
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA  

JUNTA DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

CELEBRADA EL DIA 19 de MAIG DE 2011 

 

Amb data 19 de maig de 2011 s’ha reunit a les 9:00 la Junta del DUOT. 

Assisteixen: Carles Llop (CLl), Miquel Corominas (MC), Joaquim Sabaté (JS), Enric 

Serra (ES), Jordi Bellmunt (JB), Estanislau Roca (ER), Miquel Martí (MM), Julián 

Galindo (JG), Sebastià Jornet (SJ) i Adolf Sotoca (AS). 

 

El director Carles Llop (CLl) inicia la Junta felicitant el professor Estanislau Roca 

per l’èxit de l’assignatura “Caminar Barcelona”. Aquesta assignatura ha estat 

recentment reconeguda amb el premi Vicenç Vives. 

1. Contractació 

CLl relata la negociació de personal que va tenir lloc el dia 17 de maig amb el 

Vicerrector de Personal. L’escenari era molt desfavorable però finalment s’ha 

aconseguit minimitzar la retallada de contractació del DUOT. Les mesures 

concretes són: 

 El contracte del professor Antonio Moro, regit segons l’anterior LOMLOU, 

s’extingirà al maig del 2012. No hi ha possibilitat de renovació, de manera 

que caldrà trobar els mecanismes per reubicar contractualment el 

professor. 

 El contracte del professor Miquel Martí també s’extingeix el proper maig 

de 2012. La seva continuïtat ha quedat sense concretar per part del 

vicerector de personal. 



 En un inici la proposta del vicerector era la reducció de 8 places de 

professors associats. En un punt de la reunió es va parlar de 4 places i 

finalment es va aconseguir no reduïr-ne cap. 

CLl enumera les següents accions a prendre per tal de preparar la propera 

negociació de personal que tindrà lloc d’aquí un any: 

 Els caps de secció han de fer coincidir la contractació i la docència 

impartida per les seves respectives seccions. 

 Caldrà aconseguir el reconeixement del total de punts PAD del Màster 

Universitari de Paisatge. A dia d’avui no es reconeix tota la docència que 

s’imparteix en el Màster. 

 De la mateixa manera, cal que es reconeguin els punts PAD del Màster 

Universitari en Urbanisme. 

 Pel que fa al nou Pla d’estudis de la ETSAB, caldrà aclarir amb el Cap 

d’Estudis, Félix Pardo, el reconeixement dels punts PAD en relació a la 

tutorització de PFC i les assignatures de Lliure Elecció.  

JS intervé per felicitar l’equip de direcció pels resultats obtinguts en la negociació 

de personal. Proposa: 

 Sol.licitar el reconeixement de punts PAD del Màster d’Urbanisme amb 

l’argument de que el Doctorat ha aconseguit la menció de qualitat i que 

aixó només ha estat possible amb un total compromís i dedicació del 

professorat que en forma part. 

 Continuar el nivell de dedicació actual –en molts casos per sobre del que 

és reconegut- per tal de fer-lo servir com a eina de negociació futura. 

ES intervé per dir que el Cap d’Estudis de l’ETSAB reconeix la dedicació del 

professorat però alhora argumenta que és un excés del professorat que l’escola 

no pot validar. 

CLl adverteix que el fet que la negociació hagi anat bé aquest any no significa 

que es pugui deixar de treballar per preparar la propera negociació. 

JS proposa que els professor lectors accelerin la seva acreditació i estabilitzaciò, 

per tal que les seves places no entrin en la negociació. 



El professor Sebastià Jornet (SJ) proposa que, en aquest escenari de retallades, 

cal incorporar els estudiants en el consell i la Junta. Es tracta d’un col.lectiu que 

està fent seves moltes de les reivindicacions del professorat. 

El professor Jordi Bellmunt (JB) explica que l’ETSAB inclourà part de les 

assignatures del Màster com a assignatures pròpies. La intenció és que l’ETSAB 

pugui ofertar properament la titulació de paisatge. Aixó pot significar un 

increment de la capacitat de contractació. 

ES intervé en aquest punt per dir que el nou Pla d’Estudis significa la oportunitat 

d’increment de l’encàrrec docent. 

2. Pressupost 

El secretari del Departament Adolf Sotoca (ASG) detalla l’estat d’execució del 

pressupost. Distribueix entre els assistents la comunicació de l’administradora de 

l’ETSAB, Victòria Vela, en la qual es determina la congelació del pressupost del 

DUOT (veure document Annex) 

ES explica el benefici que pel Departament ha significat la disponibilitat 

pressupostària per a ofertar beques de recerca pròpies. 

CLl relata el procés de convocatòria de beques de recerca per a estudiants de 

grau al Vallès. Explica com la situació econòmica actual ha deixat en suspens 

l’adjudicació d’aquests ajuts als estudiants. 

Hi ha acord en assumir que de cara a propers anys s’haurà de reduir la oferta de 

beques de recerca del DUOT. 

Al fil dels temes pressupostaris, CLl anuncia el tancament del conveni entre el 

DUOT i la Universitat Iberoamericana de Mèxic. En el moment que es tanqui, 

una part dels ingressos aniran destinats al DUOT. Caldrà buscar-ne un destí. 

3. Investidura com a Doctor Honoris Causa de Juli Esteban 

CLl explica el conjunt de gestions dutes a terme per a la investidura de Juli 

Esteban com Doctor Honoris Causa. La iniciativa va sorgir en la taula de 

Directors de Departament. Es van enviar cartes sol.licitant el recolzament a 

l’AAUC, el CoAC, la facultat de Geografia de la UdG, el CSCAE, els directors 

dels Departaments de l’àmbit d’Arquitectura de la UPC i les direccions de 



l’ETSAB i l’ETSAV. Detalla com a la Junta Permanent de l’ETSAB van sorgir 

algunes reticències que estan pendents d’ésser solventades. 

ES explica que les esmentades objeccions van sorgir per el desconeixement 

previ de la proposta per part d’alguns directors de departament. Amb una prèvia 

preparació hagués estat més ben acollida. 

CLl anuncia la voluntat de fer coincidir l’acte d’investidura amb un seminari de 

Departaments d’urbanisme de la resta de l’estat espanyol. Es pensa en reunir els 

departaments de La Corunya, Granada, San Sebastiàn, Madrid i València. CLl 

demana als membres de la Junta que facin els possibles per implicar els seus 

coneguts i persones de contacte. 

4. Renovació de l’equip de Direcció 

ASG recorda l’imminent esgotament del mandat de l’equip de Direcció, establert 

al juny del 2011 segons les últimes juntes. 

CLl proposa la convocatòria d’eleccions. Expressa, a més, la seva opinió de que 

el model de direcció compartida entre les Seccions de Vallès i Barcelona és molt 

positiu. 

ES proposa que el model de direcció compartida es repeteixi i que l’actual equip 

es torni a presentar a les eleccions. Valora especialment l’esforç de comunicació 

i informació per part de l’equip. 

JS  valora molt positivament la tasca feta. 

S’enuncia la conveniència d’allargar el mandat de l’actual equip per tal que es 

puguin completar algunes de les accions pendents, tals com la redacció del 

Llibre Blanc dels ensenyaments o la investidura com a Doctor Honoris Causa 

d’en Juli Esteban. Hi ha consens i unanimitat a la Junta per tal d’allargar el 

mandat fins haver iniciat el curs 2011-12 

5. Institut metropolità d’urbanisme i territori  

CLl fa un el.logi de l’aportació del professor Antonio Font al camp de la recerca i 

l’urbanisme al llarg de la seva trajectòria. Defensa la necessitat de preservar-ne 

el llegat intel.lectual. A tal efecte exposa que una possible iniciativa fora la 



creació d’un institut metropolità d’urbanisme i territori que donés continuïtat a la 

tasca del professor Font. 

JS recolza la iniciativa i proposa parlar amb aquelles institucions i persones que 

tinguin experiència sobre la fundació i consolidació d’instituts similars. 

6. Altres iniciatives 

CLl exposa en Junta la conveniència d’establir una trobada institucional entre el 

DUOT i el nou conseller de Territori i Medi Ambient, per tal de fer arribar la tasca 

feta pel Departament en els últims anys. Proposa implicar el rector del UPC i 

buscar la oportunitat per establir l’esmentada trobada. 

S’exposa, a més, una propera iniciativa de publicacions que tinguin en les ciutats 

metropolitanes el seu focus d’atenció. 

 

Finalment s’obre el torn de precs i preguntes. No havent-hi, la Junta conclou a les 

10:30.  

 

Barcelona, 19 de maig de 2011 

 

Adolf Sotoca Garcia 
Secretari acadèmic 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX A L’ACTA DE LA JUNTA 



1

Adolf Sotoca Garcia (UPC/DUOT)

De: Victoria Vela/ETSAB/UPC [victoria.vela@upc.edu]
Enviado el: viernes, 29 de abril de 2011 13:36
Para: cllop@coac.net; jane2@coac.net; sotoca.upc@coac.net
CC: Nuria Gines/ETSAB/UPC; SILVIA ESPIAS/ETSAB/UPC; Victoria Vela/ETSAB/UPC
Asunto: Pressupost de 2011

Importancia: Alta

Benvolguts,  
Com ja sabeu, tant el Decret de pròrroga del Pressupost de la Generalitat com la disminució de les 
transferències 
a les universitats públiques que es preveuen i que es materialitzaran amb l’aprovació del Pressupost 2011 
de la  
Generalitat i amb la conseqüent disminució del Pressupost de la Universitat i dels de totes les unitats, ha 
portat 
al Consell Social a l’adopció de mesures de contenció de la despesa, amb dos objectius: 

garantir la continuïtat del servei públic que ofereix la Universitat 
assegurar el pagament de les nòmines del personal de la Universitat 

 
Pel que respecta als temes pressupostaris, quedaran afectats tant el pressupost de funcionament com el 
pressupost de docència 
de la forma següent: 
Amb caràcter immediat, i mentre sigui vigent el Decret 109/2011 només es podrà disposar i 
comprometre el 30% de les assignacions 
pressupostaries 2011. Es pot disposar, però, de la totalitat dels romanents d’anys anteriors.  
Us trametem per correu intern l’estat de comptes i llistats de despeses dels pressupostos de 
funcionament i de docència ETSAB. Amb les despeses comptabilitzades a data de l’estat de comptes, la 
disponibilitat màxima és:  

Pressupost de funcionament disponibilitat assignació UPC 0€ (la despesa supera el 30%) 
del Departament disponibilitat Doctorat 955,55€  

disponibilitat Màster 1.000,00€ 
 
Pressupost de docència ETSAB disponibilitat 0 (la despesa supera el 30%) 
 

A curt termini (juliol/setembre) la Universitat ens comunicarà la reducció definitiva i per tant la quantitat 
disponible final per a tot l’any 
2011. A títol indicatiu, es preveu una minoració d’entre el 19 i el 20% respecte el Pressupost aprovat per la 
Universitat.  
 
Per aclarir qualsevol dubte o per ajudar-vos en aquest tema, així com per comunicar la distribució podeu 
contactar amb les persones següents: 
Núria Ginés (nuria.gines@upc.edu) Silvia Espias (silvia.espias@upc.edu) o amb mi mateixa 
(victoria.vela@upc.edu)  
 
Cordialment 
Vicky Vela 
Arquitectura BCN 


