ACTA DE LA REUNIÓ DE LA
JUNTA DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
CELEBRADA EL DIA 30 de JUNY DE 2010
Amb data 30 de juny de 2010 s’ha reunit a les 19:00 la Junta del DUOT.
Assisteixen: Carles Llop (CLl), Miquel Corominas (MC), Joaquim Sabaté (JS), Enric
Serra (ES), Jordi Bellmunt (JB), Estanislau Roca (ER), Antonio Font (AF) i Adolf
Sotoca (AS). El professor Ricard Fayos ha estat convidat per tal d’informar a la junta
sobre la iniciativa d’un programa de màster amb la Universitat Iberoamericana de
Mèxic.

1. Contractació
CLl inicia la sessió informant sobre els acords finals a que s’ha arribat amb el
Vicerrectorat de personal:


De manera gradual hi haurà el canvi de dedicació parcial a dedicació a
temps complert per a tres places de professors titulars.



La plaça del professor Miquel Martí es manté un any més.



Es mantenen totes les places de professorat contractat, havent-ne reduït
però la contractació global en 9 hores setmanals. Aquesta reducció ha
estat assumida mitjançant la reducció de la contractació dels professors
Ricard Fayos, Manuel Franco, Montse Torras i Aurora López. CLl informa
de que els professors afectats han adreçat una carta a la Junta del
Departament en la qual es demana que l’esmentada reducció sigui
transitòria i que siguin tinguts en compte de cara a possibles
col.laboracions amb el Màster de Projectació Urbanística del Departament
(veure Annex 1)



S’ofertarà una plaça per a la substitució de la professora Maria Goula, que
es troba de baixa per maternitat.



S’ofertarà a concurs públic la plaça de professor associat per a la Secció
del Vallès que actualment està ocupant el professor Joan Solà.

2. Emeritatge del professor Miquel Domingo
CLl informa de que s’ha sol.licitat l’emeritatge honorífic (sense efectes
econòmics) del professor Miquel Domingo. En aquest sentit destaca que la figura
de professor emèrit amb vinculació contractual té efectes directes sobre els
recursos del Departament que, sota les condicions actuals, no són assumibles.
3. Informes diversos sobre professors


En relació a la professora Maria Rubert, CLl informa de que ha optat pel
programa de promoció i que sol.licita la opinió de la Junta en relació a
l’informe que, col.legiadament, s’ha de redactar en relació a la seva
activitat. Per unanimitat s’acorda redactar un informe molt favorable.



Pel que fa a la professora Sara Bartumeus, CLl informa que s’ha redactat
un informe per tal de recolzar el seu canvi de nivell dins de la categoria de
professora associada.

4. Programa de l’Equip de Direcció
CLl recorda que el 18 de novembre finalitza el mandat de l’equip de direcció i
posa a disposició de la Junta la decisió respecte la renovació del mateix.
ER demana que l’actual equip continuï fins al final de curs. ES, AF i JB
s’expressen en el mateix sentit.
5. Racionalització dels estudis de 3er cicle
CLl informa de que el Departament ha rebut per part del comissionat per a la
Planificació i Avaluació suport per tal de desenvolupar una acció estratègica
pròpìa: es tracta de l’anàlisi dels estudis de tercer cicle ofertats pel DUOT, amb
l’objectiu d’arribar-ne, si s’escau, a la seva millora i racionalització.
El compromís de l’equip de Direcció és fer-ne entrega a la Junta d’un primer
document en un període no superior a 6 mesos.

6. Màster amb la Universitat Iberoamericana de Mèxic
El professor Ricard Fayos informa a la Junta sobre el programa de Màster que
s’està inciant en col.laboració amb la Universitat Iberoamericana de Mèxic


Es tracta d’un programa de Màster amb tres mòduls, 450 hores en total.



Inicialment s’havia fet en col.laboració amb el Centro Metropolitano de
Arquitectura Sustentable, i ara es fa amb la UIA.



El programa tracta de combinar els continguts del Master DUT, posant
especial èmfasi en la urbanització informal i les polítiques de transport
públic.

CLl proposa que la UIA i la FPC subscriguin un conveni que estableixi els termes
de la col.laboració. Els aspectes sobre els quals prendre acords són:


La càrrega lectiva del Màster. La UIA proposa que el màster tingui una
càrrega lectiva total de 900 hores, quan a l’actualitat és de 450 hores.



La titulació expedida. Cal saber si la titulació serà homologable, donat que
actualment la UIA expedeix diplomes i la FPC títols de màster.

CLl proposa adreçar una carta al gerent de la FPC per tal de saber el nivell de
compromís que està disposat a assumir respecte aquesta qüestió.
7. Felicitacions
CLl demana que consti en acta una explícita felicitació als professors:


Josep Maria Vilanova, que a assumit la presidència de l’Associació
d’Arquitectes Urbanistes d’Espanya



Sebastià Jornet, que ha assumit la presidència de l’Associació
d’Arquitectes Urbanistes de Catalunya.



Jordi Bellmunt, pel reconeixement que ha rebut per part del CoAC.

JS demana també que consti en acta la felicitació explícita al professor Antonio
Font, pel seu treball sobre la Diagonal de Barcelona.

8. Titulació de Paisatge
JB informa de que s’està explorant la possibilitat d’ofertar una titulació sencera
(grau i màster) específica de Paisatge. Explica que la proposta ha estat ben
rebuda pel Vicerrectorat però sota la condició de que sigui a cost 0 per a la
Universitat.
Finalment la reunió conclou amb l’anunci per part de AS de l’inici del Consell de
Departament un cop acabada la Junta. D’aquesta manera es conclou, a les 20:00 la
reunió de la Junta.
Barcelona, 30 de Juny de 2010

Adolf Sotoca Garcia
Secretari acadèmic

