ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2013

El 19 de desembre de 2013 s’ha reunit a les 19:30 el Consell del DUOT en sessió oberta al
conjunt dels membres del Departament.
Hi assisteixen Carles Llop, Enric Serra, Miquel Corominas; Antoni Aguilar, Manuel Bailo, Jordi
Bellmunt, Isabel Castiñeira, Jordi Franquesa, Maria Goula, Miquel Martí, Ángel Martín, Zaida
Muixi, Josep Parcerisa, Francesc Peremiquel, Estanislau Roca, Maria Rubert, Ferran Sagarra,
Joaquim Sabaté, Jordi Sardà, Marta Sogas i Carles Crosas (membres del Consell) i els
professors i investigadors: Marta Bayona, Álvaro Clua, Daniel Navas, Miquel Roa, Joan Solà,
Josep Ma. Solé, Montse Torras i Anna Zahonero.
Excusen la seva presència: Antonio Font, Eduardo Cadaval, Aurora López, Xavi Matilla, Ricard
Pié, Manuel Ruisánchez, Mar Santamaria, Adolf Sotoca i Miquel Vidal

El Director Carles Llop comença la sessió felicitant a Josep Parcerisa com a nou Vicerector de
l’Àrea d’Arquitectura de la UPC i a Jordi Ros com a nou Director de l’ETSAB i agraint a Ferran
Sagarra el seu compromís amb la direcció de l’Escola de Barcelona durant aquests anys.
També a Jordi Sardà pel Premi Arquia de Tesis Doctorals.
Comenta que va enviar una invitació al nou Rector Enric Fossas per participar en aquest
Consell, que malauradament no hi ha pogut assistir per problemes d’agenda i per això delega
la seva representació en el Vicerector Parcerisa.

1. Programació 2014
El Consell altera els punts de l’ordre del dia i es comença presentant la programació prevista
pel 2014. Es destaquen tres punts a l’agenda:
a/ la convocatòria per part del nou Vicerector de l’Àrea d’Arquitectura de tots els directors
d’escoles i departaments, on es proposa mostrar el full de ruta del Departament;
b/ la sol·licitud d’una nova trobada amb el Conseller Santi Vila, per reprendre el contacte i
relacions entre els dos departaments. Conèixer a més de primera mà la nova llei d’arquitectura
i urbanisme i la nova escola nacional de paisatgisme;
c/ la programació per més endavant del seminari sobre la recerca i els nous temes de
l’urbanisme, que ja es considera que van ser tractats àmpliament en el seminari internacional
(SIU) organitzat enguany.

2. Proposta de Reglament becaris DUOT
Atès que la comissió encarregada no va consensuar el nou reglament de becaris, l’equip de
direcció ha proposat un redactat en base a les consideracions d’aquesta comissió i als altres
reglaments existents que es llegeix a mode de comunicat (Annex 2).
No hi ha intervencions en relació a excepció del matís que introdueix Ferran Sagarra en el
sentit que la nomenclatura de “becari” està tendint a desaparèixer per passar a referir-se
personal contractat.

3. Àrea d’Arquitectura, Josep Parcerisa, nou Vicerector UPC
Josep Parcerisa ha estat convidat a exposar quines seran les noves polítiques respecte l’àmbit
d’arquitectura del nou equip rectoral. Comença amb una prèvia, comunicant que la secció
ETSAB matí s’ha reunit i ha elegit Maria Rubert com a nou cap de secció després que ell deixi
el càrrec.

Comença l’explicació remarcant que s’ha incorporat a l’equip del nou Rector en el Vicerectorat
de l’Àrea d’Arquitectura, amb competències transversals en els diferents Vicerectorats en les
qüestions relacionades amb les escoles d’arquitectura i els seus departaments, i afegeix que
assumeix a més el tema de la planificació urbanística de la Universitat. Recorda que el nou
rector va guanyar amb una majoria molt important les eleccions, amb un equip que vol
representar clarament la renovació. Amb un marcat caràcter d’origen, l’equip ha volgut
incorporar diverses sensibilitats, sumant també a Joan Puigdomènech, ex director de l’escola
del Vallès.
Segueix explicant alguns temes sobre la filosofia de l’equip, que diu estar marcat per físics i
matemàtics. La UPC és una universitat essencialment asimètrica i les seves disciplines
diverses no aconsellen reglamentacions excessivament uniformes. Defensa dos principis: el de
subsidiarietat, en el qual les decisions no han de ser preses des d’un òrgan superior sí poden
ser preses en una instància més propera; i el de transparència en la presa de decisions. Com ja
es va dir a la campanya, es manté que la crisi de recursos no és una causa directa de l’excés
de personal, sinó d’una expansió desmesurada en èpoques de bonança. El capital de la
universitat és el seu personal.
Sobre les polítiques de personal explica que l’Estat utilitza el tecnicisme “Taxa de reposició”
que determina que de cada 10 professors jubilats pot reposar-se’n només un. La Generalitat en
canvi considerava una relació de reposició del 50% (a través de mecanismes com el Programa
Serra Hunter). S’informa que hi haurà 15 places de nous lectors a la UPC, que estan pendents
de distribució, i que s’estarà molt atent als departaments en estat més crític de l’àrea
d’arquitectura.
També respecte al personal informa que la Generalitat no és contrària a la contractació de nous
professors associats. El Vicerector considera que és un professor que permet enriquir el
sistema i que no necessàriament és barat (depèn dels diferents tipus), per bé que si té una
vinculació no permanent. Precisament en l’actual situació econòmica, aquest professorat pot
ser clau per buscar certs equilibris, i s’ha de poder promocionar. Els sistemes de
comptabilització han estat de vegades perversos (punts PAD) i per tant s’estudien alternatives
com pot ser-ho la comptabilitat analítica. La defensa de la figura de l’associat passa també, en
l’altre extrem, per no tolerar dedicacions reals superiors a la contractació (per exemple, impartir
6 hores i tenir-ne contractades menys).
Sobre la Barcelona Arch entén que hauria de ser una marca de la UPC (abans que algú altre
l’acabi utilitzant), construint un estatut de la universitat dels arquitectes que és la UPC. Amb
aquesta voluntat es convoca a principis de gener el Consell provisional de Barcelona Arch, que
seguirà l’impuls de les auto-convocatòries prèvies dels directors d’escoles i departaments que
passen a ser ara convocats pel rectorat. Una qüestió inicial oberta és determinar qui forma part
del Consell (representants d’Arquitectura Tècnica, coordinadors de grups de recerca, directors
de màster, d’instituts, etc.)
Estanislau Roca intervé per felicitar primer al nou Vicerector i comenta que celebra les noves
directrius, però considera que la clau està en l’encàrrec docent i l’ajust amb la contractació.
Sobre aquest tema Parcerisa remarca que el nou rectorat està discutint la manera més
adequada de procedir als còmputs. Opina que és també interessant establir quina és la millor
docència que cada centre pot impartir amb els recursos personals amb què compta. Remarca
el valor de la dedicació dels professors amb màxima vinculació, emfasitzant la dedicació troncal
als ensenyaments de grau i relativitzant el còmput sobre les tasques complentàries (que
s’entenen com a pròpies del professorat amb dedicació exclusiva i que a més porten certs
mèrits associats).
Daniel Navas creu molt interessants els criteris per construir un nou ordre. Manifesta que s’ha
de poder restituir “l’ascensor” laboral en el nostre àmbit i encoratja al nou equip a no arribar
només on pugui, sinó on va comprometre’s que arribaria.
Maria Goula pregunta quina serà la política respecte els agregats que no guanyin el Serra
Hunter i també com i amb quin criteri s’han creat en alguns departaments les places d’agregat
interí. El Vicerector comenta que és molt important per un equip acabat d’arribar de disposar
d’aquest tipus d’informació i manifesta la seva disposició a contribuir a resoldre les
problemàtiques de caràcter particular.

Ferran Sagarra vol aclarir que l’encàrrec docent el fan les escoles i els departaments (fins que
els màsters siguin competència també de les escoles). Que el que caldria canviar és el criteri
de control (“semàfor”), una qüestió que també comparteix Parcerisa. Sagarra subratlla que
l’àmbit d’arquitectura té sentit en una UPC on n’hi ha més. I adverteix que el tema difícil és com
resoldre adequadament l’organització interna.
En aquest debat Parcerisa denuncia que l’arquitectura no disposi d’àrea de coneixement
pròpia, sinó que és subàrea (Enginyeria Civil i arquitectura). De cara al reconeixement del
professorat i el funcionament adequat de les escoles (per exemple en els tribunals d’oposició)
és fonamental reivindicar una àrea pròpia i crear totes les subàrees que correspongui
(instal·lacions, construcció, representació gràfica, composició...).
Miquel Corominas demana si el nou rectorat té una opinió formada sobre la conveniència de
mantenir o no els Estatuts recentment aprovats per la UPC i en relació directa, si es mantindrà
l’opció de reduir el nombre de departaments. Parcerisa respon que no hi ha opinió respecte els
Estatuts però que no sembla imminent la reducció efectiva dels departaments, i menys encara
els de les escoles d’arquitectura, quan n’hi ha d’altres amb un nombre extraordinari de
departaments, on si és més difícil l’organització.
Carles Llop demana enviar al nou equip rectoral el full de ruta del DUOT. Comenta també que
en la discussió sobre l’organització de l’àmbit ja hi ha un dels màsters aprovats per l’Escola del
Vallès. Respecte les polítiques de personal, explica que fóra bo canviar amb la tendència que
cada director de departament resolgui els seus problemes particulars. Parcerisa respon que el
Consell de Barcelona Arch no serà substitut de les competències de cadascun dels
Vicerectorats.

4. Doctorat
Joaquim Sabaté, com a coordinador del programa de màster i doctorat sintetitza alguns canvis
que hi ha hagut recentment. Diu que l’Estat ha instituït les “Escoles de Doctorat”, introduint
matisos per exemple, en els sistemes d’avaluació. La UPC ha redactat un nou full de ruta per
l’adaptació a aquests criteris generals, mantenint però l’autonomia dels programes. Respecte
les escoles, l’ETSAB havia ja aprovat tres màsters, a l’espera de la validació definitiva de
l’àmbit. Caldrà ressituar aquest últim extrem en el marc de canvis al rectorat i a l’ETSAB.
El Doctorat d’Urbanisme ha estat reconegut oficialment. La Comissió del doctorat ha incorporat
nous doctors i doctorands avançats per recollir la seva opinió i iniciatives. Una és construir el
mapa dels temes de les recerques. Pel proper mes de maig-juny, es preveu realitzar una nova
edició del Seminari Internacional de Recerca a Bogotá i Barcelona. I finalment s’informa que el
8 de gener s’inicia un cicle de presentació de les tesis acabades i també de les recerques en
curs.
En aquest punt Miquel Corominas reclama que es reglamenti i es revisi quina ha de ser
l’exigència i extensió, tant de les tesis com de les tesines, per tal d’assimilar-les més amb altres
institucions.

5. Votació de la proposta d’emeritatge del Professor Antonio Font
En absència de Ricard Pié, Carles Llop comenta que s’ha preparat un document curricular que
presenta i destaca la importantíssima contribució d’Antonio Font (Annex 1). Ressaltar no només
la contribució passada, sinó també la possibilitat del seu rellançament.
Joaquim Sabaté comenta que, tal com es va fer amb el professor Carles Martí, podrien ser el
conjunt dels departaments i de les escoles qui fessin la petició. Estanislau Roca recorda la
recent lliçó magistral que va donar Antonio Font a l’ETSAV. Carles Llop conclou que es tractarà
en la propera reunió de l’àmbit com es pot vehicular l’adhesió. Finalment apunta que
l’Emeritatge d’Antonio Font no tindrà cap incidència a la contractació del DUOT.
En el procediment de votació secreta, establerta en el reglament específic de la UPC, s’aprova
per immensa majoria la proposta (19 vots Si, 3 vots en blanc i 1 vot No).

6. Eleccions per la renovació dels representats del col·lectiu de professors associats i
PDI en formació al Consell
Seguint el procés electoral fixat per la UPC es van convocar eleccions a la renovació parcial del
Consell de Departament, per cobrir les places del col·lectiu “professors associats i PDI en

formació al Consell” (alguns dels membres han finalitzat la seva vinculació amb el DUOT i no
totes les places s’havien cobert).
Al final de l’acte, es tanca la mesa electoral resultant elegits Marta Bayona, Àlvaro Clua, Aurora
López, Daniel Mòdol, Dani Navas, Melissa Pessoa i Montse Torres que passen a incorporar-se
al Consell en endavant.

7. Precs i preguntes
Maria Rubert comunica que Zaida Muxi ha rebut el premi a la Biennal Argentina de “mejor
arquitecta argentina en el exterior” raó per la qual és felicitada pel conjunt dels assistents.
Carles Llop recorda que es va fer l’homenatge a Manuel Ribas Piera a l’SCOT, en el que va
col·laborar i participar el DUOT.
Es felicita també a Jordi Franquesa que amb la seva acreditació passa a la categoria de
Professor Agregat.
Es convida a Manuel Bailo i a Sara Bartumeus que, en la seva vinculació singular amb el
Departament, expliquin quines són les seves actuacions per incentivar les relacions entre
institucions acadèmiques. Bailo explica que la University of Virginia està institucionalitzant
l’Urban Design Certificate que permetrà reforçar la vinculació amb el Departament i els seus
professors.
La sessió es tanca passades les 9.30 amb desitjos de bones festes per part de tots.

Barcelona, 9 de gener de 2014

Carles Crosas Armengol
Secretari acadèmic DUOT

