espanyola i per la resta de l’ordenament jurídic, amb personalitat jurídica 

pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels fins i de les funcions que li són 

pròpies. 

Són principis essencials de la seua estructura interna i del seu funcionament, la igualtat 

de les persones membres, l’elecció democràtica dels seus òrgans de govern, l’adopció 

dels acords per majoria i la seua lliure activitat dins del respecte a les lleis. 
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1.2. Junta Directiva  

 

En compliment dels Estatuts, els membres de la Junta Directiva es renoven cada tres 

anys. Després de les eleccions per a la renovació de càrrecs, realitzades el 21 de febrer 

del 2010, la nova Junta Directiva del COBDCV va quedar integrada per nou membres. 

Durant l’exercici 2010, la Junta Directiva ha celebrat onze juntes de govern ordinàries, 

necessàries per al funcionament correcte del Col·legi, i per a l’organització i posada en 

marxa de les diverses activitats realitzades. 

 

La Junta Directiva del COBDCV està formada per: 

 

President: Vicent Giménez Chornet 

Vicepresidenta: Marina Estarlich Martorell 

Secretària: Teresa Llabata Monrabal  

Tresorera: Luisa Tolosa Robledo 

Vocalia d’Atenció i Promoció del Col·legiat: Antonia Tárraga Giménez  

Vocalia de Formació: Alicia Sellés Carot  

Vocalia de Publicacions i Comunicació: Mercedes Escrig Giménez  

Vocalia d’Extensió Territorial: José Reig Cruañes 

Vocalia d’Ocupació Laboral: Salvador Vercher Lletí  
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Foto: © COBDCV 

 

Junta Directiva COBDCV 2010. D’esquerra a dreta: Teresa Llabata Monrabal (secretària), 

Mercedes Escrig Giménez (Vocalia de Publicacions i Comunicació), 

Salvador Vercher Lletí (Vocalia d’Ocupació Laboral), Marina Estarlich Martorell (Vicepresidenta), Vicent Giménez Chornet 

(President), Luisa Tolosa Robledo (Tresorera), 

José Reig Cruañes (Vocalia d’Extensió Territorial) i Antonia Tárraga Giménez (Vocalia d’Atenció i Promoció del Col·legiat) 

 

 

 

Alicia Sellés Carot (vocalia de Formació) 

1.3. Assemblees  

El Col·legi va celebrar una assemblea extraordinària el dia 24 d’abril del 2010, a la 

Biblioteca Casa la Reina, a València, per tal d’aprovar-hi la quota anual, el nou 

pressupost i el canvi de la seu social, al mateix temps que s’hi informava de l’actuació 

mantinguda durant els dos mesos de govern.  
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1.4. Juntes de Govern  

Les actes de totes les Juntes de Govern i de les assemblees extraordinàries celebrades 

estan disponibles en la intranet de la web del Col·legi. 

19 d’abril. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV  

1 de maig. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV  

15 de maig. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV  

1 de juny. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV  

15 de juny. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV 

2 de juliol. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV  

16 de juliol. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV 

11 de setembre. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV  

5 de novembre. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV 

25 de novembre. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV  

15 de desembre. Sessió ordinària de la Junta de Govern del COBDCV  
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1.5. Resum de l’activitat institucional  

Al llarg de l’any es realitzen diverses reunions amb Margarita Vicente Torres, advocada i 

suport jurídic del Col·legi, i amb Carmen Cárcel i Ricardo Fornas per a tractar temes 

relacionats amb la web del Col·legi. 

-  Maig del 2010. Contactes amb grups parlamentaris 

El president del Col·legi ha mantingut diversos contactes amb els grups parlamentaris 

de les Corts Valencianes per a tractar les lleis de Règim Local i de la Funció Pública 

Valenciana (contactes telefònics, presencials i comunicació per correu electrònic). 

Malgrat defensar les nostres reivindicacions, les lleis han sortit tal com les tenien 

configurades. 

 

-  Reunions personalitzades durant tot l’any amb diferents col·legiats 

El president del Col·legi ha atés consultes personalitzades sobre problemes o inquietuds 

dels col·legiats. Els ha informat de quin és l’ordenament jurídic actual i sobre quines 

possibles eixides hi ha en la trajectòria professional de cadascú. 

 

 - 2 de juny. Reunió del consell editorial de la revista MEI 

Es realitza la primera reunió del consell editorial de la revista Métodos de Información. 

Es tracta el nou rellançament de la revista i s’establix un calendari de les tasques a 

realitzar en els propers mesos. 
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-  3 de juny. Reunió del grup de treball de supervisió de convocatòries de 

places 

Una de les preocupacions del COBDCV és que el procediment de convocatòria de places 

de bibliotecaris, documentalistes o arxivers es faça amb transparència i adequació a les 

exigències de l’estat democràtic espanyol. Igualment, una altra de les preocupacions és 

que el tipus de plaça i les exigències de la plaça siguen concordes i equilibrades amb les 

tasques a desenvolupar. 

El grup comença a treballar en un document de referència sobre les tasques a realitzar 

en els subgrups de la funció pública per a poder supervisar les convocatòries de les 

places. 

 

-  10 de juny. Participació en el FÒRUM DEL LLIBRE 

A la seu de PYMEV (plaça de Tetuan, 19, entresòl, de València) es reunix el col·lectiu 

del Fòrum del Llibre per a tractar els problemes de la lectura a la Comunitat Valenciana 

des de la perspectiva dels bibliotecaris, editors, llibreters, etc. Es decidix fer una roda 

de premsa i explicar la problemàtica en la societat valenciana. 

 

-  18 de juny. Roda de premsa del FÒRUM DEL LLIBRE 

Després de consensuar un document, es convoca la premsa valenciana (diversos diaris 

de gran tirada) i se li expliquen les nostres consideracions sobre l’estat i els problemes 

de la lectura a la Comunitat Valenciana. 
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-  28 de juny i 30 de juliol. Reunions per a l’organització de les jornades de 

documentació del COBDCV 

Van tindre lloc dues reunions de membres de la Junta de Govern amb el coordinador de 

Biblioteconomia i Documentació a la Universitat de València, a fi d’organitzar el COBDCV 

unes jornades de documentació amb la col·laboració de la Universitat de València i la 

Universitat Politècnica de València. En les reunions es va decidir la temàtica: unes  

jornades sobre sistemes integrats de gestió documental en la societat de la informació i 

el coneixement; també s’hi tractà la seua organització i sobre els invitats que farien les 

ponències. En estes reunions s’estudià tota la logística d’organització de les jornades, 

donada l’escassesa de temps, ja que es realitzarien el 30 de setembre i l’1 d’octubre, 

dates que considerarem idònies per a la realització de les jornades. 

 

- Juliol. Obertura d’una Borsa de Treball del COBDCV 

Amb la decisió de la Junta de Govern de crear una borsa de treball que permeta regular 

les demandes i les ofertes entre empreses i col·legiats, es treballa en el procediment i la 

configuració dels requisits del barem. Al juliol s’obri la borsa de treball i s’inicia un 

procés de difusió en els mitjans de comunicació. 

 

-  4 de setembre de 2010. Reunió informativa sobre la Llei de la Funció 

Pública Valenciana 

Amb motiu de l’aprovació de la Llei de la Funció Pública Valenciana es fa una reunió 

informativa sobre les característiques que marca la llei, relacionades amb les tasques 

dels arxivers, bibliotecaris i documentalistes, els subgrups corresponents i les titulacions 

acadèmiques. 
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-  27 de setembre. Converses amb la lectura 

El president del COBDCV assistix a l’acte Converses amb la Lectura, que se celebra a la 

Sala de Juntes de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació. En este cas, les 

converses van ser a càrrec de Margarita Eggers Lan, directora del Pla Nacional de 

Lectura d’Argentina, i Graciela Bialet, coordinadora del Pla, que presentaren les línies 

mestres d’esta iniciativa. 

- 1 d’octubre. Assemblea FESABID-Barcelona 

El president del COBDCV assistix a l’assemblea de FESABID, en la qual se celebra 

l’elecció de la nova junta i es tracten qüestions de les properes jornades de 

documentació. 

 

              Foto: © COBDC                      Vicent Giménez Chornet, president del COBDCV a l’Assemblea FESABID-Barcelona. 
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-  29 d’octubre del 2010. III Mostra Professional de Contacontes 

Contescoltes 

Assistència de membres de la Junta de Govern a la mostra professional de contacontes 

que se celebra a Simat, al Monestir de la Valldigna. El COBDCV hi col·labora amb una 

ajuda econòmica. 

 

Foto: © contacontes contescoltes                                                    Entrada al Monestir de la Valldigna 

-  15 de novembre. Reunió amb la Fundació Cañada Blanch 

És una reunió per a establir un primer contacte a fi de buscar línies de col·laboració i  

d’ajuda econòmica per a activitats del COBDCV. 

 

-  17 de novembre. Biblioteca Valenciana, Premis Llibres Millor Editats 

El president del COBDCV assistix a l’acte de l’entrega de premis dels llibres millors 

editats de la Comunitat Valenciana. 
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-  18 de novembre. 20 Aniversari Editors. Aula Magna Universitat de 

València 

El president del COBDCV assistix a l’acte de celebració del 20  Aniversari de l’Associació 

d’Editors del País Valencià, on es fan diverses conferències sobre l’activitat de 

l’associació i es presenta la nova web. 

 

-  10 de desembre (matí). Direcció General de la Funció Pública 

El president del COBDCV i l’assessora jurídica, Margarita Vicente, tenen una reunió amb 

la Directora General de la Funció Pública, la Sra. Carmela Cots Soler, per tal d’aclarir 

dubtes sobre la interpretació de la llei i la seua relació amb les professions del COBDCV. 

 

-  10 de desembre (vesprada). Acte de Graduació de Llicenciats en 

Documentació de la Universitat Politècnica de València. 

El president i la secretària del COBDCV són convidats a l’acte de graduació d’alumnes 

de la Llicenciatura en Documentació. El president entrega una placa a l’alumna amb 

millor expedient acadèmic. 
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Foto: © Subdirección de Relaciones con Empresas UPV                       Vicent Giménez Chornet, en l’acte de graduació  

 
 
 
 
 

 
 
Foto: © Subdirección de Relaciones con Empresas UPV                Vicent Giménez Chornet i Teresa Monrabal, en l’acte de graduació  
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2. Resum Activitats del COBDCV  

 

La vocalia de Formació està treballant per a incrementar tant en varietat com en 

quantitat els cursos de formació. Tractem de confeccionar una oferta molt diversa, 

adequant-nos a les necessitats dels col·legiats i de la professió. 

 

Les activitats en el 2010 s’han centrat en temàtiques professionals i s’ha intentat 

comprendre tots els àmbits (arxius, biblioteques, documentació) o en qüestions més 

tecnològiques (gestió de continguts, aplicacions web 2.0). 

 

 En la planificació d’estes activitats hem conjugat tant els suggeriments dels col·legiats 

com la disponibilitat dels docents, triats entre els experts en cada una de les matèries. 

 

          Foto: © COBDCV     
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L’any 2011 continuem apostant per la formació com una de les tasques més importants 

del Col·legi. Per això, hem confeccionat un calendari d’activitats per al primer semestre i 

hem començat a treballar en una plataforma en línia que ens permeta ampliar les 

activitats i els horaris i que facilite l’accés a la formació a tots els col·legiats. 

Durant l’any 2010 s’han fet les activitats següents: 

2.1. Cursos i Jornades 

El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana ha ofert 

durant l’any 2010 diferents cursos especialitzats en temes d’actualitat i d’interés per a la 

professió. De la mateixa manera, el Col·legi va organitzar les Jornades Tècniques en 

relació a distintes facetes de l’activitat professional. El COBDCV continua així oferint una 

àmplia oferta formativa, amb la finalitat de completar i d’actualitzar els coneixements 

tècnics dels professionals en documentació. 

 

CURSOS 2010

 

Curs XOOPS: Creació i gestió bàsica de portals web mitjançant gestors de contingut, 
maig, 2010 

Curs Web 2.0 i reutilització de continguts, maig, 2010 

Curs: La conservació en arxius i biblioteques, juny, 2010 

Curs documentació audiovisual [2a ed.], novembre, 2010 

Curs Gestió Documental i e-Administració, novembre, 2010 
 

JORNADES 2010

 

Jornades sobre sistemes integrats de gestió documental en la societat de la informació i 

el coneixement. Estat actual i tendències de futur, setembre-octubre, 2010 
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Curs XOOPS: Creació i gestió bàsica de portals web mitjançant gestors de 
contingut, maig, 2010 

Els objectius del curs han estat: conéixer què són els anomenats "Sistemes de Gestió 

de Continguts (CMS)", per a què servixen i com funcionen, dissenyar i desenvolupar 

possibles serveis de gestió de continguts en la Web a través d’un CMS, instal·lar un 

CMS concret (XOOPS) en un entorn tant local com remot, configurar i personalitzar 

XOOPS per a satisfer unes necessitats institucionals o personals concretes, i generar i 

publicar continguts en la web mitjançant XOOPS. 

Professor: Enrique Orduña Malea és tècnic especialista en Imatge i So (Especialitat en 

imatge fílmica), enginyer tècnic de Telecomunicacions, llicenciat en Documentació i 

Màster en Continguts i Aspectes Legals en la Societat de la Informació (especialitat en 

continguts multicanal) per la Universitat Politècnica de València (UPV). 

Curs Web 2.0 i reutilització de continguts, maig, 2010 

L’objectiu fonamental del curs és proporcionar les claus necessàries per a poder 

comprendre i assimilar, des d’un punt de vista molt pràctic, com els serveis basats en 

tecnologies 2.0 s’han de pensar des de la perspectiva de l’usuari, aportant els elements 

necessaris per a planificar i executar serveis basats en el reaprofitament dels continguts 

estructurats, de manera que puguen ser distribuïts en qualsevol entorn digital. En 

paral·lel, s’ha pretés abordar i donar a conéixer com la integració de dades a través de 

noves eines amplien les possibilitats d’interacció col·lectiva que ens oferix la xarxa. En 

finalitzar el curs, els/les alumnes han assolit la capacitat de generar les seues pròpies 

mini aplicacions híbrides totalment operatives per a ser desplegades en diferents 

entorns web, com ara escriptoris remots, blocs o webs personals i corporatives. 
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Professor: David Maniega Legarda és llicenciat en Història de l’Art i diplomat en 

Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona. És, des de fa set anys, 

professor del Màster in E-Business (MER) de La Salle-Universitat Ramon Llull, a 

Barcelona, i impartix classes en l’àrea de Noves Tecnologies. És professor del Màster 

oficial en Continguts i Aspectes Legals en la Societat de la Informació (CALSI) de la 

Universitat Politècnica de València i del Màster en Documentació Digital de la Universitat 

Pompeu Fabra, des del seu inici el 1998. Expert en internet, arquitectura, disseny i 

implementació d’aplicacions web basades en gestors de continguts (CMS), impartix 

diferents cursos sobre noves tecnologies aplicades en l’àmbit de la documentació, les 

biblioteques i els arxius. Actualment, és el director de l’Oficina Oberta d’Innovació de la 

UOC. És membre de ThinkEPI i del core group del programa d’usabilitat de la UOC (EDU 

Usability). Està actualment especialitzat en la consultoria sobre usabilitat i accessibilitat 

d’entorns digitals, seus web i aplicacions mòbils. 

Curs: La conservació en arxius i biblioteques, juny, 2010 

L’objectiu del curs ha estat oferir als professionals relacionats amb la conservació 

d’arxius i biblioteques coneixements i experiències que pogueren aprofitar per a 

gestionar de manera eficaç les activitats quotidianes relacionades amb la conservació 

del patrimoni documental i bibliogràfic. Facilitar els coneixements que permeteren als 

professionals d’arxius i biblioteques avaluar les infraestructures de conservació i l’estat 

general dels fons; determinar les necessitats per a una correcta conservació de les 

col·leccions i establir un pla de conservació en funció dels recursos disponibles. 

Professors:  

Joan Alonso Llorca, restaurador de l’Arxiu del Regne de València. 

Mónica Descals Hernández, restauradora de l’Arxiu del Regne de València. 

Susana González Martínez, restauradora de l’Arxiu del Regne de València.  
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Curs documentació audiovisual [2a ed.], novembre, 2010 

El curs té com a objectiu principal oferir una visió global i anar més enllà de les 

característiques i dinàmiques de la documentació audiovisual aplicada a un mitjà de 

comunicació com és la televisió. 

Professors:  

Loles Llopis, documentalista i gestora de continguts RTVV. 

Soledad Doménech, documentalista RTVV. 

Juan José Juan, tècnic de manteniment de documentació RTVV. 

Mª Carmen López Martínez, documentalista RTVV. 

Silvia Ripoll, documentalista RTVV. 

Isabel Edo, documentalista RTVV. 

Alicia Chover, documentalista RTVV. 

Carmen Darós, documentalista i gestora de continguts RTVV. 

Curs Gestió Documental i e-Administració, novembre, 2010 

Els seus objectius són: conéixer la implicació de la gestió documental en la posada en 

marxa de l’e-administració, establir els conceptes bàsics i la normativa de suport, 

conéixer els projectes que es duen a terme i repassar i discutir sobre les estratègies i 

solucions pràctiques en cada un dels punts on s’ha d’actuar, en relació amb la gestió 

documental. 

Professors:  

Carlota Bustelo Ruesta. Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat 

Complutense de Madrid, diplomada en Arxivística i Documentació pel Centre d’Estudis  
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Bibliogràfics i Documentaris de la Biblioteca Nacional. "Stage" en el Centre d’Informació 

de la Comissió de les Comunitats Europees a Madrid. 

Jaume Sardà Font. Arxiver i gestor de documents, llicenciat en Ciències de la 

Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), màster en Arxivística i 

postgrau en Gestió de Documents Electrònics per la UAB. 

 

III Jornades del COBDCV 

Les III Jornades del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat 

Valenciana, amb el títol “Sistemes Integrats de Gestió Documental en la Societat de la 

Informació i el Coneixement. Estat Actual i Tendències de Futur”, es van celebrar els 

dies 30 de setembre i 1 d’octubre proppassats. 

En estes jornades, organitzades pel COBDCV, es va comptar amb la col·laboració de la  

Universitat de València (UV), de la Universitat Politècnica de València (UPV) i de la 

Federació Espanyola de Societats d’Arxivística, Biblioteconomia, Documentació i 

Museística (FESABID). 

El tema principal de les jornades va ser la tecnologia com una peça clau que comprén 

pràcticament totes les tasques de biblioteques o d’arxius i dóna pas a una gran varietat 

de sistemes que han anat evolucionant i generant un gran nombre d’eines que donen 

resposta a serveis o necessitats concretes i que, en un determinat moment, necessiten 

confluir o treballar de forma integrada. 

L’objectiu d’estes jornades era ensenyar les possibles aplicacions informàtiques que els 

professionals poden trobar en el mercat però també valorar les necessitats i 

peculiaritats per a la seua integració. 
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Les jornades es van dividir en tres sessions diferenciades. La primera, dedicada a eines 

i sistemes integrats de gestió de biblioteques; la segona, a aplicacions per a arxius i, la 

tercera i última, a la integració i la interoperativitat entre sistemes i projectes.  

 

Foto: © Antonio Fuster Fernández                                                                      Jornades SIGD 

Després de la inauguració de les jornades, feta pel president del COBDCV, es passà a la 

conferència que obria la sessió sobre els sistemes integrats de gestió de biblioteques. 

Domingo Arroyo, de la Subdirecció General de Coordinació de Biblioteques del Ministeri 

de Cultura, va presentar els dos projectes que lidera el Ministeri i el Grup de Treball del 

Catàleg Col·lectiu de les BAGES (Biblioteques de l’Administració General de l’Estat).  

El primer té com a un dels seus objectius l’estudi i l’avaluació de les solucions SIGB de 

codi obert disponibles en l’actualitat, que servisca com a base per a una distribució 

pròpia d’un Sistema Integrat de Gestió de Biblioteques (SIGB) per a les Bages 

interessades i en el qual es va triar KOHA, per ser el SIGB més avançat i que cobrix la 

majoria de les funcionalitats requerides. Este projecte ja es troba en desenvolupament.  
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               Foto: © Antonio Fuster Fernández                                                        Jornades SIGD 

El segon, en el qual ja s’està treballant però encara no s’han donat grans passos, és el 

“Punt de consulta únic de les col·leccions de les Biblioteques de l’Administració General 

de l’Estat”, on el mateix grup de treball avalua eines per a la creació del catàleg 

col·lectiu i serveis avançats de les Bages. 

A continuació, en la taula redona “La innovació tecnològica aplicada als Sistemes 

Integrats de Gestió Bibliotecària”, moderada per Adolfo Alonso, vam trobar diversos 

punts de vista quant a desenvolupament i funcionalitat, innovació i implantació de 

sistemes integrats de gestió de biblioteques.  

Des del punt de vista de desenvolupador de programari, Cristina Gareta, de LibriTech 

Ibérica; Carlos Martínez Gallo, de Baratz, i Alejandro Delgado Gómez, de 3000 

Informàtica, presentaren els seus productes i exposaren les línies de desenvolupament i 

d’investigació, i mostraren nous productes com ara Absys Nova o la suite d’Amicus.  



 MEMÒRIA ACTIVITATS 2010 COBDCV                                                                                                                                                 
                                                                                                                        

 

COBDCV. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. 
 ETS Enginyeria Informàtica. Universitat Politècnica València (UPV)  C/ Camí Vera s/n 46022 València.             
 http://cobdcv.es/                 administracio@cobdcv.es 

24 

Alicia Sellés, de MASmedios, exposà la visió de l’empresa que implanta i desenvolupa 

Sistemes de Gestió de Biblioteques Open Source i va descriure funcionalitats i projectes 

desenvolupats amb Koha. 

Finalment, i des del punt de vista de l’usuari, Ana Barbeta, del Servei de Biblioteques de 

la Universitat de València, va exposar la seua experiència amb un Sistema Integrat, 

líder en les biblioteques universitàries espanyoles (Millenium), i Inma Ribes, de la 

Biblioteca de la Universitat Politècnica de València, descrigué les accions, les valoracions 

i els treballs realitzats per a l’elecció i el canvi d’un sistema integrat desenrotllat a mida 

de la institució per un altre comercial, intentant renunciar a les mínimes prestacions.  

Tots els participants en la taula van mencionar la necessitat d’evolució i d’innovació en 

este tipus d’eines, que ja no són les protagonistes úniques dels serveis que oferim ni de 

les tasques que realitzem.  

En la segona sessió, després de la conferència de Teresa Valdehita, directora de l’Arxiu 

General de la UNED, sobre “Los Archivos Universitarios ante el reto de la Administración 

electrónica”, van intervindre en la taula redona, moderada per Vicent Giménez Chornet, 

algunes empreses, representades per: Margarita Vázquez de Parga, per El Corte Inglés, 

que parlà sobre "ArxiDOC: La gestión integrada de Archivos"; Nuria Martín, per Baratz, 

que exposà les funcions del programari AlbaláNET en “La gestión archivística a medida”, 

i Alejandro Delgado Gómez, per 3000 Informàtica, que exposa “Archivar en la nube: un 

software para gestionar documentos en el nuevo milenio: A3W”. 

La tercera i última sessió, dedicada a Integració i Interoperativitat, intentà posar de 

relleu experiències i projectes que, independentment de les solucions tecnològiques, es 

dediquen a la integració i la creació de plataformes intermèdies en què confluïxen les 

eines i els serveis compresos en les sessions anteriors. 
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Foto: © Marta Melis Aracil                                                            Servei d’àpats en les Jornades SIGD 

Jordi Serrano-Muñoz i Oriol Rico Millán, de la Universitat Politècnica de Catalunya, en la 

seua ponència "Bibliotecnica 2.0: Reintegrando contenidos en el portal de las 

bibliotecas de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)" van descriure la seua 

experiència d’integració entre un gestor de continguts (Drupal), un sistema integrat de 

gestió (Millenium), diversos sistemes de gestió de repositoris (Dspace) i altres webs i 

serveis d’informació de les biblioteques de l’UPC. 

I per a finalitzar amb les Jornades, en la taula redona, “Integració, interoperativitat i 

serveis”, moderada per Alicia Sellés Carot, del COBDCV, es van presentar dues 

solucions molt distintes per a interoperativitat i integració entre plataformes i projectes. 

 César Juanes, de DIGIBIS, va mostrar l’aplicació de Gestió Integrada DIGIBIB, amb el 

seu mòdul OAI i el tractament i conversió a diferents estàndards i/o esquemes de 

Metadades per a la seua integració en projectes europeus o internacionals com 

Europeana o OAISter. 
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Juan Nadal, d’IN2, amb un enfocament de proveïdor de tecnologia i integració, va 

descriure una de les solucions implantades (amb Alfresco i Liferay) per a la gestió 

documental i d’arxius en projectes d’administració electrònica.  

 

Foto: © Marta Melis Aracil                                                    Servei d’àpats en les Jornades SIGD 

 

Totes les comunicacions estan disponibles en la intranet del Col·legi. 
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2.2. Publicacions  

 

 

REVISTES

 

SIMILE 

Revista núm. 2 (SIMILE: Butlletí del COBDCV), maig del 2010  

Revista núm. 3 (9 de juny, Dia internacional dels Arxius), juny del 2010  

Revista núm. 4 (Biblioteques Públiques Valencianes: Xifres que ens preocupen), juliol-

agost del 2010  

Revista núm. 5 (Jornades del COBDCV sobre Sistemes Integrats), setembre-octubre 

del 2010  

Revista núm. 6, novembre-desembre del 2010 

 
Métodos de información (MEI) 
 
Vol. 1, Núm. 1 (2010): De la lectura privada a la agitación por la lectura: mujeres, 

cultura y bibliotecas (1920-1950), SEGUNDA ÉPOCA 

 

SIMILE – Butlletí del COBDCV. De periodicitat bimestral, des del febrer de l’any 2010 es 

publica en la web del COBDCV i es difon tant en format electrònic com en pdf entre els 

col·legiats. Este butlletí pretén ser una eina dinàmica on es recolliran totes les 

iniciatives, convocatòries, cròniques i comentaris que aportem de la nostra pròpia 

actualitat dins de la nostra professió. 

Métodos de Información (MEI) és la revista professional del Col·legi Oficial de 

Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV). De periodicitat 

semestral, es presenta en format digital i en format paper, i té com a objectiu fomentar 
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el coneixement de qualsevol aspecte relacionat amb el món dels arxius, les biblioteques 

i els centres de documentació. 

Al desembre del 2010 s’ha publicat el primer volum de la segona època amb el títol De 

la lectura privada a la agitación por la lectura: mujeres, cultura y bibliotecas (1920-

1950). 

Esta revista és el primer número de la segona època que ara comença. La revista té 

una llarga trajectòria, des de la seua creació l’any 1994 per l’Associació Valenciana 

d’Especialistes en Informació (AVEI).  AVEI, abans de dissoldre’s, va cedir formalment 

l’edició de la revista al COBDCV; un compromís que s’havia assolit en les negociacions 

de creació del Col·legi. 

La primera època (1994-2002) de la revista, digitalitzada per Faximil, es pot consultar 

de forma completa en l’apartat “Archivos”. 

Font: http://www.metodosdeinformacion.es 

 

http://www.metodosdeinformacion.es/
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2.3. Col·laboracions del COBDCV  

   

   2.3.1. Trobades d’Escola en Valencià  

Amb el lema “Tu tens la clau”, Escola Valenciana ha celebrat en la trobada del 2010 els 

25 anys de Trobades, amb una assistència record que superà els 25.000 participants.  

 

                              Foto: ©  Trobades2010 

 

El COBDCV ha col·laborat en l’esdeveniment i li ha donat suport, representat pels 

bibliotecaris i bibliotecàries de cada poble, amb el propòsit de fer conèixer la tasca que 

realitza el nostre Col·legi en la seua curta, però intensa, trajectòria. 

La resposta ha estat molt positiva, bastant gent se’ns ha acostat i ha mostrat interés a 

rebre informació dels professionals de les biblioteques, dels arxius i dels centres de 

documentació. 
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Dins de l’Espai del Llibre, els bibliotecaris disposaren de taules per a donar informació 

del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana 

(COBDCV), alhora que s’hi va repartir material gràfic, fet expressament per a la 

trobada: punts de lectura, llapis, globus i llibretetes, que van tindre molt bona acollida.  

 

                                    Foto: ©  Trobades2010 

 

                                  Foto: ©  Trobades2010 
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     2.3.2. Mostra Professional Contacontes Contescoltes 

Este és el segon any consecutiu que el Col·legi col·labora amb la Mostra Professional 

Contacontes Contaescoltes. La III Mostra ha estat coorganitzada pels ajuntaments i les 

biblioteques d’Ador, Barx, Requena, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, 

Xeraco, i per les biblioteques de Rafelcofer i Montserrat. També han tingut la 

col·laboració de la Direcció General del Llibre i Biblioteques de la Conselleria de Cultura, 

la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, la Fundació Bromera, la Fundació 

Bancaixa, la Fundació Jaume II el Just, les Mancomunitats de la Safor i de la Valldigna i 

del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. 

 

                    Foto: ©  Ignacio Latorre Zacarés 

L’èxit de la jornada situa “Contescoltes” com un dels esdeveniments de l’agenda cultural 

valenciana a valorar per tots aquells professionals i institucions que treballen en el món 

de l’animació lectora i cultural. 
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       2.3.3. Conveni ACAL       http://cobdcv.es/docs/coop/convenioacal.pdf  

Cal destacar que, gràcies al conveni de col·laboració amb ACAL, Asociación de 

Archiveros de Castilla y León, ambdues entitats s’han compromés a promoure i 

intensificar les relacions, a fi de mantindre una col·laboració continua per mitjà de 

l’execució d’activitats conjuntes, i també a potenciar la participació dels seus associats 

en les activitats organitzades per l’altra associació, tot concedint descomptes i facilitats 

econòmiques semblants a les establides per als seus afiliats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cobdcv.es/docs/coop/convenioacal.pdf
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3. Activitat Web   

 

Durant tot l’any la pàgina web del Col·legi ha tingut molt de moviment. Hem aconseguit 

que la totalitat del col·legiats estiguen registrats en la web; tots els continguts han 

estat revisats, millorats i ampliats; hem tractat que la nostra pàgina web siga una eina 

útil de comunicació i profitosa tant per a col·legiats com per a estudiants o 

professionals de la informació, interessats per les nostres activitats. 

 En la web s’han produït diferents millores orientades a donar una informació 

actualitzada i dinàmica, basada principalment en eines web 2.0, com ara facebook, 

twitter, News COBDCV Daily. Alhora, hem incorporat documents de la gestió del 

Col·legi, com ara el document Avantatges de col·legiar-se, Tarifes professionals,  o 

informació en la intranet sobre documents produïts per la Junta de Govern, com 

sol·licituds, recursos, actes de les sessions celebrades per la Junta de Govern del 

COBDCV des del 2007, les ofertes de treball (dos butlletins mensuals amb informació 

actualitzada)  o sobre la borsa de treball. També hem realitzat una tasca de recerca 

documental a fi de donar informació actualitzada sobre la formació reglada, de la nostra 

àrea de coneixement, en les universitats valencianes, o informació sobre la legislació en 

biblioteques, arxius i centres de documentació a la Comunitat Valenciana. També hem 

incorporat informació sobre les activitats desenvolupades, tant dels cursos oferts com 

de les jornades del Col·legi, de trobades de les escoles en valencià, la III Mostra 

Professional de Contacontes Contescoltes, i de les publicacions del COBDCV (MEI i 

SIMILE). 

Volem agrair a tots aquells que ens han suggerit nous continguts i ens han aportat 

idees per a ampliar els existents, al mateix temps que els animem a seguir fent-ho. 
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Font: http://www.cobdcv.es 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cobdcv.es/
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4. Borsa de Treball i Tarifes Professionals  

 

Des de la Vocalia d’Ocupació Laboral s’ha confeccionat una borsa de treball, a la qual 

s’han apuntat 30 col·legiats durant el segon semestre del 2010. Així mateix, el COBDCV 

ha escrit a diverses empreses susceptibles d’oferir treball en el nostre sector laboral per 

tal d’assabentar-les de la creació de la borsa de treball i informar-les que hi ha 

professionals col·legiats en el mercat laboral capaços d’actuar en el món de la 

informació bibliotecària, arxivística i documental. La intenció de la Junta de Govern 

actual és fer que la borsa de treball s’obriga dues vegades a l’any. La primera, de l’1 al 

31 de gener, i la segona, de l’1 al 31 de juliol de cada any. També vol continuar 

anunciant en els mitjans de comunicació de premsa escrita l’existència de la borsa de 

treball. 

El model de currículum normalitzat, així com la documentació necessària i la informació 

annexa es poden consultar en la pàgina web del Col·legi. 

Així mateix, a proposta de la vocalia indicada, la Junta de Govern del COBDCV aprovà, 

segons l’acta de la sessió ordinària del 15 de maig del 2010, unes recomanacions de 

tarifes professionals per a l’any 2010. Atés l’interés de molts professionals de disposar 

d’un referent de tarifes professionals per a resoldre els dubtes sobre les quantitats a 

cobrar per determinats treballs, la Junta de Govern aprovà les tarifes professionals del 

Col·legi, que estan disponibles en la web. Tanmateix, el preu final en una relació laboral  

de caire privat pot augmentar les tarifes mínimes establides pel Col·legi. En les tarifes 

professionals s’han abordat aspectes com el preu de treballs com a autònoms o 

aspectes específics de treballs tarifats com ara transcripcions paleogràfiques, descripció 

de monografies, descripció de documents d’arxiu, traducció de textos del llatí, 

conferències, participacions en taules redones, sessions de formació en general i 

especialitzada, i coordinació de cursos especialitzats, assessorament, informes i 

elaboració de textos (articles i llibres), exposicions (textos d’exposicions i selecció de  
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peces o documentació gràfica), i l’exercici lliure de la nostra professió. En les tarifes 

professionals s’ha xifrat la quantia a percebre per als tècnics superiors en 1.830,64 

euros mensuals bruts i per als tècnics mitjans en 1.391,38 euros mensuals bruts (en 14 

pagues i 40 hores setmanals); i en 28 euros/hora en treballs esporàdics. 

 

5. Grups de Treball  

En el COBDCV s’han creat els grups de treball següents: 

 

Grup de treball supervisió de places 

 

El COBDCV vol supervisar les convocatòries públiques d’ocupació relatives a 

bibliotecaris, arxivers i documentalistes que es facen en el diaris i butlletins oficials de la 

nostra comunitat. L’objectiu general és supervisar les anomalies en les convocatòries de 

les places, tant en l’administració local com en l’administració autonòmica. Amb la 

creació d’este grup de treball el COBDCV vol iniciar una política, si s’escau, de realitzar 

les accions legals corresponents per a garantir la transparència en el procés selectiu, la 

idoneïtat entre el temari proposat i la categoria o els subgrups establits (A1 o A2). 

El grup de treball supervisió de places està format per: 

Pons Cortell, Amparo 
Morales Rubio, Silvia 

España Álvarez, Enrique 

García Merino, Maria Trini 

Tárraga Giménez, Antonia 

Villalba Moret, Mª Pilar 
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Grup de treball “Consell de redacció revista MEI”  

 

Este grup té diferents tasques a fer quant a l’edició de la revista Métodos de 

Información, coordinada per Romà Seguí i gestionada, en l’edició digital, per Enrique 

Orduña-Malea. El grup està format per:  

Caus Pertegaz, Amparo 

Ferriols Segrelles, Everilda 

García Soler, Isabel 

Gil Martínez, María José 

González Alcaide, Gregorio 

Lacueva Serrano, Juan Francisco 

Navarro Santamaría, María Adelina 

Traver Vallés, Paula  
Rincón García, María Fernanda  del 

 

Grup de treball “Revista SIMILE”  

 

Este grup de treball s’encarrega de rebre totes les comunicacions, activitats, escrits, 

etc., que els col·legiats envien amb el fi de revisar-les, seleccionar-les, maquetar-les i 

publicar-les en la revista SIMILE. 

El grup està format per: 

Escrig Giménez, Mercedes 
Fuster Fernández, Antoni 
Buigues García, Mar 
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Grups de treball Funcions Professionals 

 

A fi d’aclarir les diferents funcions que es poden desenvolupar en els subgrups A1, A2 o, 

fins i tot, en el C1, en les àrees de l’arxivística, la documentació i la biblioteconomia es 

creen tres grups de treball: 

Arxivística: 

Giménez Chornet, Vicent 

Escrig Gimémez, Mercedes  

Ribera Torrentí, Antonia 

Sánchez Chuliá, Pilar 

Tolosa Robledo, Luisa 

Verger Lletí, Salvador 

Documentació: 

Alfonso Noguerón, Lola  

Calatayud Cuesta, Marina 

Gamir Martínez, Amparo  

Mellado Rubio, Carmen 

Miralles Febrer, Rosa Carmen 

Morales Rubio, Silvia 

Biblioteques: 

Estarlich Martorell, Marina 

Ferriols Segrelles, Evelinda 

Muñoz Feliu, Miguel Carlos  

Reig Ferrer, Ana Maria 

Tárraga Giménez, Antonia  
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6. Moviment de col·legiats   

A data 31 de desembre del 2009, el COBDCV comptava amb tres-cents vint-i-un (321) 

col·legiats. Durant l’any 2010 se n’han produït cinquanta-dos (52) altes i onze (11) 

baixes, la qual cosa indica un lleuger ascens del nombre de col·legiats respecte a l’any 

anterior i un canvi de tendència en l’evolució de les col·legiacions. 

                                

                ALTES       52                       BAIXES      11 

 

TOTAL    COL·LEGIATS A 31/12/2010      362 
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Any 2007   187                 0 
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Any 2009     48                20 

Any 2010     52                11 0

50

100

150

200

ALTES BAIXES

2007 2008 2009 2010

                                                                                                    

 

EVOLUCIÓ COL·LEGIATS 

 
Any 2007 
 

187 Col·legiats                               

Any 2008 293 Col·legiats                             

Any 2009 321 Col·legiats                                                       

Any 2010 362 Col·legiats                                                    

Evolució Col·legiats

0

100

200

300

400

2007 2008 2009 2010

    



 MEMÒRIA ACTIVITATS 2010 COBDCV                                                                                                                                                 
                                                                                                                        

 

COBDCV. Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. 
 ETS Enginyeria Informàtica. Universitat Politècnica València (UPV)  C/ Camí Vera s/n 46022 València.             
 http://cobdcv.es/                 administracio@cobdcv.es 

40 

 

7. Assessoria Jurídica   

 

L’Assessoria Jurídica del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la 

Comunitat Valenciana presta diferents serveis d’assessorament als col·legiats. 

 

Assessoria Jurídica Col·legi Oficial de Bibliotecaris i 
Documentalistes de la Comunitat Valenciana 

 
 
Margarita Vicente Torres advocada col·legiada 7230 

 
Pl. Cánovas del Castillo núm. 9, pta. 8.  

46005 València 
Tel./fax: 963 748 068  / Mòbil: 666 289 277 

 

 

CONSULTES A L’ASSESSORIA JURÍDICA, MARÇ 2010 – FEBRER 2011 

Desglossem l’activitat exercida en els apartats següents: consultes, escrits i recursos 

davant de l’administració, informes i visites realitzades.   

CONSULTES (classificades per temes): 

Actes: 

 2 consultes sobre actes.  

Ajudes i subvencions: 

 1 consulta sobre irregularitats en la convocatòria d’ajudes per a increments de 

fons bibliogràfics. 
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 1 consulta sobre ajudes per a la renovació de col·leccions bibliogràfiques en 

punts de lectura de la Comunitat Valenciana. 

Borses de treball: 

 2 consultes sobre borses del treball en ajuntaments per a cobrir llocs de tècnic 

mitjà en Biblioteca, on no s’exigia estar en possessió del títol de Diplomat 

en Biblioteconomia i Documentació. 

Col·legiació: 

 2 consultes sobre els requisits per a poder col·legiar-se. 

Compatibilitat: 

 1 consulta sobre la compatibilitat del treball de biblioteca amb altres activitats 

privades. 

 1 consulta sobre la compatibilitat del treball de biblioteca i una altra plaça de 

l’administració. 

Estatuts: 

 1 consulta sobre el canvi de la seu social del COBDCV. 

Homologació: 

 1 consulta sobre homologació dels cursos del COBDCV i sobre la personalitat 

jurídica del COBDCV. 

Laboral: 

 1 consulta sobre salaris i complements de destinació. 

 1 consulta d’un col·legiat sobre com fer-se autònom. 

 1 consulta sobre una relació laboral encoberta en un lloc de becari. 

Llibertat d’expressió: 

 1 consulta sobre llibertat d’expressió. 

Normativa jurídica: 
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 1 consulta sobre el Projecte del Decret del Consell pel qual es regula el 

Registre d’Instituts i Centres d’Investigació i el Registre de Personal 

d’Investigació i Desenrotllament de la Comunitat Valenciana. 

 2 consultes sobre exposició de possibles esmenes al Projecte del Llei de  la 

Generalitat d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana. 

 1 consulta sobre l’aplicació a les corporacions municipals de la Llei 

d’Ordenació de la Funció Pública i altra documentació que els és aplicable. 

Mediació de conflictes: 

 1 consulta sobre mediació en el conflicte de dos bibliotecaris i la possible 

actuació de la inspecció de biblioteques. 

Oposicions: 

 1 consulta sobre la convocatòria de plaça per a auxiliar arxiver sense traure 

plaça de tècnic. 

 1 consulta sobre el qüestionari de personalitat en convocatòries de places de 

la Diputació de tècnic mitjà d’arxiu i biblioteca i 1 consulta sobre la mateixa 

qüestió a l’Ajuntament. 

 3 consultes sobre convocatòries d’auxiliar de biblioteca amb temari de 

Diplomat en Biblioteconomia i Documentació. 

 1 consulta sobre plaça municipal de tècnic auxiliar de biblioteca en què 

s’exigix titulació de COU, BUP, FPII i accés a la universitat i temari de 

diplomat. 

 2 consultes sobre presumptes adjudicacions de places que no s’ajusten a la 

legalitat. 

 4 consultes sobre el cost per a accedir a la convocatòria d’oposicions. 

 1 consulta sobre el temps que ha de transcórrer entre la publicació de la llista 

d’aspirants admesos en les oposicions i la publicació de la data, l’hora i el 

lloc de les proves. 

Places: 

 1 consulta sobre conversió de plaça d’interí en fix. 

 1 consulta sobre obligació dels ajuntaments de més de 5.000 habitants de 

cobrir una plaça amb el subgrup A2.  

Propietat intel·lectual: 

 1 consulta sobre una troballa documental i la propietat intel·lectual de la 

transcripció. 
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Serveis: 

 1 consulta sobre seguretat en serveis de traducció en línia. 

Titulació: 

 3 consultes sobre titulacions exigides en l’annex de la Llei d’Ordenació de la 

Funció Pública. 

ESCRITS I RECURSOS DAVANT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Escrit del COBDCV a un ajuntament de més de 10.000 habitants per convocar plaça 

d’auxiliar sense traure les 2 places de tècnic d’arxiu. 

Carta general del COBDCV als ajuntaments de més de 10.000 habitants instant-los a  

disposar d’instal·lacions adequades per a l’arxiu i del personal tècnic qualificat.  

Sol·licitud del COBDCV al Departament de Presidència de la Diputació Provincial que 

es complisquen els requisits legals en l’avaluació de la prova psicològica de les 

oposicions.   

Sol·licitud del COBDCV a diversos ajuntaments que es complisquen els requisits legals 

en l’avaluació de la prova psicològica de les oposicions. 

2 recursos de reposició del COBDCV a ajuntaments per convocatòries d’oposicions a 

auxiliar amb temari de Diplomat en Biblioteconomia o Llicenciat en Documentació. 

Revisió jurídica de les al·legacions del COBDCV al Projecte del Decret del Consell pel 

qual es regula el registre d’Instituts i Centres d’Investigació i el Registre de Personal 

d’Investigació i Desenrotllament de la Comunitat Valenciana. 

 

Revisió de la sol·licitud del COBDCV per a entrevista a grups parlamentaris per a 

possible esmena al Projecte de Llei d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública. 

Escrit del COBDCV on insta diversos ajuntaments a complir amb la normativa sobre 

beques: projecte concret a realitzar pel becari, eficàcia de l’objectiu, eficàcia de 

l’assignació de recursos. 

Escrit del COBDCV a la Direcció General del Llibre sobre les irregularitats observades 

en les convocatòries d’ajudes per a increments de fons bibliogràfics (conveni amb el 

Ministeri). 
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Recurs de reposició del COBDCV davant de la Conselleria de Cultura i Esport sobre la 

convocatòria d’ajudes per a increments de fons bibliogràfics del 2010. 

Recurs de reposició del COBDCV davant de la Conselleria de Cultura i Esport sobre la 

convocatòria d’ajudes per a la renovació de col·leccions bibliogràfiques en centres de 

lectura de la Comunitat Valenciana per a increments de fons bibliogràfics del 2010. 

Escrit del COBDCV als ajuntaments sol·licitant que mesuren la quantia de les taxes 

fixades per a accedir a les oposicions. 

2 recursos de reposició del COBDCV respecte a les convocatòries de borses de treball 

per a cobrir llocs de tècnic mitjà de Biblioteques. 

Els documents processalment adequats en procediment judicial laboral seguit per 

becaris respecte a relació laboral encoberta. 

Sol·licitud a la Direcció General de la Funció Pública perquè es pronuncie sobre l’abast 

de la falta d’aplicació de bona part de la Llei d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública 

a les corporacions locals i la seua remissió a la normativa estatal.  

INFORMES JURÍDICS 

- Informe jurídic sobre compatibilitat de treball de bibliotecari i un altre de tipus privat. 

- Informe jurídic sobre la llibertat d’expressió. 

- Informe jurídic sobre conversió de plaça interina en plaça fixa. 

- Informe jurídic sobre abast d’aplicació de la Llei d’Ordenació i Gestió de la Funció 

Pública a les corporacions locals i normativa estatal que els és aplicable. 

VISITES 

 A la directora general de la Funció Pública.  
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8. Tresoreria  

 

RESUM  COMPTES 2010 
  

 

INGRESSOS   

    

Romanent any anterior 34.578,79 

Quota col·legiats 32.855,54 

Formació (Cursos/Jornades) 8.360,00 

Subvencions 7.165,03 

    

TOTAL 82.959,36 

 

DESPESES   

    

ADMINISTRACIÓ   

Total 20.068,08 

    

ASSESSORIES   

Total 2.096,68 

    

COL·LABORACIÓ I PROMOCIÓ   

Total 8.775,47 

    

FORMACIÓ   

Total 10.398,72 

    

PUBLICACIONS   

Total 3.459,03 

TOTAL 44.797,98 

    

ROMANENT ANY 2011 38.161,38 

    

TOTAL 82.959,36 

 

 

 

 

 


