ACTA DE LA REUNIÓ DE LA
JUNTA DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
CELEBRADA EL DIA 28 d’ABRIL DE 2010

Amb data 28 d’abril de 2010 s’ha reunit a les 14:30 la Junta del DUOT. La reunió té
lloc al restaurant de l’escola (Av. Diagonal 649, Barcelona)
Assistents: Carles Llop (CLl), Miquel Corominas (MC), Joaquim Sabaté (JS), Enric
Serra (ES), Jose Luis Oyon (JLO), Jordi Bellmunt (JB), Sebastià Jornet (SJ), Manuel
de Solà-Morales (MS) i Adolf Sotoca (AS). Ha excusat la seva absència Estanislau
Roca.

1. Estat general de la contractació del DUOT
CLl inicia la sessió fent resum de la última reunió amb vice-rectorat de personal
de la UPC. Es detecta una sobrecontractació i en aquest moment existeix un
diferencial entre docència contractada i impartida de 775 punts PAD. El desajust
es localitza essencialment en les seccions de Barcelona (90 punts PAD), el
Màster de Paisatge (146 punts PAD) i el Màster Oficial (67 punts PAD).
Per tal de minimitzar el desajust entre contractació i docència impartida cal:
•

Ajustar les memòries dels Màster de Paisatge i Oficial, ja que des del
moment en que van ser redactades, s’han produït canvis pel que fa a la
dedicació del professorat. CLl sol·licita a JS i JB que refacin les memòries
corresponents.

•

Proposar mesures per tal d’ajustar la contractació en primer i segon cicle.
CLl demana als caps de secció que proposin alternatives al respecte, per
tal de ser debatudes en una propera i imminent junta. Unes primeres
propostes que es suggereixen conjuntament són:

•

Sol.licitar als professors que treballen a l’administració pública que
redueixin la seva dedicació

•

Sol.licitar a tots el professors amb dedicació a temps complert que
compleixin la seva dedicació.

•

Distribuïr la reducció de la contractació de manera proporcional entre
totes les seccions.

2. Casos concrets del professorat del DUOT
CLl enumera les casuístiques específiques de diversos professors del DUOT:
•

El professor ES canvia la seva dedicació que passa a ser de temps
complert.

•

El professor Ricard Pié ha obtingut permís per a un any sabàtic al curs
2010-11

•

La plaça que actualment ocupa el professor Joan Solà s’estabilitza i
sortirà a concurs públic el juny.

•

Finalment s’aclareix que el professor Francisco Monclús està formalment
desvinculat de la UPC.

•

La professora Maria Rubert ha sol·licitat l’obertura d’una plaça de
catedràtica. La proposta ha estat acceptada i el procés administratiu s’ha
iniciat.

•

Caldrà prendre una determinació respecte la plaça que actualment ocupa
el professor Miquel Martí, si bé explica que el Vicerector està disposat a
mantenir ara per ara la contractació.

3. Unitat Tècnica de Gestió
CLl anuncia que la UTG iniciarà el seu ple funcionament a l’octubre. Núria Rigau
(PAS adscrit al DUOT) passarà a formar-ne part. En conseqüència s’incorporarà
al DUOT un nou PAS que treballarà en horari de tardes.
Des del DUOT es formularan les següents propostes:
•

Cal que l’inici d’activitat de la UTG tingui efectes sobre la Fundació
Politècnica. La proposta és desvincular el DUOT de la FPC.

Finalment la reunió conclou amb l’anunci per part de CLl de la propera jubilació del
professor Miquel Domingo. La Junta aprova preparar un acte al respecte i d’aquesta
manera es conclou, a les 16:00 la reunió de la Junta.

Barcelona, 28 d’abril de 2010

Adolf Sotoca Garcia
Secretari acadèmic

