
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL 

TERRITORI DEL DIA 21 DE MAIG DE 2015  

 

El dia 21 de maig de 2015 a les 13.00h s’ha reunit la Junta del DUOT. Assisteixen a la reunió Estanislau 
Roca, Enric Serra, Miquel Corominas; Isabel Castiñeira, Joaquim Sabaté, Julián Galindo, Daniel Navas, 
Cinthya del Fresno i Carles Crosas. 

Excusen la seva presència Maria Rubert i José Luís Oyón. 

 
 

1. Constitució de la nova Junta del DUOT 

Aquesta és la primera Junta que se celebra després de les eleccions per la renovació del Consell i la 
Direcció del Departament. La Junta queda constituïda per: 

- com a membres nats el Director Estanislau Roca, els subdirectors Enric Serra i Miquel 
Corominas, el Secretari Acadèmic Carles Crosas; els caps de secció o responsables docents 
dels ensenyaments de: ETSAB-matí – Maria Rubert, ETSAB-tarda (pendent); ETSAV-Isabel 
Castiñeira (en substitució de Ricard Pié), Màster i Doctoral – Joaquim Sabaté, Paisatgisme - 
Jordi Bellmunt; i José Luís Oyón com el més antic de la resta de catedràtics. 

- com a membres electes: Julián Galindo, com a representant del personal docent i investigador 
doctor; Daniel Navas com a representant de l’agrupació formada pel professorat associat, pel 
personal investigador en formació i pel personal docent i investigador no doctor; i finalment per 
Cinthya del Fresno, com a representant dels estudiants de grau i de màster universitari que 
imparteix el Departament. 
 

2. Aprovació del tancament de pressupost 2014 i de la proposta pel pressupost 2015 

El secretari acadèmic explica els detalls del tancament del pressupost 2014 i del pressupost 2015, 
propostes que són aprovades per la Junta.  

En línies generals es mantenen les quantitats assignades per la UPC i l’ETSAB-ETSAV al Departament, 
amb el matís que enguany l’Escola de Barcelona ha destinat partides específiques a la dotació mínima 
de becaris que puguin col·laborar en les tasques de preparació de les noves assignatures que 
s’implementen, especialment en l’espai canviant dels màsters. Amb aquest esquema, es manté el criteri 
general d’assignacions, amb lleugeres modificacions i adaptacions formals. 

3. Plantilla del curs 2015-16 i concurs de professors associats 

El Director Estanislau Roca recorda que estan en marxa els concursos per la provisió de noves places 
d’associat i d’assentament d’algunes places ja existents, un tema que va ser tractat a vastament al darrer 
consell i que ha estat publicitat a través de la web del propi Departament. 

Recorda també que el nombre de places definitiu va anar condicionat, per part del Vicerector de 
personal, a la recepció d’una carta dels dos professors que es jubilaven enguany, en que fessin explícita 
la renúncia a la seva renovació. Aquest protocol ha generat certs dubtes en el sentit que pugui suposar la 
pèrdua de drets dels professors associats en qüestió. 

Tot reconeixent que l’esmentat protocol no hauria de perjudicar en res als professors que el subscriguin, 
el Director i el seu equip recorden la voluntat expressa del Departament de facilitar la renovació de la 
plantilla, i per aquesta raó, el compromís de mantenir com a criteri general la jubilació dels professors no 
permanents als l’estàndard dels 65 anys, sempre considerant que qualsevol excepció podrà ser 
puntualment estudiada. 

Daniel Navas, com a representant a la Junta del DUOT del col·lectiu de professors associats, expressa 
que en relació al tema del rejoveniment de la plantilla, caldria que la reflexió englobés també els altres 
col.lectius. D’altra banda, es manifesta a favor de no “restringir” cap dret de relació contractual que no 
estigui emparat per la contractació laboral vigent. 



Joaquim Sabaté considera que per una banda, cal reconèixer la necessitat de seguir els passos que 
garanteixin la renovació de la plantilla, i per l’altra, reconèixer merescudament el paper desenvolupat pels 
professors associats que finalitzen la seva vinculació “ordinària”. Mostra d’aquesta vàlua, anuncia que els 
professors Francesc Bacardit i Miquel Roa faran una conferència convidada en relació a la recerca 
urbanística i la seva trajectòria professional al Seminari Internacional de Urbanisme el mes de juny. Enric 
Serra, recorda que també el professor Joaquim Español finalitza aquest curs la seva vinculació amb el 
Departament i que aquesta va ser la raó per l’organització d’una conferència de “clausura” fa només uns 
dies. 

En aquest punt s’obre un debat sobre la regulació específica de les condicions de contractació del 
professor associat. Es recorda novament la precarietat dels contractes, una qüestió aquesta que 
depassa naturalment les decisions del departament. També es comenta com les qüestions relatives a la 
jubilació i a la renovació topen amb d’altres d’ordre superior en relació a la legislació que regula aquest 
tipus de contractes. Miquel Corominas subratlla la poca idoneïtat que probablement poden tenir els 
contractes d’associat amb dedicació mínima i Julián Galindo suggereix que cal obrir una reflexió més 
àmplia per poder discutir aquesta qüestió. 

En síntesi, la Junta del DUOT acorda que cal fer tots els esforços possibles per dignificar la feina dels 
professors associats, mantenir l’edat de jubilació d’aquest col·lectiu als 65 anys com a norma general, 
per tal de facilitar la renovació de la plantilla i reconèixer la seva important contribució a la Universitat. 
Alhora, es pren el compromís d’organitzar un debat monogràfic sobre aquest tema, una vegada s’hagi 
recopilat la documentació específica relacionada amb el marc legal vigent i hi hagi propostes concretes 
en relació a aquest tema. 

Isabel Castiñeria suggereix que fóra bo fer un pla a 10 anys vista sobre la plantilla, tenint en compte tots 
els col·lectius. Daniel Navas explica que un grup de professors de l’ETSAB està ja tractant 
específicament aquest tema, amb l’objectiu de contrastar-lo amb el rectorat i posar de manifest novament 
les problemàtiques conegudes que cal resoldre. Miquel Corominas recorda que el DUOT ja va elaborar 
un document en relació a la plantilla orgànica i perfils i que la mateixa ETSAB va elaborar-ne també un 
de semblant en el mandat de l’anterior director (veure 
http://duot.upc.edu/pdf/20120411_Fulla%20de%20ruta%20DUOT.pdf) 

 

4. Precs i preguntes 

Després de fer la consulta a la Secretaria General de la UPC es constata que si hi ha un nou marc per la 
regulació de les seccions dels Departaments i per tant, és possible recuperar l’estructura de 5 seccions 
(matí i tarda Barcelona, Vallès, paisatgisme i màster-doctorat) que no van poder-se constituir en el 
moment de l’aprovació del nou Reglament, perquè les directrius no ho permetien. 

En aquest punt s’acorda que el Director convocarà els responsables de cadascuna de les seccions per 
assegurar la conveniència de la proposta i realitzar amb ells la justificació de l’existència de cadascuna 
de les seccions.  Posteriorment caldria que el Consell del Departament les aprovés i finalment el Consell 
de Govern UPC (pot consultar-se el document “Regulació Bàsica de les seccions departamentals” , 
acord núm. 143/2014 del Consell de Govern). 

Algunes intervencions incideixen en la conveniència i interès de seguir actualitzant la web, reforçant la 
visibilitat de les tesis i tesines, en el sentit que ja s’ha estat fent des de fa uns anys. 

Finalment Joaquim Sabaté informa del procés de la progressiva matriculació dels estudiants als nou 
màsters i demana a la Junta que, de cara al setembre, es pronunciï si cal replantejar la possibilitat d’obrir 
la segona línia d’urbanisme pel curs 2016-17.  

La sessió es clou a les 15.00h. 

  
Barcelona,  21 de Maig de 2015 

 

 

 

 

Carles Crosas Armengol 

Secretari acadèmic DUOT 


