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Cobrament de triennis per al professorat en pràctiques oposició 2008
Benvolguda amiga / Benvolgut amic
El DOCV de dimarts 23 de setembre va publicar les resolucions de 9 de
setembre de 2008 que nomenen el professorat funcionari en pràctiques de
l’oposició 2008.
Aquestes resolucions, en l’apartat quart diuen:
De conformitat amb el que disposa l’article 2 del Reial Decret 456/1986, de 10 de febrer, modificat pel
Reial Decret 213/2003, de 21 de febrer, i en la base 10.3 de l’Orde de convocatòria, els aspirants que
en la data del nomenament com a funcionaris en pràctiques ja estiguen prestant servicis com a
funcionaris de carrera, interins o com a personal laboral, hauran d’optar expressament per les
remuneracions que perceben en qualsevol de tals situacions o per les que es corresponguen com a
funcionaris en pràctiques durant el temps que duren estes.”

Des de l’STEPV, de manera reiterada, hem denunciat la discriminació que
suposa no cobrar els triennis reconeguts com a professorat interí durant l’any
de practiques.
A més, sempre hem estat lluitant pel reconeixement i pagament de qualsevol
complement independentment de les situacions administratives i/o laborals
dels treballadors i treballadores. És per a nosaltres una qüestió bàsica i de
justícia social continuar defensant que a mateix treball, ha de correspondre
mateix sou.
Per defensar aquesta màxima hem fet i convocat vagues, mobilitzacions, i
diverses campanyes de denúncia. Finalment, els treballadors i treballadores
vam guanyar una batalla amb el reconeixement legal dels triennis al
professorat interí. Tot i això, la nostra administració educativa fent una
interpretació restrictiva de la llei, nega aquest reconeixement al professorat en
pràctiques.
STEPV, considera que cal continuar denunciant aquesta discriminació i, a més
de la reivindicació política i social que cal continuar fent, us hem preparat un
document* per tal que, totes les persones que teniu triennis reconeguts com a
professorat interí, li exigiu a la conselleria que també us els pague durant el
període de pràctiques.

*Existeix un model per al cos de mestres i un altre model per a cossos de secundària

