
 

Bon dia: 

Respecte a la percepció de la carrera professional per part del personal interí de la 

Universitat, et convé saber algunes coses: 

1) Sí, és cert que aquest pagament no està inclòs en els pressupostos de la Universitat 

per a l'any 2019, però el motiu és, segons el gerent  (que ho ha explicat arran una 

pregunta nostra) que no es pot incloure una partida pressupostària que: 

 

    - d'una banda encara no té suport legal donat que el personal de les universitats 

públiques valencianes roman exclòs de l'àmbit d'aplicació del decret vigent i publicat 

despús d'ahir. Nosaltres, com a sindicat, donem tot el suport a la reclamació que fa, any 

rere any, la universitat d'Alacant per tal de resoldre aquesta qüestió i que el personal de 

les universtats públiques valencianes hi estiga inclòs. 

    - tampoc no té suport pressupostari per part de la Generalitat Valenciana (pensa que 

encara no està aprovat el pressupost per a l'any que ve). Aquest suport pressupostari 

s'ha solucionat en anys anteriors mitjançant una disposició adicional als pressupostos. 

La d'enguany ha d'actualitzar-se per tal de contemplar el nou marc legislatiu. Esperem 

que no hi haja problemes al respecte. 

2) Per tant, és voluntat de la universitat (no pot ser d'altra manera) fer el pagament 

del complement de carrera professional al personal interí, un colp tinga suport 

legal i pressupostari per part de la Generalitat Valenciana. Ho farà amb la 

retroactivitat que marca el decret. 

3) Et recordem que la percepció de la carrera professional per part del personal interí és 

una obligació legal emanada de dues resolucions judicials que condenen a la Generalitat 

Valenciana a fer el pagament. La translació legal d'aquestes sentències és el nou decret, 

el publicat fa 2 dies, que no ha resolt els problemes bàsics d'aplicació ni d'eliminació de 

discriminacions entre persones. Probablement caldrà fer una nova versió i no podrem 

pensar una altra cosa que aquesta reforma ha sigut una reforma en fals. 

Hem volgut informar-te ben bé. Si encara tens  dubtes, posa't en contacte amb nosaltres. 

 

Rafa Gil 

 

STEPV-Iv. Universitat d'Alacant 


