ACTA DE LA REUNIÓ DE LA
JUNTA DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
CELEBRADA EL DIA 8 de FEBRER DE 2011
Amb data 8 de febrer de 2011 s’ha reunit a les 10:00 la Junta del DUOT. Assisteixen:
Carles Llop (CLl), Miquel Corominas (MC), Enric Serra (ES), Estanislau Roca (ER),
Miquel Martí (MM), Manuel de Torres Capell (MT), Marta Sogas (MS) i Adolf Sotoca
(AS).

1. Plaça de catedràtic/a
MC inicia la reunió relatant els criteris per a la proposta de tribunal de la plaça de
catedràtic/a que surt a concurs :


Els dos catedràtics de més edat del DUOT hi haurien de ser.



No obstant, el catedràtic Joaquim Sabaté ha sol·licitat ser-ne membre.



Cal sol·licitar al catedràtic Antonio Font si en voldria formar part.

CLl fa una proposta de composició que s’haurà de verificar i acabar de tancar
posteriorment.

2. Adequació de l’encàrrec docent i procés de contractació
MC detalla quin és l’estat actual de contractació i quins són els criteris en virtut
dels quals el vicerectorat de personal estableix les determinacions a prendre.
Indica que les negociacions de contractació es mantenen sense que el DUOT
tingui coneixement de les informacions que el vicerrector fa servir per valorar les
dedicacions i els encàrrecs docents. Proposa demanar la informació de cara a
properes reunions per tal de poder-les preparar millor. En concret proposa:



Demanar el cost de personal del DUOT i la seva comparació amb d’altres
departaments de la UPC.



Enviar una carta al rector i a la resta de caps de departament expressant
la situació crítica que els ensenyaments d’arquitectura pateixen en relació
a la contractació de personal.



Resoldre el desajust de punts PAD que actualment es dona en els estudis
de Paisatge.

AS indica que, d’acord amb els acords de juntes anteriors, caldria adaptar la
memòria del Pla d’Estudis de Paisatge per tal que la UPC reconegui la totalitat
de la dedicació dels professors del DUOT que hi participen.
ES proposa convocar una reunió a la que assisteixin el director de l’ETSAB i els
responsables acadèmics dels estudis de Paisatge per tal d’avançar en
l’adaptació de la seva memòria.
ER proposa que, previ a la reunió amb el vicerector de personal, els caps de
secció facin una comptatge rigorós de la dedicació del professorat i el posin en
relació amb l’encàrrec docent. Argumenta que aquest treball pot servir per
detectar els punts crítics i les possibilitats d’optimització dels recursos personals
del DUOT.
CLl finalitza aquest punt de l’ordre del dia sol·licitant als caps de secció que
elaborin els quadres de dedicació del professorat de les seves seccions
respectives.

3. Llibre blanc dels ensenyaments del DUOT
CLl explica quin és el procés de redacció del document i en quin punt es troba
actualment. Indica que cal revisar els materials dels que ja es disposa. Cal, a la
vegada, iniciar una reflexió sobre els camps emergents en el camp de
l’urbanisme i que el DUOT ha d’incorporar en els seus ensenyaments.
AS fa una explicació de la operativa que en endavant s’ha de seguir. Sol·licita
als caps de secció:



Una revisió i correcció de les fitxes de les assignatures per part dels
professors responsables d’assignatures.



Un breu escrit (al voltant de les 500 paraules) en el que es relati
l’argument pedagògic de cadascuna de les seccions del departament.



Una recull d’imatges que il·lustrin els continguts de cadascuna de les
assignatures.



Un recull d’imatges que, bo i mostrant els treballs dels alumnes, il·lustrin
els resultats de la docència.

CLl proposa que AS faci tramesa a tots els caps de secció dels següents
documents:


El pla de treball a seguir d’ara en endavant



La compilació d’assignatures impartides pel DUOT en els estudis de 1 er,
2on i 3er cicle.



L’informe previ que, en relació als estudis impartits pel DUOT, el
catedràtic José Luis Gòmez Ordòñez va trametre el 24 de gener.

MT fa explícit esment de la conveniència de revisar la bibliografia de les
assignatures.
Finalment, CLl proposa també que en el Llibre Blanc figurin també les recerques
en curs del DUOT.
La Junta pren l’acord de fer tramesa al secretari acadèmic de la totalitat dels
materials convenientment revisats i completats abans de l’inici del mes de maig.

4. Pressupost del DUOT
AS presenta l’assignació pressupostària per al curs acadèmic 2011 (veure full
annex a l’acta). Es constata que les previsions és que la secció Barcelona no
podrà fer front a les despeses corrents de l’any en curs. Es prenen els següents
acords:



Els professors faran, d’ara en endavant, totes les fotocòpies a la màquina
situada a l’interior del departament. S’abstindran, per tant, de fer ús del
servei de fotocòpies Saldaña.



Es transvasaran 1.000 euros de l’assignació de la secció Vallès a la
secció Barcelona.



L’aportació del departament a la Unitat Tècnica de Gestió es carregarà
sobre l’assignació pressupostària de la secció Vallès.



Les actuals beques de recerca del Departament es mantindran fins a la
seva finalització, tot i que no se’n convocaran de noves.

5. Nomenament del Sr. Juli Esteban com a doctor Honoris Causa
CLl informa sobre l’evolució del procés de nomenament d’en Juli Esteban com
doctor Honoris Causa. Informa que se’n donarà notícia a tots els directors de
departament dels estudis d’Arquitectura bo i demanant-los el seu suport per
escrit. Demana, a més, que els membres de la Junta en facin també difusió i
busquin recolzament entre els seus contactes.
Amb aquest punt conclou a les 11:30 la reunió de la Junta.
Barcelona, 8 de Febrer de 2011

Adolf Sotoca Garcia
Secretari acadèmic

ANNEX 1. ASSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 2011 I PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ

Línia Barcelona
Assignació inicial
Capítol II descentralitzat
Romanent 2010
Eix A
Despeses agrupades per partides
Becari 1 (J. Moreno)
Becari 2 (E. Gómez)
UTG
Telèfon 2010
Aigua
Tinta
Despeses bar
Material, missatgeria
Balanç

21.855,38
21.429,40
425,98
0,00
21.925,72
10.259,18
8.289,36
2.800,50
576,68
0,00
0,00
0,00
0,00
-70,34

Línia Vallès
Assignació inicial
Capítol II descentralitzat
Romanent 2010
Eix A
Despeses agrupades per partides
UTG
Ordinador
Ordinador
CIDUI
Material, missatgeria
Balanç

11.899,47
7.143,13
4.756,34
0,00
933,50
933,50
0,00
0,00
0,00
0,00
10.965,97

Telèfon
Assignació Inicial
Consum
Balanç

-

50% Romanent Projectes 2009
Assignació Inicial
Llibre blanc
Balanç

1.050,00
0,00
1.050,00

Eixos B i C (Convocatòries 2009)
Assignació Inicial
Despesa
Balanç

2.418,00
0,00
2.418,00

Eix C (Convocatòries 2010)
Assignació Inicial
Despesa
Balanç

4.832,00
0,00
4.832,00

100%
47%
38%
13%

0%
0%
0%
0%

100%
100%
0%
0%
0%
0%

Programa Doctorat de Qualitat
Assignació Inicial
Despesa
Balanç

1.410,55
0,00
1.410,55

Ajuts Màsters Universitaris
Assignació Inicial
Despesa
Balanç

4.000,00
0,00
4.000,00

Ajuts Revista D'Ur
Assignació Inicial
Despesa
Balanç

1.500,00
0,00
1.500,00

Funcionament per Docència Barcelona
Assignació inicial
Assignació parcial
Assignació final
Despeses agrupades per partides
Fotocopiadora
Fotocòpies Saldaña
Pla TIC
Projector
Material divers, cartutxos tinta
Balanç

-
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