
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

TERRITORI CELEBRADA EL DIA 22 DE SETEMBRE DE 2014 

 

El dilluns 22 de setembre de 2014 s’ha reunit la Junta del DUOT, a les 15.00h a la 4a planta de l’ETSAB.  

Hi assisteixen Carles Llop, Enric Serra, Miquel Corominas, Maria Rubert, Estanislau Roca, Jordi 

Bellmunt, José Luís Oyón, Marta Sogas i Carles Crosas. Joaquim Sabaté i Adolf Sotoca excusen la seva 

assistència. 

 

 

1. Aprovació del pressupost del DUOT 2014 i tancament de l’exercici 2013 

El Secretari dóna detalls del Pressupost 2014, que no s’ha pogut tancar fins aquest moment degut a 

l’endarreriment en les aprovacions dels pressupostos de la Universitat i de les dues Escoles. Es 

comunica que el global del pressupost és del 20% menor que l’any anterior i que tan sols s’ha pogut 

recuperar el 35% del valor dels romanents del 2013. De cara al 2014, la distribució dels recursos és cada 

cop més ajustada, però segueix amb la pauta de distribució dels exercicis anteriors. 

La Junta aprova per unanimitat el Pressupost 2014 i també el Tancament de l’Exercici 2013 (veure com  

a annexos en aquesta acta). 

 

 

2. Informe del Director sobre la contractació pel curs 2014-2015 

Carles Llop remarca un radical canvi de to i d’actitud del nou Rectorat en relació a aquest tema, i 

subratlla que s’està desenvolupant una notable tasca d’atenció i comprensió de les problemàtiques 

existents. Pel cas del DUOT, diu que es va insistir en la necessitat d’incorporar nous professors que 

compensessin les jubilacions que hi ha hagut i que hi haurà.  

En conjunt, es considera que el resultat de la contractació pel curs vigent ha resultat satisfactori. A un 

costat de la balança hi hauria les baixes per motius diversos dels professors Jordi Sardà i Maria Goula i  

la jubilació d’Antoni Aguilar el passat febrer. A l’altra banda, hi hauria una sèrie de bones notícies: la 

reconeixement d’Antonio Font com a professor Emèrit; el concurs imminent de la Plaça de professor 

Agregat Serra Hunter; la incorporació d’un nou professor lector a la plantilla, després del concurs que va 

guanyar Carles Crosas el passat juliol; i finalment, la concessió de la dedicació exclusiva a la professora 

Isabel Castiñeira, resolent finalment el pacte establert amb el rectorat fa anys. 

En aquest punt José Luís Oyón vol remarcar l’enorme mèrit d’aquests resultats en el difícil context en 

què es donen i subratlla la tenacitat del Director per fer-ho possible. Enric Serra se suma a aquest 

agraïment, fent-lo a més extensiu al nou Vre. d’Arquitectura, com a contrapart que ha estat determinant 

en la negociació. 



 

 

S’obre un torn de comentaris en relació al manteniment dels contractes a alguns professors associats 

que han complert els 65 anys i que sembla que no estan obligats a jubilar-se d’acord amb la legislació 
vigent. En aquest sentit, l’equip directiu considera que és tan interessant seguir comptant amb la seva 

enorme experiència, com tenir en compte la necessària renovació de la plantilla. Per això cal establir 

sistemes d’equilibri.  

Per altra banda, Enric Serra posa sobre la taula un altre element controvertit: els contractes de 

professors associats de només 1 hora, que al seu entendre haurien d’anar desapareixent a mesura que 

es normalitzin les situacions. En aquest punt, Maria Rubert demana si, d’acord amb la situació crítica de 

la docència de l’ETSAB-matins, es podria trobar alguna fórmula per sumar aquestes dedicacions parcials 

per donar suport a les assignatures desproveïdes del professorat suficient. Urbanística 1 i 3 matins tenen 

enguany grups de més de 40 estudiants a les classes pràctiques. Unes xifres que fan molt difícil el treball 

dels professors. 

 

 

 

3. Aprovació dels concursos per les noves places de professor associat 

La darrera derivada de la contractació pel curs vigent, i molt important, és la dotació de 4 noves places 

de professors associats a compte de les reduccions. Les 16 hores/setmana convingudes amb el 

Vicerectorat es concreten en: dues  places de Professor Associat Bàsic de 4+4 hores i dues altres de 

3+3 hores. Carles Llop explica que l’equip directiu ha estimat destinar: 1 plaça de 4+4 a la docència de 

l’ETSAB-matí i l’altra a l’ETSAV; les altres dues places de 3+3 correspondran a perfils més relacionats 

amb el paisatgisme, diferenciant dins d’aquest grup entre un perfil d’arquitecte-urbanista-paisatgista i un 

altre que podria ser més específic de paisatgisme. 

Maria Rubert opina que el perfil d’aquestes darreres places hauria de triar-se pensant en la seva 

integració en els cursos troncals, per la tradició d’excel∙lència que té el departament en la vinculació entre 

urbanisme, ordenació del territorial i paisatgisme i per garantir la formació del professorat.. Més encara, 

perquè en la Urbanística 3 dels matins, s'ha introduït continguts propis del paisatgisme. Jordi Bellmunt 

sosté en canvi que per impartir les assignatures de paisatgisme la formació com a arquitecte és 

insuficient. Des del seu punt de vista, resulta imprescindible el perfil de paisatgista, un tema que a més 

contribuirà segur a “hibridizar” més a l’urbanisme. Enric Serra recorda la bona experiència dels 

professors que han estat simultàniament en els dos camps, fent una referència general a les bondats 

dels “àmbits d’intersecció”. Sobre les dualitats entre ambdues disciplines, Carles Llop recorda que és un 

tema a resoldre també en la formulació dels nous màsters. 

L’equip directiu comenta que s’han proposat 4 tribunals per les 4 places. En aquest punt el secretari 

demana una màxima coordinació de tot el procés, tenint en compte que molts dels candidats podran 

optar a més d’una plaça. El Director pren el compromís de coordinar-ho amb les persones responsables 

dels concursos de la UPC i de convocar els professors que estaran als tribunals aviat. 

Maria Rubert remarca la importància de tenir una cura màxima en la configuració dels tribunals, com ho 

reclama la pertinença a una Universitat Pública. Reclama una màxima exemplaritat i considera 

imprescindible establir amb encert els criteris per l’elecció dels membres de les comissions o tribunals. 

Enric Serra proposa que la Comissió validi la proposta de membres titulars i suplents de cada comissió i 

la Junta de Departament aprova la proposta per consens. 

S’obra un torn de discussió sobre quins són els materials a demanar  als candidats, i es donen diverses 

opinions que tenen en comú que seran formats de síntesi. Carles Llop comenta que aquesta qüestió serà 
establerta particularment amb les comissions, una vegada avançat el tràmit administratiu amb la 

Universitat. Finalment, en relació a la configuració dels tribunals, el Director recorda que la proposta de 



 

 

les comissions va fer-se amb la urgència de fer al màxim de diligent el procés, i considera que serà molt 

bo que l’equip directiu entrant pugui proposar i discutir amb el Consell quins han de ser aquests criteris.  

Finalment, Miquel Corominas suggereix que es consideri la possibilitat d’aprovar a aquells candidats que 

ho mereixin entenent que el nombre de persones seleccionades pot ser superior al nombre de places, 

creant-se així un ordre de suplències. 

Passades les 16.15h es tanca la sessió. 

 
Barcelona, 22 de setembre de 2014 

 

 

 

 

Carles Crosas Armengol 

Secretari acadèmic DUOT 

 

 

 

 


