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Corts Valencianes 

PLAÇA SANT LLORENÇ, 4. Valencia (València) 

 

Amparo Pons Cortell, amb DNI 243376041C en qualitat de presidenta del Col·legi Oficial de 

Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV), amb NIF Q4601143C i domicili 

a efectes de notificacions a l’Apartat de Correus, 104, 46120, Alboraia. 

 

EXPOSA QUE: 

Amb la representació que obstente (i que justifique amb la presentació de l’acta de nomenament) i 

d’acord amb el període de presentacions d’esmenes de participació ciutadana al projecte de Llei de 

la Funció Pública Valenciana, 

SOL·LICITA QUE: 

Es tinguen en compte les esmenes  d'addició que adjuntem. 

 

 

 

En València, a 10 de març de 2020 

 

 

 

Amparo Pons Cortell 

Presidenta del COBDCV 
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PROPOSTA D'ESMENES PRESENTADES AL PROJECTE DE LLEI DE LA FUNCIÓ 
PÚBLICA VALENCIANA  

 
Esmena número 1 

Tipus d’esmena: Esmena d'Addició 

ANNEX 1 

2. Cossos especials del Subgrup A1 

c) A1-04 Cos Superior Facultatiu 

Escales 

2a A1-04-02 on diu Superior d’arxivística, biblioteconomia documentació i edició Cal afegir: 

Requisits: Llicenciatura en Documentació, o bé, títol universitari oficial de grau més títol oficial de 
màster universitari que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habiliten per a exercir les activitats 
de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos. 

JUSTIFICACIÓ: 

Per a l'accés als cossos o escales d'aquest Grup A1 "s'exigirà estar en possessió del títol universitari 
de Grau", article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, del Text Refós de l'Estatut de 
l'Empleat públic. Aquest requisit era contemplat en la mateixa Llei, de la Generalitat Valenciana, 
10/2010, de 9 de juliol, de Funció Pública, en l'article 24. L'Article 31. del Projecte de Llei de la 
Generalitat de la Funció Pública, diu que per a l'accés als cossos o escales del subgrup A1 s'exigirà 
estar en possessió del títol universitari de grau o bé llicenciatura, enginyeria superior o arquitectura. 

En l'Annex I de la Llei Generalitat Valenciana, 10/2010, de 9 de juliol, de Funció Pública de 
l'Administració figuren requisits de titulacions específiques per als cossos: A1-08-01, A1-08-02. Per 
tant no sembla lògic que s'articule un cos en el projecte de llei i no es reflectisquen els requisits 
específics necessaris per a l'accés a aquest. 

Fa més de 20 anys que les universitats valencianes han implantat estudis oficials de Biblioteconomia i 
Documentació, tant de diplomatura i llicenciatura com de grau. 

Les Corts van aprovar en 2006, la Llei 6/2006, de 9 de juny, de creació del Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, plenament vigent. En el seu article 3.1, 
s'indica que aquest Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes "agrupa els professionals que 
estiguen en possessió de la titulació de Diplomat en Biblioteconomia i Documentació o Llicenciat en 
Documentació, previstes en el Reial decret 1954/1994, de 30 de setembre, o amb un altre títol 
estranger equivalent degudament homologat". Així mateix, en aquesta llei s'indica que "per a 
l'exercici professional en la Comunitat Valenciana de les titulacions descrites en l'apartat anterior 
serà necessària la incorporació al Col·legi". 
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Els estatuts del COBDCV es van modificar l'any 2013 arran de l'Assemblea General celebrada el 27 
d'octubre de 2012 acordant modificar l'article 10 (membres col·legiats) afegint la nova titulació grau 
en Informació i Documentació i els postgraus oficials relacionats amb Documentació a les titulacions 
necessàries per a poder ser membre col·legiat del Col·legi (DOCV núm. 7141, de 29.10.13). 

En suma, el personal  d’arxius, biblioteques i gestió de la informació i documentació pertany a una 
professió que requereix per al seu exercici de la possessió de titulacions específiques.” 
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Esmena número 2  

Tipus d’esmena: Esmena d'addició: 

ANNEX 1 

3. Cossos especials del subgrup A2 

a) A2-02 Cos tècnic Facultatiu 

AFEGIR 

Escales: 

10a A2-02-10 Tècnic d'Arxivística, Documentació i Biblioteca. 

Requisits: Diplomatura universitària en Biblioteconomia i Documentació, Grau en Informació i 
Documentació o títols equivalents, incloent-hi llicenciatura en Documentació 

JUSTIFICACIÓ: 

Per a l'accés als cossos o escales d'aquest Grup A2 "s'exigirà estar en possessió del títol universitari 
de Grau", article 76 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, del Text Refós de l'Estatut de 
l'Empleat públic. Aquest requisit era contemplat en la mateixa Llei, de la Generalitat Valenciana, 
10/2010, de 9 de juliol, de Funció Pública, en l'article 24. L'Article 31 del Projecte de Llei de la 
Generalitat de la Funció Pública, diu a per a l'accés als cossos o escales del subgrup A2 s'exigirà estar 
en possessió del títol universitari de grau o bé diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica. 

En l'Annex I de la Llei Generalitat Valenciana, 10/2010, de 9 de juliol, de Funció Pública de 
l'Administració figuren requisits de titulacions específiques per als cossos: A2-04-01, A2-04-02. Per 
tant no sembla lògic que s'articule un cos en el projecte de llei i no es reflectisquen els requisits 
específics necessaris per a l'accés a aquest. 

Fa més de 20 anys que les universitats valencianes han implantat estudis oficials de Biblioteconomia i 
Documentació, tant de diplomatura i llicenciatura com de grau. 

Les Corts van aprovar en 2006, la Llei 6/2006, de 9 de juny, de creació del Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, plenament vigent. En el seu article 3.1, 
s'indica que aquest Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes "agrupa els professionals que 
estiguen en possessió de la titulació de Diplomat en Biblioteconomia i Documentació o Llicenciat en 
Documentació, previstes en el Reial decret 1954/1994, de 30 de setembre, o amb un altre títol 
estranger equivalent degudament homologat". Així mateix, en aquesta llei s'indica que "per a 
l'exercici professional en la Comunitat Valenciana de les titulacions descrites en l'apartat anterior 
serà necessària la incorporació al col·legi". 

Els estatuts del COBDCV es van modificar l'any 2013 arran de l'Assemblea General celebrada el 27 
d'octubre de 2012 acordant modificar l'article 10 (membres col·legiats) afegint la nova titulació de 
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grau en Informació i Documentació i els postgraus oficials relacionats amb Documentació a les 
titulacions necessàries per a poder ser membre col·legiat del Col·legi (DOCV núm. 7141, de 29.10.13). 

En suma, el personal  d’arxius, biblioteques i gestió de la informació i documentació pertany a una 
professió que requereix per al seu exercici de la possessió de titulacions específiques. 
 
Remarquem la importància d'incloure la llicenciatura en Documentació per ser de nivell superior tant 
de la diplomatura com del grau. Aquesta llicenciatura té formes d’accés alternatives a la 
diplomatura, per tant no totes les persones llicenciades en documentació serien diplomades.  
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Esmena número 3 

Tipus d’esmena: Esmena d'addició 

ANNEX 1 

5. Cossos especials del subgrup C1 

AFEGIR 

c) C1-04 Tècnic Auxiliar d'Arxivística, Documentació i Biblioteca 

Requisits: Títol de Batxiller o Tècnic especialista en biblioteconomia, arxivística i documentació 

JUSTIFICACIÓ: 

El cos d'auxiliar d'Arxivística, Documentació i Biblioteca permetria crear un perfil especialitzat en la 
col·laboració, gestió d'informació i suport al treball dels tècnics superiors. 
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