
 

 

Carrera Professional per al personal funcionari interí: hui tocava la versió 3.0 

Hui 23de maig s’ha celebrat Mesa Técnica de la Mesa Sectorial de Funció Pública a fi 

d’informar sobre l’execució de la Sentència de 21 de desembre de 2015, dictada per la 

Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat 

Valenciana, confirmada per la sentència núm. 402/2017, del Tribunal Suprem, quan a 

l’aplicació de la carrera professional horitzontal al personal interí.  

Malgrat que esta tractada com a mesa tècnica, podem dir que ha estat una mesa 

informativa, tot i que hem eixit de la reunió amb més dubtes que certeses. O sí, hi ha 

una gran certesa, i que no és una altra que la carrera professional de 2014 està deixant 

moltes ferides en un gran número de col·lectius. El primer col·lectiu damnificat va ser 

el personal funcionari de carrera que va promocionar, ja que solament se li pagarà com 

toca des de setembre de 2017, i això sempre que s’aprove abans la modificació del 

decret de carrera, la versió 2.0, que, hores d’ara, sembla que ha passat el Rubicon de 

l’Advocacia però encara queda que arribe al Consell Jurídic Consultiu. 

Hui tocava explicar la versió 3.0 o com es vol executar la sentència, que recordarem 

declarava la nul·litat dels articles 1,3,5,7 i 18 i les disposicions addicionals primera i 

segona i la disposició transitòria primera perquè exclouen al personal funcionari interí 

amb més de cinc anys d’antiguitat, de la possible percepció del complement retributiu 

de carrera professional. La resposta de la Direcció General de Funció Pública, que ens 

diuen que ha estat molt meditada, és que es cenyiran a la redacció literal de la 

sentència perquè intenten no crear més greuges. Res de l’esperit de la Directiva 99/70 

de no discriminació al personal interí.  

La modificació establirà que el reconeixement a la carrera professional horitzontal serà 

a personal funcionari de carrera i al personal funcionari interí de llarga durada, és a dir, 

qui es trobe en el mateix número 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. 

Què passa amb el personal que ha estat nomenat amb posterioritat? Que no cobra res, 

igual que el personal funcionari de carrera que haja pres possessió després de l’u de 

gener de 2015.  



I el personal que haja estat en altres llocs de treball, o com és el cas de la conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives, en el qual molta gent va canviant constantment de 

número de lloc de treball? Doncs senzillament que no cobraran res. 

I el personal en falsa millora en el seu moment i que ara es trobe en la situació de 

millora d’ocupació, o simplement com a personal funcionari de carrera en el seu grup? 

Doncs que la versió 3.0 tampoc és per ells. 

De segur que hi ha moltes situacions diferents i les ferides tornaran a sagnar. Aquest 

sistema de posar venes a veritables amputacions solament acabarà quan tothom veja 

reconegut tot el temps que haja prestat servici en la Generalitat. Però això serà amb la 

versió 4.0. 

Per acabar un par de cosetes. La versió 2.0 ja hem dit que es retarda, i  per tant, ja 

veurem quan comencem amb els concursos de trasllats. Sort que l’Advocacia ha tirat 

una maneta, (ironia) i encara s’està pensant l’ordre de barem de concursos. Que no 

sembla que estem en el dia de la marmota?  

 


