El Sindicat ha detectat que la Conselleria està procedint incorrectament en els
permisos per lactància, ja que no aplica la normativa actualitzada, el RD-L
6/2029, que va entrar en vigor el 8 de març del 2019. En aquest RD-L es
modifica tant l’Estatut de Treballadors i Treballadores com el Text Refòs de
l’Empleat Públic, i s’estipula que les dos persones progenitores tenen dret al
permís per lactància. Aquesta és una novetat respecte de la legislació anterior,
que només reconeixia el dret a una de les dos persones.
Quan una persona va a demanar el permís per lactància acumulada a la DT, se
l’informa que, per tal de gaudir-lo, necessita un document amb la cessió de
l’altra persona progenitora. Açò vol dir que la Conselleria encara s’està regint
per una normativa que, en allò referent a la lactància, no està ja en vigor perquè
ha sigut actualitzada per una normativa de rang superior (concretament, es
basa en l’article 8 i l’Addicional del Decret 7/2008).
STEPV ja ha advertit a l’administració que està cometent la il·legalitat d’aquesta
aplicació desfasada, però Conselleria continua procedint incorrectament i
exigeix verbalment que una de les persones progenitores renuncie a la
lactància perquè la puga gaudir l’altra. Aquest fet és molt greu, ja que els drets
laborals són irrenunciables.
Si es trobeu en aquest cas, heu de seguir els següents passos:
1) Preguntar el nom de la persona que us ha demanat la cessió, i apuntar
el dia i hora en què ho han fet
2) Enregistrar una instància segons aquest model
3) Passar una còpia de la instància a l’email del sindicat:
stepv@intersindical.org

Si, a açò, unim el fet que la Conselleria posa entrebancs a l’acumulació de
lactància quan les persones progenitores volen gaudir d’una excedència o un
permís no retribuït a continuació, podem afirmar que l’administració valenciana
està discriminant la maternitat i la paternitat una vegada més

