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U N I V E R S I T A T   D E   V A L È N C I A

informa

 
LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA HA DE RECONÈIXER  
JA  EL PAGAMENT DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA  

DE 2012 
 

Tal com ve informant CCOO, l’allau de sentències favorables al pagament de 
la part proporcional de la paga extra de desembre de 2012 és continua. Les  
més recents han reconegut aquest dret, a funcionaris de diverses Universitats 
valencianes, al personal funcionari i laboral de la Generalitat i al personal 
laboral de l’UPV. En aquest darrer cas, només una qüestió formal ha exclós a 
la Universitat de València de l’aplicació directa de la sentència, però en els 
seus fonaments de dret el Tribunal Superior de Justícia ratifica una vegada 
més el dret a la percepció de la part proporcional de la paga que ja havia 
estat devengada quan el Govern la va suprimir per Decret-llei. Més encara, la 
Conselleria d’Hisenda ha comunicat als Sindicats la seua intenció de complir 
amb les resolucions judicials i arribar abans del final de maig a un acord per 
abonar aquesta paga a les treballadores i treballadors de la Generalitat. 

CCOO reitera, una vegada més, que davant aquesta situació la Universitat de 
València ja no té excuses per a continuar demorant el reconeixement 
d’aquesta paga. No val ja adduir suposades raons formals quan és evident 
que caldrà acabar pagant, ni fer recaure sobre les butxaques de la plantilla de 
la Universitat el cost d’aquestes tàctiques dilatòries. Les declaracions 
institucionals que repetidament ha fet la Universitat de València de rebuig a 
les retallades s’han de fer efectives en ocasions com aquesta, quan està 
només a les seues mans la possibilitat de revertir aquestes polítiques. 

CCOO, per tant, insta al Rectorat de la nostra Universitat a convocar 
urgentment, tal com li hem demanat totes les seccions sindicals, una 
reunió per tal d’acordar el procediment de devolució de la part 
proporcional de la paga extraordinària de 2012 que va ser injustament 
suprimida. 


