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informa

 

 CC OO EMPRÉN ACCIONS LEGALS PER RECUPERAR ELS DEUTES 
PER LES PAGUES EXTRAORDINÀRIES DE 2009 DEL PDI 

 
Han passat dos anys des de que el dia 1 de desembre de 2012, el Rector de la Universitat de 
València fera pública una resolució la qual es reconeixia al professorat funcionari de la Universitat 
de València el dret a la percepció de la totalitat del complement específic en les pagues 
extraordinàries de juny i desembre de 2009 i es comprometia a fer efectiu aquest pagament en les 
nòmines de març i setembre de 2013 (posteriorment ajornat per “raons de manca de liquidesa”). 
CCOO ha exigit reiteradament al Rectorat el compliment d’aquest compromís i l’establiment d’un 
calendari fiable per al seu pagament efectiu. Fins ara el Rectorat no ha donat cap resposta 
concreta a aquests requeriments, ni tan sols en el nou context financer derivat del conveni acordat 
amb la Generalitat. A hores d’ara, continua parlant-se una vegada més de traslladar la solució a 
l’any que ve, sense concretar calendari, i a un indefinit escenari dependent de la “situació de 
tresoreria”. 

Tal com hem vingut reiterant durant aquests dos anys, davant l’absència d’una resposta concreta i 
fiable i la no fixació d’uns compromisos creïbles de pagament en uns terminis clarament 
determinats i acordats, CCOO ha decidit encetar els tràmits per a la reclamació legal d’aquestes 
quantitats. En representació de CCOO s’ha presentat ja davant el Rectorat una reclamació 
individual de les quantitats pendents, així com dels interessos corresponents.  

Per simplificació del procediment, no cal  fer una multitud de reclamacions individuals amb el 
mateix contingut i finalitat. Si, com esperem, la resposta és positiva, la resolució seria d’aplicació a 
tot el personal afectat. En qualsevol cas, CCOO posa a disposició de tot el PDI funcionari el model 
de reclamació (disponible en: http://www.uv.es/ccoo/reclamacio2009.html) , per si es considera 
oportú presentar-lo com a mostra de suport al procediment que hem encetat. 

Esperem que el Rectorat de la Universitat de València rectifique la seua actitud en aquest punt i 
done en un termini breu resposta positiva als requeriments que li hem plantejat. Allargar el procés 
només servirà per fer recaure el cost sobre el PDI i obligar-lo a entrar en complicats tràmits de 
reclamacions amb un resultat totalment previsible.  Perquè és segur  que si la Universitat de 
València ens obliga a portar fins al final el procés de reclamacions judicials serà comdemnada a 
pagar el deute pendent més les costes del procediment, que superaran la quantitat reclamada, 
amb el malbaratament de recursos públics que això suposaria. La solució és molt senzilla i està 
només a les mans del Rectorat. És el moment d’arribar a un acord i resoldre definitivament el 
problema. 

RECUPEREM EL FUTUR. EXIGEIX ELS TEUS DRETS 


