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L´ANGOIXA FINANCERA DE LA UNIVERSITAT, CADA VEGADA ESTA 
MÉS PROP LA REALITAT DE L´IMPAGAMENT D´UNA NOMINA EN LA 
NOSTRA UNIVERSITAT 
   
El problema que s'havia generat amb el pagament de les nòmines del mes d'abril s'ha 
resolt avui. Tal com hem pogut comprovar, aquest matí la Generalitat ha fet efectiva la 
transferència pendent i la Universitat ha ordenat el pagament immediat de les nòmines 
que no s'havien pagat.     

En la reunió que ha mantingut CCOO amb el Gerent se'ns han donat totes les 
explicacions sobre la situació creada i se'ns ha garantit la resolució immediata del 
problema, que aquesta vegada ha quedat reduït a una incidència puntual, encara que ha 
generat problemes a una part de la plantilla de la Universitat i una gran incertesa al seu 
conjunt.     

CCOO reitera que aquesta situació és reponsabilitat de la nefasta política de la 
Generalitat respecte de les Universitats públiques i exigeix una rectificació, tant pel que 
respecta al pagament del deute pendent com al compliment rigorós dels seus 
compromisos mensuals de transferència del finançament necessari per al normal 
desenvolupament de l'activitat universitària.    

Tanmateix, CCOO vol transmetre als treballadors i treballadores de la Universitat 
que el pagament de la nòmina d'abril no resol ni de lluny l'angoixa financera de la 
Universitat. Tal com se'ns ha informat, si la Generalitat no incrementa 
substancialment les transferència previstes a la Universitat, amb la incorporació 
de les quantitats pendents de 2012, resultarà molt difícil pagar les nòmines dels 
propers mesos i sobretot és molt probable que no es puga pagar la paga 
extraordinària de juny i fins i tot la pròpia nòmina d'eixe mes.   

CC OO continuarà treballant per tal que la Generalitat rectifique la seua política i 
defensant les condicions de treball i la Univesritat pública. Ens mantindrem vigilants  per 
tal d'evitar que torne a produir-se una situació com la dels darrers dies. També demanem 
al Rectorat que adopte totes les mesures preventives necessàries. I fem una crida a 
totes les treballadores i treballadors de la Universitat per a que ens mantinguem actius i 
participem massivament en totes le mobilitzacions que exigeixen al Govern central i a la 
Generalitat que rectifiquen les seues polítiques.     

VOLEN ACABAR AMB TOT, PERÒ NO HO CONSENTIREM 
PER UNA UNIVERSITAT PÚBLICA DE QUALITAT 

9 DE MAIG LA UNIVERSITAT EN VAGA 
 

 


