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La Universitat de València ha de reconéixer el dret 
al pagament de la paga extraordinària de 2012 

  
El Govern del PP va imposar l’any 2012 la supressió de la paga 
extraordinària de desembre als treballadors i treballadores públiques. 
CCOO va expressar en el seu moment el seu rebuig a aquesta mesura, va 
denunciar la seua il·legalitat i ha vingut desenvolupant múltiples mesures 
mobilitzadores i jurídiques per tal d’exigir la seua restitució. En aquest 
sentit, tal com hem informat recentment, tenim en marxa diversos 
processos judicials que inclouen tant el personal funcionari com el laboral. 

A hores d’ara, ens trobem amb nombroses resolucions judicials que 
confirmen que ha de pagar-se la part proporcional de la paga que havia 
estat devengada quan el Govern la va suprimir (corresponent a uns 45 
dies, aproximadament: una quarta part de la paga) i es troba pendent la 
resolució del Tribunal Constitucional pel que fa a l’anul·lació de la supressió 
de tota la paga. En concret, a més de sentències que s’han dictat arreu de 
l’Estat, pel que fa al País Valencià, cal destacar la sentència favorable per al 
personal laboral de la Generalitat i especialment la recent sentència que ha 
reconegut aquest dret a un funcionari de la Universitat d’Alacant, així com 
l’informe a favor del pagament emés pel Consell Jurídic Consultiu de la 
Generalitat. 

Davant d’aquesta jurisprudència 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.  

CC OO exigeix, per tant, que la Universitat de València, tal com ha 
fet la Universitat d’Alacant, reconega de forma immediata el 
pagament de la part proporcional devengada de la paga 
extraordinària de desembre de 2012 i evidentment reclame a la 
Generalitat la restitució del finançament corresponent a aquestes 
quantitats que havia estat suprimit pel Govern valencià.  

 


