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CCOO REBUTJA LES RETALLADES PRESSUPOSTÀRIES DE LA 

GENERALITAT A LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 
  

La Generalitat ve aplicant tot un conjunt de mesures restrictives als seus compromisos 
pressupostaris amb la Universitat de València. D’una banda, s’ha aplicat ja una reducció de 14 
milions d’euros (que podria arribar als 36,6, si finalment no es pagara la mensualitat de desembre 
que actualment es considera ajornada al primer trimestre de 2012, però sobre la qual encara es 
mantenen dubtes sobre el seu pagament efectiu). Això ha obligat a la Universitat a retallar en 
el darrer Consell de Govern l’actual pressupost a només dos mesos de la seua finalització, 
amb els consegüents efectes sobre les despeses de personal (no cobertura de vacants), de 
funcionament (un 2,5% de davallada per a tots els centres, departaments i serveis) i sobretot 
inversions (més d’11 milions ajornats no se sap fins a quan). Per al 2012 es preveuen noves 
retallades que implicaran que el capítol de personal pràcticament s’estancarà (amb una 
previsió mínima de promocions per a PDI i PAS) i que les despeses de funcionament 
patiran una nova retallada del 10%.  

D’altra banda, la morositat de la Generalitat en el seu ritme de fer efectives les subvencions 
corresponents a la Universitat ha provocat que durant l’any 2011 aquesta haguera de destinar 
2,1 milions d’euros a despeses financeres per a poder obtindre el finançament necessari 
per a fer front als seus compromisos de nòmines, proveïdors, etc. És a dir, els incompliments 
de la Generalitat han provocat que 2,1 milions d’euros dels pressupostos de la Universitat vagen a 
engrossar els comptes de les entitats financeres en lloc de destinar-se a crear noves places de 
PDI i PAS, comprar material docent i d’investigació o realitzar inversions. Cal exigir a la 
Conselleria que compense a la Universitat per aquests interessos ocasionats per la seua 
morositat. Aquesta actuació de la Generalitat ha conduït a la tresoreria de l’UVEG a una situació 
límit en la que la notícia és que encara es pot garantir el pagament de les nòmines dels propers 
mesos, però que de mantindre’s arribarà a comprometre’l greument.   

Totes aquestes retallades, fins ara aplicades d’una forma silenciosa i concretades en 
mesures aparentment indolores estan tenint ja efectes (no ampliació de grups, manteniment 
de grandàries excessives en aquests, no reconeixement de noves tasques docents derivades de 
la implantació de l’EEES, estancament de les plantilles i les promocions...) que afecten tant les 
condicions de treball com la qualitat dels serveis que presta la Universitat pública. Efectes 
que seran encara més greus i implicaran dràstics ajustos a la baixa si continuen, com s’anuncia, 
aquestes retallades. 

CCOO denuncia aquesta política del Govern del PP de la Generalitat Valenciana que pretén 
reduir el dèficit degradant les polítiques socials, mentre es mantenen inversions faraòniques o 
espectacles diversos. Resulta particularment greu que s’haja reduït el finançament de les 
universitats públiques valencianes en el moment en què es tracta d'aplicar el Procés de Bolonya i 
en el que se'ns exigeix ser motor del canvi de model productiu per a eixir de la crisi. Rebutgem, 
per tant, aquesta política que duu a l’ofegament financer les Universitats públiques, al temps que 
es continua concedint tot tipus d’avantatges a les privades.  

Fem, finalment, una crida tant a l’equip rectoral com al conjunt de la comunitat universitària 
a manifestar el nostre rebuig a aquestes retallades, a exigir a la Generalitat el compliment 
dels seus compromisos i a defensar fermament la Universitat pública i de qualitat que 
volem. 


