ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI CELEBRADA EL DIA 11 D’ABRIL DE 2013

Amb data 11 d’abril de 2013 s’ha reunit a les 16:00 el Consell del DUOT en sessió oberta al conjunt dels
membres del Departament..
Hi assisteixen Carles Llop, Enric Serra, Miquel Corominas; Antoni Aguilar, Isabel Castiñeira, Xabier
Eizaguirre, Antonio Font, Julian Galindo, Eulàlia Gómez, Maria Goula, Miquel Martí, Ángel Martín, Xavier
Matilla, Zaida Muxi, José Luís Oyón, Josep Parcerisa, Francesc Peremiquel, Ricard Pié, Estanislau
Roca, Maria Rubert, Ferran Sagarra, Jordi Sardà, Marta Sogas, Miquel Vidal i Carles Crosas (membres
del Consell) i els professors i investigadors: Eduardo Cadaval, Marina Cervera, Aurora López, Dani
Mòdol, Daniel Navas, Josep Ma. Solé i Anna Zahonero,
Excusen la seva presència: Jordi Bellmunt, Joaquim Sabaté, Mar Santamaria, Miquel Roa, Manuel
Ruisánchez i Adolf Sotoca.

1. El Consell extraordinari i monogràfic s’inicia amb la lectura i comentari del document “Posicionament
del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori dins del l’actual context de canvis universitaris, i
en particular com a conseqüència de l’aprovació, pel consell de Govern de la UPC de 17 de desembre de
2012, del document “Anàlisi sobre el model d’universitat, l’estructura organitzativa i l’oferta d’estudis de la
UPC” que s’ha enviat amb antelació per tal d’incloure esmenes i suggeriments. El text inicial es millora,
per una banda, amb matisos de redacció (proposats per A. Font i R. Pié). Per l’altra, es discuteix d’afegir
tres punts que són comuns en les actes de les Juntes de l’ETSAB i l’ETSAV i que fan referència a les
darreres accions del rectorat (a proposta de X. Matilla). Per votació unànime el Consell decideix
incorporar-ne dos: “Denunciar l’acord entre la Generalitat i el Rectorat de la UPC signat amb data 12 de
març, perquè compromet la pervivència de la qualitat de l’activitat universitària” i “Manifestar el desacord i
rebutjar també el Pressupost 2013 aprovat pel Consell de Govern de la UPC i els acords derivats”.
El document suscita també alguns comentaris generals. J.Galindo reclama que hauria d’incorporar una
major concreció d’accions. X.Eizaguirre suggereix que podria ser un manifest més ambiciós a favor de
reforçar l’Escola d’arquitectura (reivindicant un departament únic) i per desmarcar-se de la UPC, pel mal
encaix organitzatiu, però també apel·lant a la vessant humanista de la nostra disciplina.

2. El Director C.Llop informa de la recent reunió amb el Vicerector Mariño, en la que han participat per
primera vegada els dos directors d’escoles d’arquitectura amb els 6 directors de departaments implicats.
En una reunió prevista per parlar de la reestructuració dels departaments seguint les directrius de la
UPC, s’ha reconegut la necessitat de crear l’Àmbit d’Arquitectura i d’estudiar el seu encaix estatutari. En
aquest nou marc s’han creat tres grups de treball amb participació dels directors, per avançar en la
definició del mapa de titulacions de graus i postgraus, l’àmbit i estructura dels departaments i la definició
de la plantilla de professorat i nombre d’estudiants.

3. La part més àmpliament participada és la discussió del document “Full de ruta del Departament
d’Urbanisme i Ordenació del Territori pel que fa als eixos bàsics per la renovació de les Unitats bàsiques

de la nostra universitat” que sintetitza els debats i les aportacions expressades des de gener de 2013 en
seu de l’Assemblea i el Consell del DUOT i en les diverses reunions dels grups de treball temàtics
En relació a la plantilla orgànica, E.Cadaval proposa millorar la precarietat de la figura de l’associat,
preveient diversificar les situacions laborals dels professionals que participen a la docència. Considera
que una podria ser ampliar els contractes per períodes entorn als 5 anys (seguint model anglosaxó:
adjunct lecturer/professor). D.Navas comenta que hi ha hagut una sentència judicial a Madrid que ha
reconegut, particularment a un professor amb aquesta categoria, els drets en l’acumulació de mèrits i
trams de docència (quinquenis i altres) que no consten per raó de les successives renovacions d’un any.
M.Corominas remarca que en l’apartat “professors associats” del “full de ruta” es denuncia la pèssima
remuneració bàsica d’aquest col·lectiu (antic tipus 1) i es proposa de passar els contractes a “nivell 3”
després d’una avaluació favorable del primer quinquenni de docència o de l’assoliment del grau de
doctor. En relació a una hipotètica disminució del nombre d’estudiants a les escoles d’arquitectura
J.Parcerisa considera imprescindible negar relacions immediates com “menys estudiants, menys
professors” per tal d’assegurar el bon funcionament de les classes de taller. Es decideix en conseqüència
incorporar al document (3.1.Consideracions sobre la plantilla) que es mantindrà una ratio d’entre 15 i 25
estudiants/professor en aquestes assignatures.
En relació a les titulacions, M.Goula considera oportú que s’inclogui en el quadre de titulacions del DUOT
un futur grau en paisatgisme (amb un primer any comú amb arquitectura) i constata els enormes
esforços de tot l’equip amb el recolzament dels directors de l’ETSAB i del DUOT. J.Sardà comenta en el
mateix sentit que la dilatada experiència en el màster del paisatge endegat fa tres dècades n’acredita en
escreix la pertinença.
A banda hi ha alguns comentaris generals al document. Ricard Pié considera que el document és tan
complert que potser caldria destil·lar-ne els punts forts i febles. D’entre els primers, considera que hi ha
una demanda clara sobre el nou màster habilitant, respecte el qual cal coordinar i sumar esforços de
manera imminent, formulant un únic màster de departament que trenqui la dualitat de seccions-escoles
Vallès i Barcelona. En un altre sentit J. Galindo reclama una discussió més agrupada dels diferents
temes, posant sobre la taula que una vegada s’han fet les definicions, cal veure com concretar-les.

4. Tres professors han enviat amb antelació alguns punts per incorporar en el torn de precs i preguntes.
Com a representants al Consell dels professors associats, X.Matilla i M.Santamaria sol·liciten la
discussió, i aprovació si s'escau, de l'adhesió del DUOT a les mobilitzacions de protesta proposades pels
diferents col·lectius de les dues escoles d'arquitectura de la UPC. Donat que algunes mobilitzacions ja
s’estan duent a terme (ETSAB) i que no estan concretament definides les que hi pugui haver en
endavant (pendents de les decisions d’assemblees, juntes d’escola i claustre) no es considera procedir a
una votació específica, bo i considerant que el document de posicionament manifesta ja la postura del
DUOT.
J. Galindo demana informació a l’equip directiu sobre la constitució de l’Institut d’Urbanisme. C.Llop
respon que s’està avançant en la seva constitució segons protocols que es van comentar al darrer
Consell (mes de gener) i segons objectius comentats en les darreres trobades informatives. El mateix
professor Galindo demana si el document “Orientacions acadèmiques del professorat a temps complet
de la UPC” aprovat recentment pel Consell de Govern tindrà incidència en la contractació del curs 201314. Aquest document estableix la figura del professor “amb orientació docent” (que incrementarà un 50%
la seva dedicació, passant d’un còmput de 8 a 12h setmanals). El professorat a temps complet de la
UPC pot acollir-se voluntàriament a aquesta categoria, però a més s’hi inclouran aquells professors

titulars amb una avaluació negativa de la recerca (lletra D). C. Llop respon que, segons la documentació
facilitada per la Universitat no hi ha d’haver afectació directa en el procés de contractació pel proper curs,
però remarca la importància de posar-se al dia respecte els sistemes d’avaluació que utilitza la
Universitat (plataforma DRAC i altres) per les òbvies conseqüències derivades. M.Corominas denuncia
els criteris i sistemes d’avaluació de la recerca per part de la Universitat, de l’obsessió en l’exigència dels
mínims (D) i el no reconeixement dels “màxims” (A+ o AAA+) i esmenta iniciatives paral·leles
controvertides de regulació a nivell estatal.
D. Mòdol expressa la seva inquietud, compartida amb alguns companys, en relació a la contractació dels
professors associats pel proper curs. Demana quines són les perspectives que hi ha i en un ordre més
concret de qüestions, pregunta si a la plantilla actual hi ha professors que no estan complint el seu
encàrrec. Aprofita per demanar una explicació sobre un cas puntual de la secció del Vallès, però fa
extensiva la demanda sobre el conjunt dels professors, sobretot els titulars amb dedicació exclusiva.
Comenta que aquesta ha estat, a nivell de tota l’ETSAB, una denúncia repetida en les assembles
d’aquests dies.
El Director considera que l’ajust de la plantilla ja es va realitzar en la contractació 2012-2013 i per tant, no
entendrà que hi hagi d’haver noves reduccions. Respon també que al DUOT no li consten males
pràctiques en el no compliment contractual, a banda dels petits desajustos fruit dels encàrrecs docents.
Sobre el tema específic de la secció Vallès explica que es tracta de la participació d’una professora del
DUOT en un programa d’intercanvi entre l’ESTAV i una universitat de Chicago, una circumstància que no
va comunicar-se amb puntualitat al Vicerrectorat corresponent. Demana en qualsevol cas que davant de
l’actual panorama, es tingui una exigència màxima en el compliment de les obligacions contractuals (tant
de docència, com de recerca). En relació al tema de dedicacions, F.Sagarra comenta la necessitat de
fomentar a nivell de les escoles el professional que és professor titular sense dedicació exclusiva, i que
ha assolit el grau de doctor a través d’una tesi doctoral “diferent” (amb uns protocols distints a les
tradicionals, a definir). E.Serra recorda que durant anys alguns professors titular varen renunciar
precisament a les dedicacions exclusives per poder fer més efectiva la compatibilitat amb l’exercici
professional.
Es comunica que el dimarts 16 es constitueix el Claustre Universitari i que en el termini d’unes setmanes
es convocarà novament el Consell per informar dels diferents temes oberts.
El Consell es conclou cap a les 18.45 hores, sense altres precs ni preguntes.

Barcelona, 11 d’abril de 2013

Carles Crosas Armengol
Secretari acadèmic DUOT

