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Benvolgut V icerector, 

Ates que el reglament de professorat de la Universitat Autónoma de Barcelona estableix en el seu article 9.4: 

La contractació d'un professor o una professora visitant amb carrec a credits d'un departament haura de 
ser autoritzada expressament pel vicerector de Personal Academic. 

Ates que segons l'article 9.3 del mateix reglament 

"[ ... ] La durada maxima del se u contracte sera de tres cursos academics i no haura de desenvolupar 
tasques de gestió." 

Ates que tenim constancia documental de que en algun departament de la Facultat d'Economia i Empresa, a 
la qual pertany el Rector, hi ha persones que porten més de 3 anys contractades coma professorat visitant. 

Volem coneixer quins són els fonaments jurídics per tal de que, com a Vicerector de Personal Academic 
estiguis, presumptament, donant cobertura a la conculcació del reglament de professorat d'aquesta 
Universitat, a més de provocar greuges comparatius amb d'altres companyes i companys. 

Així mateix, 

Ates que tenim constancia documental que hi ha departaments de la Facultat d'Economia de J'Empresa, a la 
qual pertany el Rector, que estan aplicant a professors visitants reduccions en la seva dtrrega docent en 
concepte de "Ajustaments Tenure Trac/f' 

Ates que el reglament vigent de dedicació academica del professorat de la Universitat Autónoma de 
Barcelona no contempla cap reducció pel concepte abans esmentat. 

Volem coneixer quins són els fonaments jurídics per taJ de que, com a Vicerector de Persona] Academic 
estiguis, presumptament, donant cobertura a la conculcació del reglament de dedicació academica 
d' aquesta Universitat, a més de provocar greuges comparatius amb d'altres companyes i companys. 

Camºu e Bellaterra, 7 de juny de 2015 

David Pujolar Morales Ennengol Gassiot Ballbé 
Delegat sindical de la CGT a la UAB Delegat sindical de la CGT a la U AB 

Marta Padrós Castells 
Delegada sindical de Ja CGT a la U B 

Copia a: 
Juan Jesús Donaire, Vicerector de Personal Academic 

Antoni García Borrás, cap de l'area de Personal Academic, Investigador en Formació i de Suporta la 
Recerca i Serveis 
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