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EL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DESAPROFITA 

UNA NOVA OPORTUNITAT DE RESOLDRE EL TEMA  
DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE 2012 

 
Avui dimecres 21 de maig, s’ha celebrat la reunió amb el Rector que les seccions sindicals 
havíem demanat el dia 11 d’abril, per tal d’intentar resoldre definitivament el tema del 
pagament de la part proporcional de la paga extra de desembre de 2012 tal com 
nombroses sentències judicials estan reconeixent a diferents Administracions. Les 
principals conclusions que des de CCOO podem extreure d’aquesta reunió són les 
següents: 

• El Rectorat de la Universitat de València ha desaprofitat, per manca de decisió 
política, una nova oportunitat de resoldre definitivament aquest problema. 
Malgrat reconéixer que l’allau de resolucions judicials avança sense cap mena de 
dubte que els tribunals donaran la raó a les treballadores i treballadors de la 
nostra Universitat i que les despeses d’aquest procés en duplicaran el cost final 
(fins a cinc milions d’euros), el Rectorat ha optar per esperar a veure què fan la 
Generalitat o les altres Universitats. 
 

• CC OO i la resta de seccions sindicals hem aconseguit un compromís del Rector 
de convocar en breu una reunió tècnica per a elaborar una proposta de 
pagament que anirà a Mesa negociadora i al Consell de Govern del dia 24 de 
juny que haurà d’aprovar el reconeixement d’aquest deute. 
 

• CC OO considera que, a la vista d’aquest calendari, a hores d’ara és preferible 
aconseguir un acord en poques setmanes que encetar un procés de 
reclamacions individuals amb les complicacions i costos que això suposarà per al 
personal de la Universitat. 

Ara be, si el calendari previst no s’acompleix i el Consell de Govern de juny no aprova el 
reconeixement del dret a percebre la part proporcional de la paga extra de 2012 i estableix 
un calendari de pagament, portarem fins a les últimes conseqüències les accions judicials 
que ja tenim en marxa i aquest serà el moment de presentar massivament les 
reclamacions individuals per tal de fer efectiu aquest dret que ens va ser furtat pel Govern 
del PP en 2012. 
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