
 
ACTA DE LA REUNIÓ DEL  

CONSELL DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 

CELEBRADA EL DIA 16 de DESEMBRE DE 2011 

 

Amb data 16 de desembre de 2011 s’ha reunit a les 9:30 el Consell del DUOT. 

Assisteixen: Carles Llop, Miquel Corominas, Enric Serra, Carles Crosas, Estanislau 

Roca, Angel Martin, Isabel Castiñeira, Maria Goula, Carles Crosas, Maria Rubert, 

Francesc Peremiquel, Joan Florit, Madalen Gonzalez, Xavier Matilla, Eulàlia Gómez, 

Julián Galindo, Jaume Llobet, Marta Sogas, Josep Parcerisa, Joaquim Sabaté, Jordi 

Bellmunt, Miquel Martí, Jordi Franquesa, Mario Jimenez, Mar Santamaria, Ricard 

Gratacós, Saeid Seyedreza, Tània Marbà i Adolf Sotoca. 

 

 

1. Constitució del Consell. 

El Secretari del DUOT inicia la sessió tot detallant el procés electoral celebrat el 

dia 1 de desembre. Com a resultat de l’esmentat procés han estat escollits els 

membres electius del consell. El Secretari presenta al consell la constitució del 

mateix i el sotmet a aprovació. Esmenta tres incidències: 

 Els professors Antoni Aguilar i Josep Maria Vilanova no van ser inclosos 

com a doctors en els censos elaborats per la Secretaria General de la 

UPC. Tot i que el Secretari del DUOT va impugnar la publicació 

provisional dels mateixos, no va ser possible corregir l’errada derivada 

dels procediments burocràtics amb els que la UPC elabora els censos. El 

Ssecretari del DUOT proposa que ambdós professors continuïn essent 

membres nats del consell, tal i com es deriva de la seva condició de 

doctors. La proposta s’aprova unànimement. 



 Degut també a una errada burocràtica apareix en el cens de doctors 

adscrits al DUOT el senyor Francesco Rossini. Tenint coneixement que es 

tracta d’un estudiant de doctorat que no té el títol de Doctor, el secretari 

proposa la seva exclusió com a membre nat del Consell. S’aprova la 

proposta per unanimitat. 

 Finalment, el Secretari del DUOT fa notar que, havent finalitzat el procés 

per a l’elecció de representants al Consell de Departament, resten encara 

quatre vacants de representants de PDI no doctor. 

Tot seguit el secretari procedeix a constituït el Consell de Departament (veure Annex 

1) 

2. Exposició del pla de treball del candidat a director Carles Llop i Torné. 

A continuació el Secretari del DUOT dona paraula al professor Carles Llop i Torné, 

candidat a la direcció del DUOT, per tal que exposi al consell el seu pla de treball per 

al proper mandat (veure Annex 2) 

El professor Llop inicia la seva exposició, donant paraula alhora als professors 

Miquel Corominas, Enric Serra i Carles Crosas, que formen també part de la seva 

candidatura. 

Durant gairebé dues hores s’estableix un diàleg en el sí del Consell en el qual es 

tracten els principals temes de futur del Departament. 

Finalitzat el debat, el secretari invita al consell a exercir el seu dret de vot i dona per 

finalitzada la sessió a les 12:00. 

 

Barcelona, 16 de desembre de 2011 

 

Adolf Sotoca Garcia 
Secretari acadèmic 



ANNEX 1 



 
Barcelona, 16 de desembre de 2011 

 

 

 

CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE DEPARTAMENT 

 

ANTECEDENTS 

Amb data 4 de novembre de 2011 es convocaren les eleccions a representants 

electius del Consell de Departament, d’acord amb allò establert a la Normativa per a 

les eleccions d’Òrgans Unipersonals i Col.legiats de les Unitats Bàsiques de la UPC i 

amb el Reglament del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori. 

Amb data 1 de desembre de 2011 es celebraren les esmentades eleccions 

Amb data 2 de desembre de 2011 es publiquen provisionalment els resultats de les 

esmentades eleccions i, no havent-se produït impugnacions, es fa publicació definitiva 

dels resultats el 12 de desembre de 2011. 

Vistos els antecedents, 

CERTIFICO 

Que, havent-se convocat sessió extraordinària del Consell de Departament amb data 

16 de desembre de 2011, aquest queda constituït amb la següent composició, 

 

AGUILAR PIERA, ANTONIO 

BARTUMEUS FERRE, SARA 

BATLLE DURANY, ENRIC  

CASTIÑEIRA PALOU, MARIA ISABEL  

COROMINAS AYALA, MIGUEL  

EIZAGUIRRE GARAITAGOITIA, FRANCISCO JAVIER  

ESPAÑOL LLORENS, JOAQUIM  

FLORIT FEMENIAS, JOAN 

FONT ARELLANO, ANTONIO  

FRANQUESA SANCHEZ, JORDI  

GALINDO GONZALEZ, JULIAN  



GOULA, MARIA 

GOMEZ ESCODA, EULÀLIA 

GONZALEZ BEREZIARTUA, MADALEN 

GRATACÓS BATLLE, RICARD 

JIMENEZ CARMONA, MARIO 

LLOBET LLOBET, JAUME  

LLOP TORNE, CARLOS JUAN  

MARTI CASANOVAS, MIQUEL  

MARTIN RAMOS, ANGEL FRANCISCO  

MATILLA AYALA, XAVIER 

MUXI MARTINEZ, ZAIDA  

OYON BAÑALES, JOSE LUIS  

PARCERISA BUNDO, JOSEP  

PEREMIQUEL LLUCH, FRANCISCO  

PIE NINOT, RICARDO  

ROCA BLANCH, ESTANISLAO  

RUBERT DE VENTOS, MARIA  

SABATE BEL, JOAQUIN  

SAGARRA TRIAS, FERRAN  

SANTAMARIA VARAS, MAR 

SEYEDREZA ZARIBAF, SAEID 

SERRA RIERA, ENRIQUE 

SOTOCA GARCIA, ADOLFO 

SOGAS SOLER, MARTA  

TORRES CAPELL, MANUEL DE  

VIDAL PLA, MIGUEL 

VILANOVA CLARET, JOSEP MARIA 

 

REPRESENTANT DE PDI NO FUNCIONARI I NO DOCTOR (VACANT) 

REPRESENTANT DE PDI NO FUNCIONARI I NO DOCTOR (VACANT) 

REPRESENTANT DE PDI NO FUNCIONARI I NO DOCTOR (VACANT) 

REPRESENTANT DE PDI NO FUNCIONARI I NO DOCTOR (VACANT) 

 

 

 

 

 

 

 

Adolf Sotoca Garcia 
Secretari acadèmic 

 



ANNEX 2 



>  Orientacions i línies de treball 
Programa de treball per la direcció del DUOT 2012-2015 
Departament d’urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC 

Carles Llop, Enric Serra, Miquel Corominas, Carles Crosas 

RESUM 
(Veieu document adjunt de programa, i  marc per al tercer cicle). 

1. Per l’enfortiment del Departament d’urbanisme i Ordenació del Territori de la 

UPC (DUOT UPC) com a xarxa de professorat i professionals de l’urbanisme des de 
l’àmbit de l’arquitectura, especialistes en el projecte urbà, la projectació 
urbanística i territorial, que fonamenta la seva pedagogia en el projecte de 
l’arquitectura de la ciutat i del territori.  

2. Per un DUOT_UPC amb qualitat universitària format per tres grups de recerca 

consolidats i amb forta presència en el medi universitari i en la societat catalana, 
espanyola i internacional (LUB, Laboratori d’Urbanisme; GRU¸Grup de Recerca 
d’Urbanisme;  Grup de recerca PUPP - Perspectives Urbanes: Processos i Projectes) 
i que treballa per la constitució d’un Institut d’urbanisme que enforteixi la gestió 
del nostre projecte, a nivell docent, de recerca, de transferència i de regeneració 
del potencial acadèmic. 

3. Per un DUOT_UPC centrat en l’ensenyament, la recerca i la transferència de la 

disciplina urbanística, obert i expert en els camps específics i emergents del 
projecte de la ciutat i del territori contemporani, a través del lliscament entre 
escales diverses i amb fluïdesa disciplinar i col·laborativa amb altres experts de 
l’arquitectura i les disciplines de les tècniques i les ciències socials aplicades a la 
ciutat i al territori. 

4. Per un DUOT_UPC amb un Programa de recerca en Urbanisme/doctorat 

consolidat  i una xarxa de relacions d’internacionalització dels ensenyaments de 
postgrau: L’European Master of Urbanism, els programes internacionals del Màster 
de paisatge; i els nodes llatinoamericans del Màster de Gestió creativa de les 
ciutats; i les xarxes de programes ERASMUS, ALFA, AECID, URBAL. 

5. Per un DUOT_UPC amb alta capacitat i organització per a la participació del 

professorat i dels grups de recerca en programes de recerca del Pla Nacional d’I+D, 
i els programes europeus de recerca.  

6. Per un DUOT_UPC que activi la prestació de serveis i la participació del 

professorat i dels grups de recerca en treballs i convenis de transferència de 
tecnologia, amb participació del DUOT en l’overhead corresponent, que permeti 
incrementar la capacitat de finançament per dedicar els recursos a estimular la 
recerca, incorporar nou personal i, fins i tot, contribuir al cofinançament de la 
plantilla docent. 

7. Amb un programa de gestió que planteja clarament seguir amb la política 

d’ajustament sense disminució de la plantilla de personal del DUOT (PDI, PAS, 
Recercadors-es Doctorat; Becaris-es, Estudiants-es), afrontant la situació actual tan 
incerta pel que fa a les disponibilitats econòmiques de la pròpia Universitat i el 
dels organismes públics dels quals depèn, amb una proposta de coparticipar amb el 
òrgans de la nostra Universitat en la determinació de les polítiques i de les 
actuacions de programació, contractació i gestió. 

http://www.etsav.upc.es/personals/iphs2004/urbper/index.htm
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>  Orientacions i línies de treball 
Programa de treball per la direcció del DUOT 2012-2015 
Departament d’urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC 

Carles Llop, Enric Serra, Miquel Corominas, Carles Crosas 
PROGRAMA 
 

1. Constatacions sobre el treball desenvolupat en el període 2007_2011. 

Després d’aquest darrer període de direcció del DUOT, constatem en primer lloc el 
reforçament de les línies de treball que vàrem proposar en el nostre document 
programàtic del 2007_2011.  En efecte, el Departament que ja té ja un llarg 
període de funcionament oficial dins la UPC i un encara més llarg i oficiós 
funcionament departamental previ, presenta uns resultats força satisfactoris que es 
poden sintetitzar en:  

 uns ensenyaments de l’urbanisme amb fort pes a les dues escoles ETSAB i 
ETSAV. 

 un doctorat amb Menció de qualitat des de fa deu anys i, recentment, amb 
Menció d’excel·lència (l’únic de l’àmbit de l’arquitectura de la nostra universitat). 

 tres grups de recerca consolidats i amb forta presència en el medi 
universitari i en la societat catalana, espanyola i internacional (LUB, Laboratori 
d’Urbanisme; GRU¸Grup de Recerca d’Urbanisme; Grup de recerca PUPP - 
Perspectives Urbanes: Processos i Projectes). 

 tres màsters en funcionament dels quals dos tenen més de vint-i-cinc, 
quinze i vuit anys, respectivament, d’experiència, un d’ells de caràcter europeu: 
les titulacions de formació contínua en els màsters professionals que imparteix a la 
FUPC (MPU, MAP, MDUT).   

 l’experiència d’internacionalització dels ensenyaments de postgrau: 
L’European Master of Urbanism, els programes internacionals del Màster de 
paisatge; el Màster de Gestió creativa de les ciutats amb la Universitat 
Iberoamericana, a Ciutat de Mèxic, i altres. 

 la presència dels professors i de les professores del DUOT en múltiples 
espais d’intercanvi nacional i internacional. 

 l’existència d’una oferta dinàmica i innovadora en assignatures optatives 
que obren nous espais docents i són mereixedores de premis de qualitat docent 
(Caminar Barcelona). 

 

2. Les necessitats, oportunitats i orientacions per al 2011_15 

> Ara, en una situació i context socioeconòmic especial a nivell mundial, ens 

trobem de nou amb un moment en què cal aprofitar els nous programes de direcció 
i de gestió del departament per veure les noves necessitats, oportunitats i 
orientacions que es caracteritzen per: 

http://www.etsav.upc.es/personals/iphs2004/urbper/index.htm
http://www.etsav.upc.es/personals/iphs2004/urbper/index.htm
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 la necessitat de reflexionar sobre el contingut dels ensenyaments del 
departament davant la situació de gran complexitat en què es desenvolupen les 
demandes de les persones, institucions, i sectors a l’urbanisme de la ciutat i els 
territoris contemporanis. Aquesta complexitat ve determinada per tot un conjunt 
de temes que cada cop prenen més protagonisme en el debat urbà i territorial: el 
rol de la ciutat, el valor del paisatge, la pertinència de la gestió i el projecte de la 
mobilitat, l’integració de les propostes de transport amb valor afegit a la 
construcció de l’espai urbà i territorial, els reptes del medi ambient, les 
aportacions al coneixement i al projecte des del món de l’ecologia aplicada, la 
revisió necessària de les polítiques d’habitatge i les formes urbanes que els donin 
resposta eficient i innovadora, el reciclat dels stocks urbans, l’estalvi energètic i la 
generació de nous models d’ecoeficiència, la generació d’instruments de 
regeneració de l’economia de les ciutats, ... tenint el “projecte urbà i territorial” 
com a base guia de la nostra especificitat. 

 la consolidació i desenvolupament del marc sorgit de la revisió dels 
continguts dels primers cicles dels estudis d’arquitectura, davant els nous plans 
d’estudis que s’han començat a implementar (EES, Bolònia 2010). 

 l’articulació fluïda i cooperant amb els Departaments de l’àmbit 
d’arquitectura, especialment amb una específica relació docent i pedagògica amb 
el departament de Projectes arquitectònics per un treball conjunt en els nous 
programes que desenvolupen els nous Plans d’estudi. 

 Necessitat d’afavorir, potenciar i consensuar l’Àmbit d’arquitectura com a 
espai-institució de referència del treball conjunt amb els altres departaments i 
amb la UPC per presentar-nos amb una marca comuna (escola de doctorat; 
postgrau; altres iniciatives...). 

 L’interès d’animar a usar noves metodologies docents en base al nou 
paradigma educatiu de l’EEES, endegades des de la UPC i l’ICE, el treball dins i fora 
de l’aula, les noves maneres d’enfocar les classes que situïn l’alumnat com a 
centre de l’aprenentatge, afavorint didàctiques amb mètodes més actius. (Veieu 

els projectes de millora docent presentats a la Convocatòria de l’ICE per part de les 
seccions ETSAB –vídeo- i ETSAV –plataformes webs- ). 

 la transformació de l’actual Doctorat en estreta relació amb el nou Màster 
de recerca en base a la situació derivada del darrer marc normatiu aprovat, amb 
una bona presència i responsabilitat en el desenvolupament de l’Escola de doctorat 
de la UPC. 

 pel que fa al màster/doctorat, és un bon moment per plantejar-nos una 
reestructuració de la dimensió i continguts del màster de recerca, que permeti, per 
un costat, escurçar la seva dimensió (fins a a 90 ECTS, equiparable a un any i mig), 
i, per l'altre, reduir el pes de les assignatures en relació a d’altres activitats 
formatives directament adreçades a la recerca i a la preparació de la tesina. 
Afavorir i reconèixer activitats com ara: papers a seminaris i congressos relacionats 
amb la recerca doctoral (i especialment al nostre Seminari de doctorat), articles en 
revistes, col·laboració en projectes de recerca… 

 la possibilitat d’ajustar contínuament el mapa de la recerca (temes, 
professors, treballs, tesi), facilitar un major coneixement mutu i, per tant, afavorir 
sinèrgies (col·laboració entre persones interessades en uns mateixos temes). Això 
també hauria de servir per visualitzar els buits i mancances per tal, quan 
s’escaigui, d’impulsar nous temes de recerca que es considerin estratègics. A més, 
s’hauria de fer servir aquest document per tal de facilitar als estudiants de 
doctorat un millor coneixement dels temes prioritaris i incentivar la realització de 
les seves recerques en relació a aquestes línies/temes prioritaris. 



      3
     

 

 L’interès per trobar un vincle més estret entre els temes de recerca dels 
estudiants i les línies i projectes de recerca del DUOT. Fer un seguiment acurat 
dels antics alumnes, fent-los partícips de les activitats del programa i convidant-los 
a assessorar i donar-nos el seu feed-back per millorar-lo continuadament. 

 la possibilitat, cada cop més propera, d’introduir a les escoles nous 
ensenyaments d’urbanisme, a nivell de final de segon o tercer cicle o, en tot cas, 
d’enfocar específicament la proposta del DUOT d’intensificació en el marc del 
Master d’Urbanisme; i el posicionament (en base al consens en el DUOT) front les 
iniciatives per crear una carrera d’Urbanisme de segon o tercer cicle. Tenir 
presència en els espais formatius en el marc de col·laboracions amb institucions 
implicades en la formació continua (Escola Sert del COAC, AAUUC, SCOT,...). 

 la consolidació dels ensenyaments de paisatge, a través de la titulació de 
grau; així com en altres titulacions i programes docents que els consolidin com un 
referent nacional i internacional. 

 l’enfortiment de les capacitats i l’organització per a la participació del 
professorat i dels grups de recerca en programes de recerca del Pla Nacional d’I+D, 
i els programes europeus de recerca. Consolidació d’una plaça de PSQ dedicat 
específicament a aquest tema d’important rellevància. 

 l’enfortiment i prestació de serveis per la participació del professorat i dels 
grups de recerca en Treballs de convenis de transferència de tecnologia, amb la 
participació si s’escau del DUOT en l’overhead corresponent, que permeti 
incrementar la capacitat de finançament del DUOT per dedicar els recursos a 
estimular la recerca, incorporar nou personal i fins i tot contribuir al 
cofinançament de la plantilla docent. 

 l’increment de la presència del professorat, becaris-es i estudiants-es del 
DUOT en la difusió de coneixements i recerques (exposicions, seminaris, ...). 

 

3. Altres accions i propostes específiques de treball per al 2011_15. 

> Tot això comporta una amplia política de millora del departament com espai de 

producció, debat i intercanvi de coneixements, metodologies i didàctica. I 
conseqüentment, una millora de les condicions dels professors i del personal del 
departament. Per això cal: 

> a nivell de recerca: 

 estimular els grups corresponents per tal d’establir-ne de noves que 
responguin als reptes de l’urbanisme contemporani, i que articulin el bagatge del 
departament amb nous espais de coneixement emergents i transversals. 

 potenciar l’elaboració de tesis doctorals entre els professors i doctorands 
més joves i l’adequació de llur recerca a la vertebració dels continguts docents 
dels diversos espais docents del DUOT, especialment, en la línia de paisatge i en els 
camps emergents de la pràctica professional i les noves recerques a desenvolupar. 

 incorporar el treball de coordinació dels treballs produïts en l’àmbit de 
recerca o de transferència, i la generació de bases de dades del DUOT, amb accés a 
tot el personal DUOT, sempre dins les mesures de gestió de dades aplicable. 

 la integració dels grups de recerca actius i sobretot dels doctorands del 
DUOT fa necessari reconsiderar les condicions de serveis que aquests col·lectius 
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necessiten, des l’ús i distribució actual dels espais, fins a les prestacions de treball 
i convenis en pràctiques amb el propi departament o amb institucions. 

 potenciar la coordinació i sinèrgies entre els grups de recerca del DUOT, 
així com amb altres grups de les Universitats amb qui compartim xarxes de treball i 
cooperació. 

> a nivell de transferència: 

 tractar de manera conjunta les relacions del departament amb la Fundació 
Politècnica, amb l’Escola Sert i altres organismes del COAC i d’altres institucions 
implicades en la formació, el projecte i la gestió de la ciutat i el territori, establint 
programes marc de col·laboració que serveixin per establir els convenis particulars, 
establint una política de transparència i coordinació entre les distintes iniciatives  
de relació amb les institucions esmentades. 

> a nivell de plantilla: 

 seguir amb la política d’ajustament sense disminució de la plantilla de 
personal del DUOT (PDI, PAS, Recercadors-es Doctorat; Becaris, Estudiants). 
Aquesta tasca, duta a terme en aquests anys precedents, haurà d’afrontar la 
situació actual tan incerta pel que fa a les disponibilitats econòmiques de la pròpia 
Universitat i el finançament dels organismes públics dels quals depèn.  

 preveure les properes jubilacions dels professors de més edat del 
departament, amb un relleu relativament cobert, preparant el relleu del relleu (El 
departament no té professors ordinaris de menys de 45 anys). En conseqüència, cal 
seguir vetllant per l’aplicació de les mesures d’estabilització i promoció de 
plantilla en coordinació i concertació amb en Rectorat. 

 promoure els professors doctors a professors ordinaris segons el model 
estatal o autonòmic, vetllant per l’aplicació de les mesures d’estabilització i 
promoció de plantilla en coordinació i concertació amb en Rectorat. 

 promoure els professors associats amb més mèrits curriculars i acadèmics, 
segons l’estatut del professorat,  als nivells retributius més alts; prioritzant, 
tanmateix, llur permanència i continuïtat i, en conseqüència, tenir aquesta postura 
com un punt bàsic del projecte del DUOT pel que fa a la concertació de les 
polítiques de contractació amb el Rectorat de la nostra Universitat. 

 promoure les dedicacions de 6 a 8 hores dels professors ordinaris, i la 
consolidació de dedicacions, vinculades sempre a les funcions del PDI a temps 
complet (docència, recerca, transferència, gestió, difusió). 

 estabilitzar la plantilla de professors, consolidant les places de professors 
titulars en funció de les assignatures troncals bàsiques i els àmbits i grups de 
recerca 

 incorporar nous professors que aportin nou coneixement transversal a 
l’Urbanisme, cercant les col·laboracions amb empreses, institucions i organismes 
que puguin finançar llur prestació de serveis en el DUOT. 

 incorporar el PSQ que faciliti la tasca d’accés a la informació de programes 
competitius de recerca o transferència, treballant directament lligat als grups de 
recerca del DUOT. 
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 continuar considerant el paper de molts professors i investigadors, que fan 
tasques de docència o recerca en el DUOT, i que no tenen cap reconeixement ni 
representació actualment en els òrgans del mateix. 

> a nivell de d’organització: 

Continuar el debat sobre aquestes qüestions, que han estat la base de la 
programació directiva i de gestió del DUOT en aquests darrers anys, ens ha 
d’ajudar a afrontar amb més preparació el futur i, sobretot, obrir nous camps de 
treball i de relació universitària pel conjunt de persones que formem el 
departament. Per això, creiem que hem de continuar enfortint el grup de treball 
(direcció ampliada) amb corresponsabilitat i, en conseqüència, amb una estructura 
àmplia i oberta en representació i funcions; que tingui un nucli mínim que sigui 
representatiu de les tres seccions de docència, dels grups i subgrups de recerca, 
dels màsters del departament, del màster de recerca, i dels diversos estaments 
vinculats al DUOT, i específicament i per demanda dels propis interessats –del grup 
de joves DUOT-, és a dir, una Junta amb atribucions específiques a cadascun dels 
seus membres. Aquest és el grup que ha de liderar i estructurar el debat, amb un 
fort compromís de transparència, desenvolupar el treball de dinamització del DUOT 
i generar i coordinar projectes compartits. 

> distribució de responsabilitats i proposta de tasques bàsiques que estructuren 

el grup de treball (Junta del DUOT) i la direcció del departament (un director, dos 
subdirectors, un secretari) es proposa la següent distribució i atribució de funcions: 

 un dels dos sotsdirector per a les tasques d’impuls, coordinació de les noves 
titulacions. 

 un dels dos sotsdirectors (ETSAB) per a la coordinació de tasques relatives 
al Pla d’estudis i docència de l’ETSAB grau. 

 el cap de secció de l’ETSAV per a la coordinació de tasques relatives al Pla 
d’estudis i docència de l’ETSAV grau. 

 el cap de secció del Màster de Paisatge per a les qüestions relatives a 
l’organització de la docència paisatge en els seus diversos nivells i activitats de 
relació institucional. 

 el coordinador del programa de màster de recerca i doctorat per a les 
tasques relatives al Màster de recerca i Doctorat, ajudat per l’equip de doctorands 
que s’estimi oportú i per el personal PSQ del propi departament o de les UTG’s, en 
estreta coordinació amb el grup de professorat que imparteix classes i amb els 
grups de recerca.  

 un director o professor dels màsters professionals per a les tasques de 
coordinació de l’activitat de tercer cicle. 

 un representant del grup “Joves DUOT”, per a la incorporació de llurs 
propostes i seguiment, integrat en la direcció del DUOT. 

 un professor associat per a la definició i gestió de les polítiques de millora 
de les condicions del professorat i seguiment dels processos de contractació, per 
tal de tenir permanentment informats al col·lectiu de persones interessades, i 
representar llurs interessos. 

 el secretari per a la coordinació de la tasca del DUOT i llurs programes de 
treball, la coordinació i gestió dels Eixos B i C del treball i finançament per 
programes de la UPC, de les tasques de divulgació (actes), preparació, gestió i 
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manteniment de la web, gestió del pressupost, i organització del personal, i dels 
espais de treball. Revisió periòdica de l’estat d’actualització de l’entrada de dades 
del professorat a DRAC. 

 el director com a encarregat de la direcció i coordinació del programa del 
grup de treball, aplicació del reglament; la representativitat institucional i la 
difusió dels programes del DUOT en fòrums de debat; tasques d’impuls dels 
convenis de recerca, relacions amb institucions per la formació contínua (Fundació 
Politècnica i altres institucions); i desenvolupament de la coordinació de funcions 
dels membres; responsabilització en l’aplicació de les polítiques del programa i de 
les mesures programades. 

 

Carles Llop, Enric Serra, Miquel Corominas, Carles Crosas 

Barcelona 3 de desembre de 2011 
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>  Orientacions i línies de treball 
Programa de treball per la direcció del DUOT 2012-2015 
Departament d’urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC 

Carles Llop, Enric Serra, Miquel Corominas, Carles Crosas 
 
MARC PER AL TERCER CICLE* 

 

Situació actual i propostes per al màster de recerca i del doctorat en Urbanisme 

El nou decret de doctorat introdueix canvis notables, fonamentalment en els 

següents aspectes: 

- Quant a l’accés al doctorat, és suficient amb disposar d’un títol oficial de grau o 

equivalent i un títol de màster (o haver superat > 300 ECTS, 60 d’ells de màster).  

- Les universitats podran establir requisits addicionals (complements de formació 

específics, a través, per exemple, d’un màster). Aquests complements tindran, a 

efectes de preus públics, beques i ajudes, la consideració d’estudis de doctorat. 

- A la UPC els programes es desplegaran en escoles de doctorat, que podran incloure 

ensenyaments de màster. Les escoles de doctorat i tots els programes de doctorat 

hauran d’estar verificats i avaluats cada 6 anys. 

- Es portarà un registre d’activitats (treballs en equip, presentacions, gestió de 

projectes, participació en seminaris, cursos, publicacions...) de cada doctorand. 

- Es defineixen detalladament les competències pròpies dels estudis de doctorat. 

- Es fixa una durada màxima dels estudis de doctorat de 4 anys (6 a temps parcial), 

amb pròrrogues justificades d’1 any (2 en tp). Abans de finalitzar el primer any 

l’estudiant haurà d’elaborar un projecte de recerca, avalat pel seu tutor. 

Aquestes i altres circumstàncies, que comentem més endavant, aconsellen 

replantejar l'actual relació màster de recerca/doctorat. Malgrat els diversos 

desajustos hom valora molt positivament l’existència d'una preparació prèvia al 

doctorat, que ha estat fins ara confiada al màster de recerca, amb la seva 

seqüència de cursos > seminaris de recerca > tutories > tesina de màster (o 

projecte fi de màster). La solvència mostrada pels estudiants en aquesta darrera 

instància els hi permetia, tot jutjant a l'hora la tesina com a projecte de tesi, la 

seva continuïtat en el Programa de doctorat (actuant de fet com una admissió 

implícita). 

La pràctica totalitat dels programes de màster de recerca dins de la nostra àrea 

tenen una dimensió de 60 ECTS. Els seus responsables consideren que el temps que 

porta aparellat (un any) és suficient per les assignatures, però no pas per finalitzar 

el màster i presentar una tesina consistent. En canvi el nostre màster te una 

dimensió de 120 ECTS, i potser un nombre excessiu d’assignatures, o una valoració 
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insuficient d'altres activitats (com ara articles, ponències, papers presentats en els 

nostres seminaris anuals del doctorat...). Aquesta major extensió ha garantit fins 

ara treballs fi de màster força més sòlids que en altres programes (segons 

reconeixen els seus responsables, o els convidats als tribunals), però tendeix a 

allargar el procés força més enllà dels dos anys "oficials". 

 

En diverses reunions de responsables de programes de màster i doctorat, amb els 

degans i vicerectors, o els impulsors de la UTG (unitat tècnica de gestió) i molt 

fonamentalment en les reunions realitzades per la comissió de doctorat del nostre 

departament o en la seva junta, s'ha arribat a la conclusió de que les febleses, i per 

tant els aspectes clarament millorables en el nostre sistema de màster/doctorat 

tenen a veure fonamentalment amb diversos aspectes, com ara: 

1. La durada excessiva fins la presentació de la tesina de màster i amb la manca de 

reconeixement de determinades activitats de recerca (balanç entre assignatures i 

treballs més directament encaminats a l’elaboració de la tesina) 

2. Un insuficient ajust dels temes de les tesines i projectes de tesi, amb els camps de 

recerca prioritaris al DUOT 

3. La selecció dels estudiants a través del procés d’admissió 

4. El funcionament dels tribunals i el pas del màster al doctorat 

5. La manca de seguiment dels alumnes 

6. El procediment per a la menció de qualitat, i, vinculat a aquest, el reconeixement 

de les tasques de recerca de professors i alumnes (publicacions; llistat publicacions 

notables; mobilitat, menció europea, beques...). 

7. El suport administratiu a tots els processos de doctorat/màster 

8. La valoració general dels estudis de doctorat 

 

1. Mesures per reduir la durada excessiva dels estudis del màster i per afavorir el 

reconeixement de determinades activitats de recerca 

Potser és un bon moment per plantejar-nos una reestructuració de la dimensió i 

continguts del màster de recerca, que permetés, per un costat, escurçar la seva 

dimensió (fins a a 90 ECTS, equiparable a un any i mig), i per l'altre reduir el pes de 

les assignatures en relació a d’altres activitats formatives directament adreçades a 

la recerca i a la preparació de la tesina. 

Això podria suposar reduir de set a cinc o bé quatre el nombre d'assignatures, i 

afavorir i reconèixer activitats com ara: papers a seminaris i congressos relacionats 

amb la recerca doctoral (i especialment al nostre Seminari de doctorat), articles en 

revistes, col·laboració en projectes de recerca… 
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Però hauria de suposar també, des de que s’inicien els estudis del màster, un major 

seguiment i impuls dels treballs de recerca vers la tesina. En aquest sentit es 

podrien suggerir una sèrie de fites a complir, com per exemple: 

- Impulsar una definició inicial més completa de la recerca a desplegar en el màster 

- Presentació curta (10'), als sis mesos, dels treballs de recerca vers la tesina 

- Presentació d'un paper al nostre Seminari de doctorat, dins del primer any 

Però hauria de suposar també una reestructuració dels crèdits reconeguts per les 

diferents activitats. Comparem la situació actual amb algunes possibles 

alternatives: 

 Actualment Amb 90 ECTS (A) Amb 90 ECTS (B) 

Assignatures  7*7,5=52,5 ECTS 5*7,5=37,5 ECTS 4*7,5=30 

ECTS 

Seminaris (2) 30 ECTS 30 ECTS 30 ECTS 

Tutories  7,5 ECTS 5 ECTS 

Papers i articles*  10 ECTS 20 ECTS 

Tesina 37,5 ECTS 5 ECTS 5 ECTS 

Total 120 ECTS 90 ECTS 90 ECTS 

* I altres activitats de formació relacionades amb la recerca doctoral 

Aquesta reestructuració caldria complementar-la amb altres mesures, com ara: 

a) Valoracions anuals del rendiment acadèmic dels estudiants de doctorat 

b) Adjudicar com abans millor, tutor/a o director/a en funció tema (nou DD <2 mesos) 

c) Cercar un vincle més estret entre els temes de recerca del DUOT i els de les tesines 

i projectes de tesi (veure punt següent) 

d) Incentivar la participació d’estudiants de doctorat en les recerques del DUOT. 

 

2. Mesures vinculades a la recerca i a la seva presentació 

Després d’un llarg procés recollint informació del conjunt de professors/es de 

doctorat es va dibuixar un quadre que recollia les grans línies de recerca del DUOT, 

els temes prioritaris i les assignatures de doctorat/màster de recerca que podien 

considerar-se relacionades amb aquests temes. Es tracta, òbviament, d’un quadre 

sempre provisional, que s’haurà d’anar actualitzant en funció de les recerques 

realitzades o dels projectes de futur. 

L’objectiu, més enllà de mostrar d’una forma més ordenada, malgrat que 

simplificant, les tasques de recerca en el si del DUOT, era triple.  

En primer lloc es tracta de possibilitar la discussió del mapa de la recerca (temes, 

professors, treballs, tesi), facilitant un major coneixement mutu i per tant afavorir 

sinergies (col·laboració entre persones interessades en uns mateixos temes). 
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Però també hauria de servir per visualitzar els buits i mancances, per tal, quan 

s’escaigui, d’impulsar nous temes de recerca que es consideressin estratègics. 

En tercer lloc hauria de servir per tal de facilitar als estudiants de doctorat un 

millor coneixement dels temes prioritaris i incentivar la realització de les seves 

recerques en relació a aquestes línies/temes prioritaris. 

Resta clar que, per diverses raons, aquests objectius resten encara lluny d’haver-se 

aconseguit. El quadre no resulta suficient per mostrar el veritable “mapa” de la 

recerca; algunes de les línies i temes, però no tots, s’han explicat per part dels 

professors implicats molt més detalladament, en relació als treballs realitzats, tesi 

i projectes de tesi llegides, publicacions, assignatures relacionades, i aquesta 

explicació detallada es podria penjar a la nostre web i posar a l’abast de tots els 

interessats. Els grups de recerca estan empenyent diverses activitats per millorar el 

coneixement d’aquestes activitats. Però creiem que cal impulsar altres mesures, 

com ara: 

a) Completar la descripció de les línies i temes de recerca i penjar-la a la web, per 

afavorir la seva difusió. Voldríem que aquest quadre reflectís de la manera més 

clara possible les línies reals i actives de recerca en el departament. Per això 

proposem que els professors interessats en que això es reflecteixi, completin un 

llistat de projectes en curs, recents o previstos que consolidin una línia clara, 

publicacions recents, treballs dels estudiats (màster de recerca i doctorat), 

incloent, si s’escau ofertes de places de col·laboradors. 

b)  Disposar d’aquestes dades permetria debatre el “mapa de recerca”, tant per 

ajustar línies i trobar sinergies entre investigadors, com per debatre la pertinència 

d’abordar nous temes d’interès. 

c) Cercar un vincle més estricte entre els temes de recerca dels estudiants i les línies 

i projectes de recerca del DUOT. El nou decret de doctorat impulsa la col·laboració 

dels estudiants en els treballs de recerca dels departaments, reconeixent 

(acreditant) les seves activitats de recerca (no només cursos i seminaris) i establint 

un registre de les mateixes, i un marc de drets i obligacions. En aquest marc es pot 

incentivar la participació dels estudiants en els projectes de recerca dins del 

programa, amb o sense retribució econòmica. 

d) Millorar la informació sobre beques, mobilitat, publicacions. 

e) Crear un nucli de promoció dins de les ETSAB/ETSAV de la recerca competitiva i/o 

internacional, proposant uns objectius estratègics a 2 anys vista. 

3. Mesures vinculades al procés d’admissió 

Fins no fa gaire el procés d’admissió estava fonamentat en la presentació d’uns 

pocs documents per part dels interessats: un currículum amb les qualificacions 

acadèmiques; una carta de motivació; fins a dues cartes de recomanació; i una 

explicació sobre l’àrea prioritària de recerca en què es pensava desenvolupar la 

tesi doctoral. 
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En els darrers cursos i donada una creixent demanda al màster de recerca, s’han 

discutit a la comissió de doctorat criteris addicionals per afegir a la documentació 

que es demana, amb la intenció de millorar el procés de selecció a través d’una 

comissió específica. En la darrera ocasió varem rebre més de 100 sol·licituds, de 

les quals s’han admès gairebé 50. Són xifres encara molt altes i cal millorar els 

procediments per tal d’assegurar que les persones admeses reuneixen les millors 

condicions per a realitzar la tesina en el temps establert. Creiem doncs que cal 

millorar els procediments per tal que la tasca de la comissió d’admissió sigui el més 

profitosa possible. Alguna de les qüestions que s’han plantejat en les discussions de 

la comissió o amb companys dels altres programes de doctorat són: 

a) La necessitat de millorar i completar el formulari d’admissió i d’establir criteris i/o 

mèrits (que es puguin valorar orientativament). 

b) La possibilitat de fer entrevistes als aspirants, fonamentalment en cas de dubtes. 

c) Un cop exposades clarament les línies de recerca del DUOT, cal demanar que les 

sol·licituds d’admissió, al plantejar els temes per desplegar la recerca i la tesina, 

cerquin de referir-se a aquests. 

d) Convé considerar mèrit preferent la disponibilitat de beques, i tot allò que 

afavoreixi la dedicació exclusiva dels estudiants (possibilitat de pre-admissions 

condicionades per aspirants a beques). 

e) Valorar la claredat en l’exposició del tema de recerca per part dels aspirants. 

f) Valorar igualment com a mèrit l’experiència en recerca, docent o professional 

qualificada. 

g) Valorar la procedència dels estudiants (universitats de referència) i el suport de 

professors coneguts.1 

g) La conveniència de que alumnes de fases avançades i representants del PAS 

participin en diferents comissions al doctorat, i, en concret, a la d’admissió. Fora 

interessant tanmateix disposar d’un conjunt de stakeholders i/o assessors externs 

per captar els millors estudiants o valorar els de les universitats a on exerceixin. 

h) Verificar al final del primer/segon semestre la correspondència entre la valoració 

en el procés d’admissió i els resultats obtinguts pels estudiants. 

i) Cal captar als millors alumnes de grau, impulsant l’hàbit de recerca al segon cicle. 

 

4. Mesures vinculades als tribunals i valoracions (i pas del màster al doctorat) 

Durant els darrers anys els tribunals de tesina i projectes de tesi s’han anomenat a 

partir de criteris ben senzills (tres professors del doctorat del DUOT, actuant 

sempre un catedràtic com a president, i un membre extern, proposat pel 

director/a de la tesina/projecte de tesi), i a partir d’un procés de rotació entre els 

                                                        
1 En les darreres convocatòries s’han acceptat sempre aquells estudiants que venien amb l’aval d’un professor del 
DUOT. Però darrerament aquests avals s’han incrementat molt notablement, i no sempre els resultats a posteriori 
són ajustats al suport rebut. Fóra bo assegurar-se suficientment de la qualitat i disponibilitat per desplegar els 
estudis del màster de recerca abans de donar el corresponent suport. 
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diferents professors/es del doctorat. Això facilitava la major participació possible i 

coneixement transversal per part dels professors/es del doctorat, i tanmateix 

afavoria l’homogeneïtzació de criteris de valoració. Eventualment els directors/es 

podien suggerir canvis en el tribunal per raons de contingut i idoneïtat. Creiem que 

alguns objectius s’han aconseguit i altres no, donat que algun professor es queixa 

de la diferència en els criteris de valoració, o algun altre reclama una major 

definició dels continguts mínims de les tesines/projectes de tesi. 

Respecte a la primera de les qüestions i al major o menor nivell d’exigència de 

determinats professors cal dir, en primer lloc que, llevat d’excepcions ben puntuals 

(propostes clarament insuficients o de nivell excepcional), les qualificacions dels 

diferents tribunals no oscil·len gaire i es situen entre el notable i l’excel·lent. En 

les discussions mantingudes entre el conjunt de professors del doctorat no s’ha 

aconseguit avançar més enllà. Cal doncs confiar que la continua relació entre 

diferents professors en tribunals ajudi a homogeneïtzar criteris. Creiem doncs 

convenient: 

a) Mantenir el criteri de rotació en els tribunals, tot i que el director o directora pot 

optar per proposar la composició d’aquests. 

b) Cercar una millor exposició i coneixement de la biblioteca de tesines/projectes de 

tesi, a on figuri també la qualificació de cadascuna. 

c) Establir uns criteris mínims quant als continguts de les tesines/projectes de tesi. 

Així com els treballs dels seminaris es completen amb un paper equiparable a un 

article, podríem considerar que l’estructura de la tesina o projecte de tesi estaria 

composada per un conjunt reduït d’articles/capítols encadenats, més una 

explicació de l’epistemologia de la recerca i uns annexes (o part dels capítols), a 

on es recullin les dades, plànols, gràfics i altres elements que donin suport a 

l’argumentació. Evidentment aquests documents haurien d’apuntar cap a 

l’aportació d’un nou coneixement sobre la temàtica abordada. La diferència 

essencial entre la tesina i el projecte de tesi és que la primera és tancada en si 

mateixa, en tant que el segon pot deixar qüestions només esbossades, tot i que ha 

de desplegar una part substancial de la futura tesi, suficient perquè la comissió 

jutgi la seva pertinència. 

d) A judici de la comissió (per exemple els treballs qualificats de notables alts o 

excel·lents) es pot considerar que la qualitat d’una tesina avala l’admissió 

immediata de l’estudiant al programa de doctorat. En aquests casos, i atenent a les 

exigències administratives del tercer cicle, es durà a terme un acta de tesina i 

projecte de tesi. 

5. Seguiment alumnes (egresats) 

Totes les universitats i programes de tercer cicle de prestigi fan un seguiment 

acurat dels seus alumnes, a vegades amb publicacions especialitzades, i sempre, 

fent-los partícips de les activitats del programa i convidant-los a assessorar i donar 
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feed-back per millorar-lo continuadament. Aquest aspecte constitueix a més un 

punt clau en diverses comissions d’avaluació/acreditació. Semblaria ben 

convenient disposar d’un grup de stakeholders tan qualificat per tal d’incidir en 

diversos aspectes del programa, des de suport a futurs alumnes fins a comentaris 

per implantar processos de millora. Es suggereix doncs impulsar aquesta atenció als 

alumnes amb mesures com: 

a) Començar establint contacte amb els recent titulats, informant-los de totes les 

activitats vinculades al programa i fent un seguiment de les seves activitats. 

b) Preparar formulari (càrrec, projectes, publicacions…) per fer seguiment anual 

c) Introduir secció Alumnes a la web (veure Harvard Design Journal) 

d) Penjar un resum de totes les tesi, projectes de tesi i tesines de màster a la web, 

fent un ús més rigorós d’UPC commons. 

6. Procediment de la menció de qualitat 

El nostre programa de doctorat i el màster de recerca vinculat ha obtingut 

repetidament la menció de qualitat. Ara bé, això s’ha produït amb notables 

esforços personals per reunir una documentació ingent en ben poc temps. A més 

som conscients de que aquest reconeixement no garanteix el mantenir-lo en el 

futur, i que continuem tenint alguns punts febles que cal millorar de manera 

progressiva, sense esperar a la propera convocatòria. Entre aquests podem 

esmentar els següents: 

a) Cal incentivar la menció doctorat europeu i la mobilitat dels estudiants, 

particularment de tots aquells amb beca 

b) Cal incentivar publicacions, participació en seminaris i jornades per part dels 

estudiants, valorant-ho amb crèdits. 

c) Quant als professors, caldrà mantenir al dia el seu currículum d’activitats i 

incentivar la realització d’aquelles reconegudes en els processos d’avaluació, 

particularment publicacions notables i ponències en congressos/seminaris 

internacionals. 

d) En tant que el nombre total de professors en el programa actua com a divisor dels 

mèrits a aconseguir, caldrà encoratjar uns mínims per formar part del programa a 

ésser avaluat (llevat d’excepcions no incloure en les avaluacions professors sense o 

amb escassa activitat). 

e) És imprescindible continuar treballant per tal d’actualitzar el llistat de 

publicacions notables, explicant també els possibles indicis de qualitat de les 

publicacions dels professors i estudiants del programa. 

f) Cal facilitar la tasca dels alumnes per publicar les seves recerques. 

g) És essencial la noció de feed-back i millora continua del programa (informes anuals 

si s’escau d’avaluadors externs). 

h) Vincular, tant com sigui possible, als plans estratègics del DUOT i de la UPC. 



8 

i) Incentivar la relació del programa amb altres institucions universitàries europees i 

americanes. 

j) Ajustar el nombre de professors i assignatures. 

k) Fer un millor ús de les enquestes de l’oficina del doctorat. 

l) Impulsar comissions transversals (amb participació de representants d’altres 

programes) per a coordinar les tasques de preparació dels documents per a obtenir 

la Menció de Qualitat. 

m) Instituir una comissió de stakeholders externs. 

n) Impulsar publicacions dels alumnes. 

 

8. La valoració general dels estudis de doctorat 

El doctorat (i amb aquest, el màster de recerca) presenta diversos problemes de 

comunicació: manca de reconeixement social; poc coneixement per part dels 

estudiants de grau; poca difusió de la feina realitzada; escassa interrelació entre 

els diferents programes dins d’arquitectura; consideració de la tesi com un treball 

personal, molt llarg i gairebé solitari; poca claredat quant al tema de recerca a 

desplegar per part dels alumnes; finançament de la recerca manifestament 

millorable. 

Davant d’aquesta situació els responsables dels diferents programes han debatut 

propostes diverses, com ara: 

a) Presentar-nos amb una marca comuna (escola de doctorat; postgrau; un nom...). 

b) Fer una finestra d’acollida comuna que informi sobre tots els temes administratius i 

procedimentals comuns (en marxa amb la UTG). 

c) Millorar substancialment la informació sobre fons de finançament de la tesi, 

anterior o posterior a l’admissió al programa. 

d) Difondre l’activitat dels grups de recerca a les ETSAB i ETSAV. 

 

 

 

 

* Aquest document recull la reflexió i propostes sistematitzades pel Coordinador 

del Master de recerca i Doctorat (Joaquim Sabaté) que l’equip fa seves i inclou com 
a marc de referència del programa a desenvolupar. 
 

 


