
Benvolguts i benvolgudes,

Com ja us he anat informant aquests darrers mesos, la situació econòmica de la Universitat és força 
complicada.

El passat divendres dia 22, la Generalitat ens va comunicar que la transferència corresponent al mes 
de juny no ens serà transferida el dia 25, com és habitual, sinó el 29, i que no podrà cobrir l’import 
total de nòmina més paga extra. Inevitablement, això ens repercutirà de la manera següent:

• L’ingrés en els vostres comptes no serà efectiu fins primers de juliol, aproximadament entre 
els dies 2 i 5.

• L’import que rebreu en aquesta data suposarà només el 70% del total líquid que us correspon 
per nòmina del mes de juny més paga extra.

• El 30% restant us serà ingressat tan bon punt disposem de l’acord del Govern de la 
Generalitat que ens permeti fer efectiva la pòlissa de tresoreria que hem estat negociant 
darrerament amb una entitat financera. Això serà, previsiblement, a mitjan juliol.

De cara als mesos de juliol i agost, aquesta pòlissa de tresoreria, que ja tenim concedida, ens 
assegura el cobrament del 100% de la nòmina. Val a dir, però, que persisteix la situació de risc 
d’uns dies de retard en el seu cobrament, en tant la Generalitat no ens asseguri que realitzarà la 
transferència dins dels terminis habituals.

Lamento sincerament les actuals circumstàncies que ens obliguen a aplicar aquestes mesures 
excepcionals i el poc temps d’anticipació amb què us ho fem saber. Malauradament, la Universitat 
no es pot sostraure a les circumstàncies macroeconòmiques que incideixen en les finances de les 
administracions públiques, i que, agreujades per la situació de deutes que aquestes mantenen amb la 
universitat, acaben malmeten la nostra tresoreria.

No dubteu que tot l’equip de direcció estem treballant fermament i ho seguirem fent per tal de 
frenar aquesta situació.

Ben cordialment,

Antoni Giró
Rector

NOTA:  En breu termini, el Servei de Personal us farà arribar informació personalitzada sobre 
l’aplicació d’aquests percentatges, així com de la repercussió de la disminució del 5% en cada una 
de les vostres nòmines. 


