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Benvolguts i benvolgudes, 

  

La coincidència del procés electoral de la Universitat amb la planificació i execució de 

la contractació del PDI laboral no permanent, aproximadament uns dos mil contractes, 

ha provocat un endarreriment en els processos de contractació i no s’han pogut tramitar 

tots a temps. Com a conseqüència, alguns professors laborals no permanents, 

fonamentalment associats i investigadors post doc, no han cobrat tot el que els 

corresponia a la nòmina del mes de setembre. 

  

En concret ens trobem davant dos casos: 

1. Professorat que havia de renovar el seu contracte amb data 15 de setembre de 

2012 i que, malgrat el seu contracte es va tramitar en la data establerta, no va 

poder entrar en la nòmina de setembre. Aquestes persones  només han percebut 

la nòmina corresponent al contracte anterior (de l’1 al 14 de setembre). Les 

persones afectades cobraran a la nòmina d’octubre l’import pendent. 

2. Professorat que havia de renovar el seu contracte a data 15 de setembre de 2012 

i que el contracte no es va poder tramitar amb aquesta data. Aquest professorat 

ha estat contractat amb data 1 d’octubre de 2012. A la properes reunions del 

l’equip de govern amb degans i directors de departament, que tindran lloc la 

setmana vinent, us explicarem el mecanisme per compensar econòmicament 

aquesta situació. 

  

Som conscients del perjudici que aquesta situació anòmala ha provocat entre aquest 

col·lectiu i ens posem a la vostra disposició per si, com a conseqüència d'aquests 

endarreriments, detecteu alguna necessitat d’avançar alguna quantitat a algun professor. 

Us agrairem que ho comuniqueu el més a aviat possible a a.personal.academic@uab.cat, 

per tal d'intentar resoldre-ho. 

Us preguem que ho comuniqueu als professors laborals no permanents del vostre àmbit. 

Atentament, 



 

Santiago Guerrero 

Gerent 

--  

 

Gerència 

 

Universitat Autònoma de Barcelona 

Campus Universitari - Edifici A Rectorat 

08193 (Cerdanyola del Vallès) Barcelona 

0034 935811108 

 

Abans d'imprimir aquest correu, penseu si és del tot necessari. Si 

l'imprimiu, us aconsellem que ho feu en qualitat esborrany, a doble 

cara, en paper reciclat o reaprofitant un full. 

Antes de imprimir este correo, considerad si es necesario hacerlo.Si 

lo imprimís, os aconsejamos que lo hagáis con calidad borrador, a 

doble cara, en papel reciclado o reaprovechando una hoja. 

Do you really need to print out this e-mail? If you do, we recommend 

printing in draft quality, on both sides of the paper, on recycled 

paper or on an already used sheet. 

 


