
 
 

CONSELL DE DEPARTAMENT 

Acta 5  |  Dijous 30 de maig de 2019 

Reunits: Lluís Carné, Isabel Castiñeira, Miquel Corominas, Carles Crosas, Jordi Franquesa, 
Julián Galindo, Eulàlia Gómez, Carles Llop, Ángel Martín, Joan Moreno, Daniel Navas, Josep 
Parcerisa, Francesc Peremiquel i Ferran Sagarra. 
Excusen l'assistència: Sebastià Jornet, Estanislau Roca, Joaquim Sabaté, Catalina Salvà i 
Joan Solà. 
 

 

 

Temes tractats 

1. Aprovació de l'acta del Consell anterior. 

S'aprova sense esmenes. 

 

2. Aprovació del Pressupost.  

Dins de la discussió del pressupost anual, en Carles Llop comenta que els diners que deriven 
dels màsters de la Fundació haurien d'estar a disposició del departament per a aquells 
destins que es considerin oportuns, i en aquest sentit posa a disposició els corresponents al 
màster que coordina. 

A propòsit d'aquest comentari, s'enceta la discussió sobre la biblioteca del departament, 
posant-se en consideració la necessitat de destinar-hi alguna inversió per tal d'anar ordenant 
el material, generar una catalogació dels llibres i nodrint la biblioteca. El director comenta la 
possibilitat de dedicar alguns diners de la Fundació a aquest destí, però es comenta que 
també poden destinar-se a altres finalitats. 

 

3. Aprovació de les esmenes del Reglament. 

En relació a l'article 13.h en Carles Llop fa notar que existeixen altres màsters més enllà de 
l'oficial, i que potser caldria tenir això en compte en la configuració dels membres nats del 
Consell. Es comenta que caldria evitar una interpretació en què s'entengui que aquest és 
l'únic màster que ofereix el departament. Altres intervencions esgrimeixen que aquests 
directors no han estat escollits pels membres del departament, que potser el problema es 
resoldria si entenem que els caps de secció poden fer d'interlocutors entre departament i 
màsters, i que el director d'alguns d'aquests màsters no són membres del departament. En 
qualsevol cas, s'ofereix l'opció de que els interessats redactin una proposta de text per la 
seva possible inclusió en el redactat del Reglament i la facin arribar a l'equip directiu. 



 
 

Per la seva part, en Miquel Corominas suggereix de canviar l'ordre dels tres punts de l'article 
13.2, posant el primer el c) i després l'a) i el b), per tal de que quedi més clara la proposta. 
L'equip directiu comenta que demanarà als serveis jurídics de la UPC si això és viable. Es 
proposa de fer una votació en breu per poder aprovar definitivament el Reglament acollint 
les propostes concretes d'esmenes. 

 

4. Aprovació del document que incorpora les esmenes debatudes en l'anterior 
Consell sobre els criteris de contractació del professorat associat. 

Na Isabel lamenta que aquesta discussió aparegui just després del problema que va sorgir el 
curs passat amb un professor del Vallès, i en Julián puntualitza que aquest tema caldria 
haver-se resolt en el sí de les anteriors direccions. 

Alguns comentaris van en la línia de que la finalització de les tasques acadèmiques caldria 
fixar-la als 65 anys als associats i 70 als PDI-A, mentre que alguns professors associats 
comenten que en el sí de l'assemblea general d'associats ja es va consensuar demanar 
l'equiparació en ambdós col·lectius. En Josep recorda però que la no renovació automàtica es 
va fer per recordar als departaments la potestat per decidir la seva pertinència. En aquest 
context, en Francesc apunta que tenim diferents perfils d'associats, i que s'ha de tenir també 
en compte en el procés de decisió el moment de finalització de les tasques acadèmiques. 
L'associat contribueix a la docència en tant que exerceix professionalment, i cal considerar 
quan deixa de treballar. 

El director comenta que el contracte del professorat associat és anual, i per tant no existeix 
edat de jubilació, i que és el departament el que decideix en funció de la docència si li convé 
o no un determinat associat. 

Finalment s'aprova per unanimitat el text. 

 

5. Precs i preguntes. 

En la discussió de l'admissió als programes de doctorat, en Josep emfatitza que hi ha tres 
màsters que poden donar peu al seu accés. 

En Julián comenta que cal ser restrictiu amb el nombre de membres del Consell, per tal de 
ser el més operatiu possible. 

En Carles Llop proposa que en el Reglament es tingui en compte que els Màsters Oficials són 
on el Departament té docència i responsabilitat, doncs cal tenir en compte que el 
departament té una visió àmplia del seu abast docent, i per tant és important no limitar-la 
amb la terminologia emprada. 

 

Barcelona, 6 de juny de 2019 

 

 

Jordi Franquesa  
Secretari del Departament 


