ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI CELEBRADA EL DIA 8 DE MARÇ DE 2012

Amb data de dijous 8 de març de 2012 s’ha reunit a les 15:00h, a la seu central del DUOT (Av. Diagonal
649, 4a Planta) la Junta del Departament amb assistència de Carles Llop, Enric Serra, Miquel Corominas,
Josep Parcerisa, Estanislau Roca, Joaquim Sabaté, Antonio Font, Adolf Sotoca, Madalen González, Marta
Sogas, Ricard Gratacós, Saeid Seyedreza i Carles Crosas. Excusen la seva presència Jordi Bellmunt,
Ricard Pié i Manel Torres Capell.
1. Es constitueix la nova Junta del DUOT formada segons el Reglament vigent per:
Com a membres nats: l’equip de direcció format per Carles Llop (Director), Enric Serra (Sotsdirector),
Miquel Corominas (adjunt a la direcció encarregat del Pla d'estudis ETSAB) i Carles Crosas (Secretari).
Els caps de secció: Josep Parcerisa (secció matí), Estanislau Roca (secció tarda), Ricard Pié (secció
Vallès), Joaquim Sabaté (secció màster i doctorat), Jordi Bellmunt (secció paisatgisme). I els catedràtics
més antics del DUOT (Antonio Font i Manel Torres Capell).
Com a membres electius: Adolf Sotoca (PDI doctor), Madalen González (PDI no funcionari i no doctor),
Marta Sogas (PAS), Ricard Gratacós (estudiants màster/doctorat) i Saeid Seyedreza (estudiant de grau).
2. El Secretari presenta el tancament del Pressupost 2011, del que subratlla: la importància de la despesa
corrent a la línia Barcelona (en conceptes com fotocòpies, fungibles o enviaments postals i missatgeria), el
resum dels romanents 2011 (entre els que destaca el de docència de l’ETSAB, amb més de 6.000 euros) i
el resum dels traspassos interns que es van haver de realitzar l’estiu 2011 per fer front a l’excepcional
situació econòmica d’aquell moment. La suma d’ajustos és d’ aproximadament, 5.400 euros, quantitat que
caldrà retornar de les assignacions de la Línia Barcelona a la del Vallès.
3. El Secretari presenta la proposta de Pressupost 2012. Es comenta que l’assignació de funcionament
(directa de la Universitat) és del 80% respecte l’exercici 2011 (que alhora ja s’havia reduït un 70% en el
transcurs de l’exercici 2011) i que els pressupostos de docència (assignació de les Escoles) també s’han
vist substancialment reduïts. La necessària disminució de la despesa en el període 2012 es preveu
compensar amb els romanents d’exercicis anteriors i fonamentalment, en la no renovació de la beca FPI –
contracte en pràctiques que va finalitzar el curs passat. No obstant, es manté la beca-contracte encara
vigent fins a la seva finalització el gener de 2013. Madalen González pregunta si en un futur existirà
renovació d’aquesta beca. Els membres de l’equip directiu responen que al ser insostenible amb el
pressupost actual, s’han iniciat contactes amb el Vicerrectorat de Recerca per si es pogués fer càrrec d’una
part, qüestió que faria més viable la renovació.
La proposta de pressupost aprovada (i annexa a l’Acta) preveu només el traspàs del 50% de l’import a
compensar per la Línia Barcelona a la del Vallès (2.724,66€). La resta es preveu retornar en el proper
exercici. Hi figuren també les assignacions específiques a la línia de Paisatgisme i Doctorat. En aquest
sentit, Joaquim Sabaté comenta que, davant d’una hipotètica manca de recursos per la constitució de
tribunals de tesi doctoral, probablement calgui utilitzar els romanents específics de Màster i Doctorat
(malgrat que aquesta no acabi essent una solució suficient).

El Director Carles Llop informa que altres departaments estan posant en dubte la contribució dels
departaments a la Unitat Tècnica de Gestió (UTG) de l’ETSAB (1.255€ és la quantitat que fixa l’Escola) i
suggereix que la Junta ho valori. Es decideix incloure la quantitat prevista com a fons de contingència a
l’espera d’una decisió conjunta dels Directors dels Departaments implicats.
4. Carles Llop informa de les principals línies d’acció que està duent a terme la Direcció:
a. S’ha confirmat pel dia 20 de març la reunió amb el Conseller del Departament de Territori i
Sostenibilitat per tal de presentar alguns temes prioritaris pel DUOT: la creació de l’Institut d’Urbanisme,
el necessari suport a l’espai del Paisatgisme i proposar un balanç i reactivació de la fèrtil col·laboració
dels darrers 10 anys entre Conselleria i DUOT.
b. El Director demana una especial atenció del professorat als temes d’avaluació de la Universitat, arran
del recent procés corresponent al curs 2010-11. Diversos comentaris coincideixen sobre el funcionament
erràtic de mecanismes d’entrada de dades com el Drac. Carles Llop demana als caps de secció que
comuniquin a tots els professors del DUOT que revisin i validin l’entrada dels seus mèrits curriculars en
aquesta plataforma, per la creixent importància d’aquests índex en el repartiment de recursos dins de la
Universitat. Amb aquests resultats en mà, es decidirà amb el tècnic responsable del Drac, Ramon
Miralles, sobre la millor forma de procedir.
c. S’informa que la negociació sobre el tema de la contractació pel proper curs 2012-13 s’iniciarà a la
tornada de la Setmana Santa. Es comenta el cas de l’estroncament de la renovació-pròrroga d’un dels
professors lectors i les possibles alternatives d’actuació. En un marc més general, Miquel Corominas
informa de la proposta de disminució d’aproximadament un 10% de l’encàrrec a l’ETSAB pel curs que ve.
d. Carles Llop comenta la necessitat de creació immediata d’un mapa de l’àmbit d’arquitectura dins de la
UPC, amb activa participació dels directors d’escoles, departaments, doctorats i màsters. Aquest mapa
hauria de poder clarificar l’encaix d’iniciatives com el Màster d’Excel·lència d’Arquitectura (que està
dissenyant l’ETSAB) i quina ha de ser-hi la presència del DUOT. Antonio Font insisteix en la importància
d’aquesta definició més estructural, tant pels màsters que s’han de crear, com pels que ja existeixen.
Enric Serra considera el futur Màster com una ocasió per reforçar els vincles desdibuixats entre el
Departament de Projectes i el DUOT.
5. La reunió acaba amb unes paraules de record pel Catedràtic Emèrit Manuel de Solà-Morales, pocs dies
després de la seva desaparició. Enric Serra, Josep Parcerisa i Antonio Font esbossen algunes iniciatives
que s’estan emprenent pel seu homenatge. Saeid Seyedreza suggereix la participació dels estudiants en
aquest acte.

La Junta es conclou cap a les 16.30 hores, sense altres precs ni preguntes.
Barcelona, 8 de març de 2012

Carles Crosas Armengol
Secretari acadèmic DUOT

