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Assumpte: Reunió sobre la paga extra 

 

Després de la reunió celebrada amb el Rector i la Gerència hui, dimecres 21 de maig, a petició 

de les quatre seccions sindicals, sobre la part corresponent als 44 dies devengats de la paga 

extraordinària de nadal de 2012, motiu de nombroses reclamacions i sentències judicials, en 

tot l’àmbit de l’Administració Pública, les conclusions que es poden ressaltar són les següents: 

 

 Es reconeix l’absurditat que suposa l’actual situació donat que no existeix ni una sola 

sentència contraria al pagament d’aquestes dies. 

 

 Es reconeix que en l’àmbit universitari, existeixen sentències judicials individuals que 

reconeixen el dret a la percepció, i que eixa continuarà sent la dinàmica judicial. 

 

 Es reconeix que les costes judicials que poden portar vinculats els procediments que es 

vagen guanyant en el nostre àmbit, incrementarien, en més del doble, la quantitat global 

que la Universitat de València hauria de gastar. El pagament dels 44 dies suposa una 

despesa aproximada de 2,4 milions d’euros, mentre que les possibles costes 

l’augmentarien en més de cinc milions d’euros. 

 

Amb tot açò, els resultats d’aquesta reunió són simplement decebedors pel que fa a les 

propostes sindicals per a què el Rector reconega el dret al pagament per a tot el personal en el 

proper Consell de Govern i, a partir d’ací, s’òbriga un calendari negociat per a fer efectiu el 

pagament.  

L’única resposta és que continuem esperant a què la decisió política vinga de la Generalitat o a 

què alguna altra universitat valenciana així ho decidesca per a tot el seu personal. 

 

Des de CGT creiem que, amb totes les reticències econòmiques donades des de la Gerència 

sobre possibles escenaris adversos, la realitat és la que és i, per tant, el Rector hauria de haver 

donat un pas polític decidit per a encarrilar aquest assumpte sense més dilacions. Fer el contrari, 

sols pot suposar un al·luvió de reclamacions individuals del nostre personal i, a mitjan termini, 

una major despesa a les arques públiques. 

  

En aquesta mateixa reunió, ens hem citat per tornar-nos a veure en dues setmanes, per a tractar 

amb el Gerent les altres peticions realitzades per la part sindical sobre la carrera professional i 

l’estudi de les càrregues de treball associades al PAS. 


