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MODIFICACIÓ DEL SISTEMA SELECTIU D’ACCÉS AL 
GRUP C2, ESCALA AUXILIAR BÀSICA D’ARXIUS I 
BIBLIOTEQUES. 
 
 
Explicació de la proposta de modificació 
 
En la convocatòria d’accés lliure al grup C2, escala auxiliar bàsica de suport administratiu 
d’administració general, el procés de la qual està acabant, s’ha incorregut en un error 
inadvertit per totes les parts que han actuat en l’elaboració del procés selectiu i en 
l’aprovació de la convocatòria mateixa i que es refereix a la valoració del curs selectiu de 
pràctiques. 
 
Aquest curs de 30 hores de durada i dividit en tres grups de matèries té una valoració total 
de 30 punts, distribuïts d’aquesta manera:  
 
a) Informàtica pràctica: 20 hores. Valoració: de 0 a 10 punts. 
b) Gestió universitària: 5 hores. Valoració: de 0 a 10 punts.  
c) Funció pública: 5 hores. Valoració: de 0 a 10 punts. 
 
Per superar cadascuna de les parts, cal obtenir 5 punts, com a mínim. 
 
Evidentment ens trobem davant dos problemes: a) el pes de 30 punts en el conjunt 
del concurs/oposició; i b) la desproporció en la valoració de cadascuna de les 
matèries en relació amb les hores de classe. 
 
En el mateix error, i per estar aprovats en el mateix document, s’incorre en el procés 
selectiu de l’escala auxiliar bàsica d’arxius i biblioteques, encara per convocar, on figura: 
 
a) Informàtica pràctica: 15 hores. 
b) Gestió relacionada amb les seues competències: 10 hores. 
c) Funció pública: 5 hores. 
 
Cadascun dels apartats es valorarà de 0 a 10 punts i, per superar-los, cal obtenir 5 punts, 
com a mínim, en cadascun.  
 
En ambdós sistemes selectius figura el punt següent: El curs es realitzarà a la vesprada i es 
prendran les mesures necessàries per adaptar a les persones que treballen en aquest torn. 
 
S’ha demostrat la impossibilitat de poder realitzar aquesta adaptació, pel nombre 
de persones i serveis que afecta una convocatòria d’aquestes característiques. 
 
Atesa la valoració negativa del contingut d’aquest apartat, com demostra l’experiència de la 
primera convocatòria efectuada, creiem necessari modificar-lo de la forma següent: 
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MODIFICACIÓ 
 
a) Informàtica pràctica: 15 hores. 
b) Gestió relacionada amb les seues competències: 15 hores. 
 
El curs tindrà, en conjunt, una valoració de 6 punts i, per superar-lo, cal 
obtenir una qualificació de 3 punts, com a mínim.  
 
El curs s’ha de realitzar fora de l’horari de treball, tant per als qui 
treballen en torn de matí com per als qui ho facen en torns de vesprada. 


