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Adjunt enviem còpia de la petició que hem enviat a la Direcció de Funció Pública en el procediment de CONSULTA 
PÚBLICA PRÈVIA encetat per a rebre aportacions i opinions abans d'abordar, per compliment de sentència, 
l'obligatòria modificació del decret de carrera professional per a que incloga al personal interí.

DIRECCIÓ GENERAL DE FUNCIÓ PÚBLICA

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, REFORMES DEMOCRÀTIQUES I 

LLIBERTATS PÚBLIQUES

Ramón Lozano Escrig, amb DNI XXXXXXXXXXX, com a secretari de la secció sindical de CGT-PV de la UNIVERSITAT 
de VALÈNCIA, amb domicili a efectes de notificació: Avda. Blasco Ibáñez 21 baix, Locals Sindicals, 46010 València, i 
correu: cgt@uv.es

Davant de l’inici de procediment de modificació del DECRET 186/2014, de 7 de novembre del Consell, pel qual es 
regula el sistema de carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'acompliment, del personal funcionari de 
carrera de l'Administració de la Generalitat, per aplicació de la sentència n 803/2015 del TSJV confirmada per la 
sentència del Tribunal Superem 402/2017

- DEMANEM A partir de la diversa jurisprudència del Tribunal Europeu i, en particular, la sentència del Suprem 
relatiu al decret de carrera professional.

Primer: La inclusió de la totalitat del personal de les universitats públiques valencianes dins de l’àmbit d'aplicació 
del decret de carrera professional.

Perquè encara no estem inclosos en el text del decret, ja que l'aplicació de la carrera professional per al 
personal d'universitats s'ha fet via inclusió per una disposició addicional ala Llei de Pressupostos del 2017.

Segon: La modificació de la normativa per tal que el personal interí, tant funcionari com laboral, i el personal 
laboral indefinit puga accedir a la carrera professional amb exactament els mateixos drets, condicions i criteris del 
personal funcionari de carrera i laboral fix.
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