
 

 

Resum mesa informativa de funció pública sobre carrera professional. 

 

Amb data 16 d’octubre s’ha reunit la mesa de funció pública, en la qual ens ha informat 

la conselleria la interpretació que fan del terme “interí de llarga durada” de la sentència  

del Tribunal Suprem. Doncs bé, interpreten que els interins per a poder cobrar la 

retribució corresponent a la carrera professional, han d’haver estat més de 5 anys en un 

mateix nomenament.  

Si una persona ha tingut diversos nomenaments cada un d’ells torna a començar el 

còmput de 5 anys. Ells entenen que no es pot aplicar la sentència d’una altra manera, 

perquè si apliquen tots els nomenaments estarien parlant d’antiguitat segons la llei 

70/1978 i seria un greuge comparatiu amb els funcionaris de carrera.  

Nosaltres no  estem d’acord amb la interpretació que fa la conselleria, perquè la 

sentència diu interins de llarga durada, no que han d’estar en la mateixa plaça i amb el 

mateix nomenament, açò és una altra discriminació més  al personal interí. 

El pagament als interins de la Generalitat és amb efectes retroactius de data 1 de gener 

de 2015, des de STEPV pensem que aquests efectes retroactius són el motiu pel qual no 

volen aplicar tota l’ antiguitat. 

La conselleria de fet ens ha dit que la solució a tots els greuges comparatius seria 

negociar una nova carrera professional (que ja l’anomenen carrera professional 4.0) per 

a 2018 on s’arreplegue tota la antiguitat segons la llei 70/1978, tant dels funcionaris de 

carrera com d’interins, es a dir computar tot el temps treballat.  

Aleshores si la conselleria està disposada a negociar una nova carrera professional amb 

tota la antiguitat perquè no l’aplica ja a la sentència tant als interins com als de carrera,  

doncs creiem que és molt senzill: pels efectes econòmics que comporta. 

STEPV-Iv enten que la interpretació que fa la conselleria no és la correcta, a més a més 

hi ha altres sentències individuals que parlen del dret d’un treballador a cobrar quan ha 

desenvolupat les mateixes funcions independentment d’un o diversos llocs realitzats i 

que tot açò comportarà novament moltes reclamacions judicials. 

 

I com ens afecta en la Universitat aquesta qüestió: 



Doncs bé, resulta que les universitats estem cobrant la carrera professional des de l’1 de 

gener de 2017 per una disposició addicional de la llei de pressupostos i que en la 

literalitat diu: 

“Amb efectes 1 de gener de 2017, s’iniciarà el procés d’implantació progressiva del 

complement de carrera professional del personal funcionari de carrera i laboral fix 

d’administració i serveis de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. 

El procés esmentat s’ajustarà als criteris i condicions establits en el decret 186/2014, de 

7 de novembre, del Consell....” 

Amb els dubtes que la redacció de la disposició addicional ens crea,  una companya del 

STEPV-Iv d’universitat va assistir a eixa reunió i va consultar si aquesta modificació 

vinculava a les universitats, a la qual cosa ens van respondre que era una mesa 

negociadora de funció pública i que les universitats no estàvem incloses, i va tornar a 

preguntar quin era el lloc on s’havia de consultar a la qual cosa no van saber que 

respondre. 

El divendres passat mantinguérem una reunió amb la Conselleria d’igualtat i polítiques 

inclusives per a parlar d’altres temes i hem aprofitat per fer de nou la consulta sobre si 

cal fer una modificació de la disposició addicional o no per tal de pagar als nostres 

interins, evidentment a hores d’ara no sabem la resposta donat que no era la conselleria 

competent en aquestos temes, però en breu ens donarà resposta i vos la farem arribar. 

 

 

 


