
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA  

JUNTA DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
CELEBRADA EL DIA 6 D’ABRIL DE 2010 

 
Amb data 6 de d’abril de 2010 s’ha reunit a les 16:00 la Junta del DUOT. La reunió té lloc a la seu del 

Departament (Av. Diagonal 649, 4a planta, Barcelona) 

Assistents: Carles Llop (CLl), Miquel Corominas (MC), Enric Serra (ES), Jose Luis Oyon (JLO), 

Estanislau Roca (ER), Sebastià Jornet (SJ) i Adolf Sotoca (AS). Ha excusat la seva absència Joaquim 

Sabaté. 

 

1. Tancament del pressupost 2009 i presentació pressupost 2010 

El secretari del DUOT inicia la sessió presentant el resum del pressupost 2009 i les previsions 

per al pressupost 2010. S’exposen els següents temes: 

• Retall de previsions d’ingresos en el present exercici. El romanent de l’exercici 2009 

(4228,36€) no s’arrosseguen per al següent exercici, quedant retinguts per gerència 

de la UPC. 

• La despesa en becaris de recerca s’ha ampliat notablement (uns 6000€) respecte 

l’any anterior, ja que una de les dues beques ha saltat de tram per antiguitat i suposa 

una major remuneració i, per tant, despesa per al departament. 

• Oportunitat o no de refer l’estructura del pressupost, generant dos noves línies 

específiques –doctorat i paisatge- que fins al moment no es contemplen. 

 

2. Determinacions a pendre respecte el pressupost 

• No es modifica l’estructura actual del pressupost, mantenint les dues línies: Barcelona 

(75%) i Vallès (25%) (SJ / AS). 

• No es modificarà l’actual dotació econòmica destinada a beques de recerca (MC / 

ES). 

• En la propera Junta es determinaran les partides de les que cada secció disposarà 

per a docència, en funció de la disponibilitat pressupostària precisa que exposará el 

secretari (MC / AS) 



3. Contractació 

El director presenta els documents que el vicerrectorat de personal fa servir per ajustar la nova 

contractació del departament. D’aquesta documentació se’n dedueix que el DUOT rep un 

encàrrec de 2600 punts PAD i, en canvi, té professorat contractat per un total de 3375 puns PAD. 

El desencaix pot explicar-se per: 

• Un desajust entre els crèdits impartits en el màster de Paisatge i els que consten en 

la memòria del mateix. 

• Un desajust entre l’encàrrec que l’ETSAB fa al DUOT (oficialment reconegut pel 

secretari acadèmic de l’ETSAB) i el que consta a vicerrectorat de personal. 

• Un desajust entre els crèdits impartits pel programa de Màster Oficial i els reconeguts 

per vicerrectorat. 

• L’assignació de 18 punts PAD als becaris del Departament. 

D’altra banda, cal considerar la demanda de tres professors titulars (Enric Serra, Estanislau Roca 

i Isabel Castiñeira) per incrementar la seva dedicació de parcial a temps complert. ES fa explícita 

la seva demanda de canvi de dedicació argumentant raons de vincle històric amb el 

departament. 

CLl també recorda que la professora Maria Rubert, amb qui coincidim, té la intenció de demanar i 

impulsar la convocatòria a concurs d’una nova càtedra al DUOT 

JlO recorda, a més, que la professora Marisa Marsal, actualment a la Universitat de Girona, 

podria tenir la intenció de tornar al DUOT. 

Les propostes d’accions a empendre a l’espera d’una imminent negociació amb Vicerrectorat de 

personal són: 

• Refer la memòria del Màster de Paisatge (JBelllmunt) 

• Refer la memòria del Màster Oficial de Paisatge (JBellmunt_Maria Goula) 

• Aclarir les dedicacions de les places de professors associats que en un inici havien 

estat contractats per a sustituïr el temps parcial de Joaquim Español. (CLl) 

• Aclarir i verificar, de manera genèrica, les dedicacions de professors associats amb 

contracte 6+6. L’increment de les hores de taller a l’ETSAB (i el seu reconeixement 

per part de l’escola) permetria fer quadrar contractació i dedicació en aquests casos. 

(MC) 

El director recorda que, arribat el cas, caldrà traduïr els nous Plans d’Estudi a punts PAD. En 

aquest supòsit, sembla probable que s’incrementi l’encàrrec al DUOT i per tant, s’alleugereixi el 

desajust. 



En tot cas, hi ha prevista en breu una reunió entre el Vicerrector de Personal i la direcció del 

DUOT per tal de negociar la nova contractació. Un cop aquesta s’hagi produït, el director 

convocarà de nou la Junta del DUOT per tal de fer-ne un resum i empendre les accions 

pertinents. 

4. Comissió de Qualitat 

Resultat de la última comissió de Qualitat es va derivar una proposta a sotmetre a Junta de 

Departament i que té a veure amb el traspàs d’alumnes entre les seccions de Matí i Tarda a 

l’ETSAB. 

S’acorda que la permissivitat de que un alumne cursi l’assignatura en un curs diferent del qual es 

matricula, dependrà de l’acord entre els professors implicats. 

En cas de permetre-ho, els professors admeten que la qualificació la determina el professor amb 

el qual es cursarà “de facto” l’assignatura, i no el professor del grup matriculat. 

5. Web 

Es comunica que es demanarà als professors del DUOT que enviïn articles susceptibles d’ésser 

publicats per tal de penjar-los a la Web del Departament. 

6. Localització del professor Miquel Martí 

CLl comunica a la Junta que la família del professor Miquel Martí ha demanat al DUOT si pot 

empendre accions per tal de determinar la seva localització. Enuncia que es procedirà a parlar 

amb la secretaria de mobilitat de la UPC per tal d’intentar-ho. 

7. Acte Llibre 12 Tesis 

ES comunica que el dia 22 hi ha previst a l’ETSAB un acte de presentació del llibre "12 Tesis en 

relació al procés de formació de l'Eixample Cerdà de Barcelona" 

8. Miquel Domingo 

Estanislau Roca sol·licita el vist-i-plau dels membres de Junta per procedir a iniciar el 

procediment per l’emeritatge per al professor Miquel Domingo. 

 

Finalment la reunió conclou amb la proposta per part d’ER de l’emeritatge per al professor Miquel 

Domingo qui, a finals del present curs acadèmic, es jubilarà. D’aquesta manera es conclou, a les 

17:30, la reunió de la Junta.  

 
Barcelona, 6 d’abril de 2010 

 
Adolf Sotoca Garcia 
Secretari acadèmic 
 


