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Bon dia, 
  
us enviem una nota de premsa Intersindical Valenciana sobre la reunió d’ahir de la Mesa Tècnica de la Mesa 
Sectorial de Funció Pública entre la Direcció General de Funció Pública i els sindicats sobre l’execució de la 
Sentència de 21 de desembre de 2015 quan a l’aplicació de la carrera professional horitzontal al personal 
interí. 
  
Com resum de la reunió: 
  
La Direcció General de Funció Pública de la GVA diu que es cenyiran a la redacció literal de la sentència. La 
modificació establirà el reconeixement a la carrera professional horitzontal del personal funcionari interí de 
llarga durada, és a dir, qui es trobe en el mateix de lloc amb anterioritat a l’u de gener de 2015. Solament 
cobrarà a partir de portar cinc anys en el lloc. Això sí, mentre que ocupe el mateix lloc de treball, anirà cobrant 
la quantitat que li pertoque segons els anys i si compleix els requisits. Els efectes econòmics seran a partir de 
l’u de gener de 2015 i si no falla massa la previsió, el moment per a demanar-lo serà per a finals d’aquest any. 
  
Si apliquen la modificació del decret 3.0 als funcionaris interins de la UA, aquests que a data d’1 de gener de 
2017 eren interins i complisquen les condicions del decret 186/2014 respecte a mèrits i temps, podran cobrar 
la Carrera Professional a final d’any, però els efectes econòmics seran d’1/1/2017. 
  
Aquí, Intersindical Valenciana-STEPV a la UA ens felicitem d’haver aconseguit, a través de les nostres 
denúncies, aquests drets per als treballadors i companys interins, que fan el mateix treball que tothom i per 
això, han de tindre el mateix salari. 
  
Si teniu alguna pregunta, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres. 
 
Salutacions, 
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