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PSR
HORARIS: A partir de l’1 d’octubre

▪ General de dll a dj 7,30 a 19,00 h i dv de 7,30 a 16 h

▪ Especials: sol·licitud motivada i autorització per Directora de l’Àrea

▪ No cal flexibilitat perquè no hi ha presència obligatòria

▪ El PSR a temps parcial també pot tenir els mateixos horaris. Si volen compactar en 
menys dies de la setmana ho hauran de sol·licitar motivadament

▪ Cal recordar que sempre hi haurà d’haver un mínim de 12h entre el final d’una 
jornada i l’inici de la següent

AUTORITZADORS

▪ Posarem en còpia al PDI responsable perquè rebi la sol·licitud. Si en 2 dies no diu 
res l’autoritzador ho autoritzarà. Es pot sol·licitar que el PDI sigui l’autoritzador en 
casos molt excepcionals. Es pot demanar també que el PDI responsable pugui 
delegar rebre les sol·licituds.

AP, INDISPOSICIONS

▪ Poden demanar-los per Tempus però cal tenir en compte que el nombre totals dels 
gaudits durant el 2019 no es podrà controlar.
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PSR
BOSSES

▪ No es carregaran a Tempus fins al 2020. Atenció que hauran de donar-se d’alta 
dels programes pertinents abans de finalitzar el seu contracte (control UASLR)

HORES COMPLEMENTÀRIES

▪ S’hauran de demanar anticipada i motivadament via PUC

▪ Un cop realitzades es comunicaran al SP que les carregarà a una bossa que el PSR 
podrà anar utilitzant

TELETREBALL

▪ Caldrà que la persona interessada el sol·liciti a l’SDP

▪ Ja està disponible el nou botó de teletreball, només visible el dia de teletreball. 
S’envia notificació a totes les persones de la universitat que teletreballen. I s’aprofita 
per recordar que han d’estar localitzables i amb el telèfon desviat.

▪ No es pot teletreballar en caps de setmana. Treballar en cap de setmana s’hauria de 
sol·licitar com a hores complementàries. Si treballa dissabte i diumenge ha d’estar 
especificat al contracte.

▪ El responsable del PSR és el que haurà de controlar el teletreball.
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ASPECTES 
GENERALS

VISITA DE TREBALL

▪ Pendent de negociació, de moment no es compten els desplaçaments.

▪ E/S fora del lloc habitual

▪ S’ha de fitxar el treball efectiu (quan comences i quan finalitzes a treballar). En els 
casos dels congressos de diferents dies el ministeri de treball va fer una guia on diu 
que el treball efectiu és quan estàs a disposició de l’empleador. O sigui, els trasllats 
no compten.

CORRECCIONS DE MARCATGES

▪ El SP no farà correccions de marcatges, les haurà de fer l’interessat durant un 
període màxim de 2 mesos. Passats aquests dos mesos, els marcatges seran 
inamovibles.



ASPECTES 
GENERALS

CONSULTES:

▪ Diferenciar la jornada de PSR i associat

▪ Atenció: Els contractes a temps parcial no poden fer hores extres. Molts treballen 
jornades de moltes hores i compensen amb dies de festa (sempre i quan no es 
passin de les 9,5 hores)

▪ Com sabrem els dies d’AP en els contractes parcials i inferiors a l’any? Tempus no 
ho carrega.

▪ Saldos anuals: difícil separar feina del treball propi a la seva tesi. 
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