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informa
 
 
CCOO JA TRAMITA LA RECLAMACIÓ DE LA PAGA EXTRA DE 2012 

Davant les informacions que han aparegut les darreres setmanes sobre la reclamació de la paga extra 
de desembre de 2012 i la lògica alarma que han generat entre les treballadores i treballadors  de la 
Universitat de València, la secció sindical de CCOO vol traslladar tota la informació sobre la situació 
real d'aquest tema. 

 Per al personal laboral, és millor presentar un conflicte col·lectiu a iniciativa del Sindicat perquè és 
molt més senzill de tramitar i el seu resultat afectarà a tots els laborals, sense necessitat de 
tramitar res individualment ni assumir costos. Així ho vam acordar tots els Sindicats fa un any i ho 
vàrem comunicar al personal laboral. 
 

 CCOO ja ha començat a tramitar aquest conflicte col·lectiu contra totes les Universitats públiques 
valencianes. Fa mesos que s'ha iniciat el procediment per tal de reclamar, en primer lloc, la 
restitució de la paga extra i, subsidiàriament, la no aplicació amb efectes retroactius del Decret 
que la suprimia, amb el pagament de la part ja devengada (proporcionalment a un mes i mig). No 
cal, per tant, presentar reclamacions individuals. 

 
 Per al personal funcionari, el procediment acordat per tots els sindicats era que una persona per 

sindicat presentava el recurs perquè no valia la pena fer una multitud de reclamacions individuals 
amb el mateix contingut i finalitat. Si es guanyaven aquests recursos, la resolució seria d’aplicació 
a tot el personal per extensió de sentència.  

 
 A hores d’ara, la Universitat no ha donat resposta a les reclamacions prèvies i CCOO ja ha encetat 

el procés contenciós. No cal que cada persona reclame individualment perquè quan es guanye en 
el TSJ (ja ho hem aconseguit per als laborals de Generalitat i en breu hi haurà sentències per als 
funcionaris, previsiblement favorables), es demanarà l’aplicació de la sentència a tot el personal. 

 
 Pel que fa a la resolució del Rector de data 1 de desembre de 2012 per 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. Com que fins ara el Rectorat no ha donat cap resposta concreta a aquests 
requeriments, CCOO reitera l’exigència de fer efectiu el pagament compromés pel Rector fa més 
d’un any, el qual  hauria de concretar-se abans de finalitzar el mandat de l’actual equip rectoral. Si 
no tenim una resposta concreta i fiable en un termini breu, CCOO encetarà els tràmits per a la 
reclamació judicial d’aquestes quantitats.  

 
 
 


