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A LA DIRECCIÓ GENERAL DE PERSONAL - CONSELLERIA D’EDUCACIÓ 

 

Assumpte: triennis del professorat en pràctiques 
 
 

__________________________________________________, amb dni _____________, funcionari/-a en 

pràctiques del cos de ________________________________________, 

amb destinació al centre ___________________________________________________, 

de __________________________________________, i amb domicili a efectes de notificació a 

_____________________________________________________________, 

 

Expose: 
 
Primer.- Que el passat 13 d’abril de 2007 es publicà en el BOE núm. 89 la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de 
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que va entrar en vigor el 13 de maig de 2007 i que en l'article 25.2 es 
preveu el reconeixement dels triennis corresponents als serveis prestats amb anterioritat a l'entrada en 
vigor d'aquesta Llei amb efectes retributius únicament a partir de la seva entrada en vigor. 
Segon.- Que la Conselleria d'Educació, en el seu web i en els Serveis Territorials ha establert un 
procediment per al reconeixement de serveis prestats només per el personal interí docent i laboral, i en 
aquest procediment estableix uns models i període de reclamació que acabarà el 28 de març de 2008. 
Tercer.- Que abans del nomenament com a professor/-a en pràctiques he treballat com a interí/-na i segons 
els annexos que adjunte tinc acreditats _________ anys, _________ mesos, _________ dies, que 
corresponen a ____________ triennis fins el dia 1 de setembre de 2007 en què vaig ser nomenat com a 
funcionari/-a en pràctiques. 
Quart.- Que quan acabe les pràctiques tindré un any més de serveis prestats per a l’administració pública 
que s’haurà de sumar a l’acreditació anterior. 
Cinqué.- Que en l'article 26 de la citada llei s'estableix que les Administracions Públiques determinaran les 
retribucions dels funcionaris en pràctiques que, com a mínim, es correspondran a les del sou del Subgrup o 
Grup, tot establint així una equivalència entre les retribucions del funcionariat del mateix grup i nivell. 
Sisé.- Que aquest mateix article serveix de justificació per tal que el professorat en pràctiques continue 
cobrant els triennis reconeguts mentre es mantinga en aquesta situació, i de fet, altres conselleries d'altres 
territoris han inclòs a aquest professorat en el mateix procediment tot considerant que la llei no ha de 
discriminar negativament les retribucions d’una part del professorat per la seua situació administrativa. I 
per to açò, 

Sol·licite 
A la Direcció General de Personal de la Conselleria d'Educació que incloga, en el procediment establert per 
al reconeixement de triennis, al professorat en pràctiques que té serveis previs, que, tot basant-se en 
l’article 26 de la Llei 7/2007, determine que el període de pràctiques, pel que fa a les retribucions i als 
triennis, és equivalent al de la resta del professorat del seu grup i nivell, i que dicte mitjançant resolució 
individual els efectes econòmics que em corresponen des de l’entrada en vigor de la citada Llei. 
 
_________________________, _____, de ______________, de 200_ 
 
Fdo.: 
 

 


