
 

 

ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ 
DEL TERRITORI CELEBRADA EL DIA 9 DE MARÇ DE 2015  

 

El dia 9 de març de 2015 s’ha reunit a les 16.00h el Consell del DUOT en sessió oberta al 
conjunt dels membres del Departament. 

Hi assisteixen E. Roca, E. Serra, M. Corominas; I. Castiñeira, C. Del Fresno, X. Eizaguirre, J. 
Franquesa, Á. Martín, D. Navas, J. L .Oyón, F. Peremiquel, M. Vidal, F. Sagarra i C. Crosas 
com a membres del Consell i els professors M. Bailo, A. Clua,  Á. Giménez, A. López i J.M. 
Vilanova. 

Excusen la seva presència J. Bellmunt, A. Font, J. Galindo, S. Jornet, C. Llop, J. Parcerisa, R. 
Pié, M. Rubert, M. Ruisánchez, J. Sabaté, M. Santamaria, J. Solà i A. Sotoca com a membres 
del Consell i els professors E. Cadaval, M. Franco, A. Moro, J. Moreno i M. Torres. 

 

1. Nomenament i Constitució del nou equip de Direcció 

El Director Estanislau Roca obre la sessió explicant la constitució del nou equip de direcció, 
que manté Enric Serra com a Subdirector, Miquel Corominas com a Adjunt al Director i a Carles 
Crosas com a Secretari Acadèmic. Roca explica que tot i que durant aquest mandat pugui 
produir-se el relleu d’algun dels membres, ha demanat continuïtat als càrrecs anteriors valorant 
la seva tasca i apreciant-ne la composició diversa. 

 

2. Nou Reglament per a la selecció, provisió i contractació del professorat associat 

L’imminent arrencada del procés de constitució de la plantilla pel curs 2015-16 ha fixat la data 
del primer Consell de Departament del nou mandat. Fa només uns dies la Universitat va 
presentar als directors el document “Procés de contractació de PDI per al curs 2015/2016” que 
s’adjunta a l’acta. 

Aquest document assenta els criteris per la contractació dels diferents tipus de professorat, 
però pel cas del DUOT no estan previstes noves places de professor Lector ni d’Agregat pel 
proper curs. En relació a aquests perfils i concursos, el Rectorat està buscant fórmules 
adequades per la interpretació del concepte de “desvinculació” de la Universitat contractant, 
fixat en l’actual legislació en un mínim de 2 anys. Miquel Corominas demana que el rectorat 
doni per escrit els seus criteris en relació a aquesta qüestió. 

On aquest document té més incidència sobre la plantilla del DUOT és quan estableix (p.2. 
Context Actual) que “És necessari convocar els concursos corresponents a les places 
ocupades per lliure designació pel professorat associat. En molts casos això suposa al voltant 
d’un 50% del professorat associat del departament.” 

Amb la voluntat de regularitzar i estabiitzar els professors que formen part de la plantilla actual 
l’’equip de Direcció va procedir a demanar per escrit quins són els criteris pels quals es 
determina aquesta obligatorietat. La resposta fou que els professors que ocupen places de 
“lliure designació” no compleixen els requisits establerts en l'Estatut Bàsic del treballador Públic 
(Ley 7/2007, de 12 d'abril). L’article 55 estableix, i citem literalment: “que tots els ciutadans 
tenen dret a l’accés al treball públic d’acord als principis constitucionals d’igualtat, meritatge i 
capacitat i que les Administracions Públiques, entitats i organismes a que fa referència l’article 
2 de l’esmentat Estatut, seleccionaran al seu personal funcionari i laboral mitjançant 
procediments en els que es garanteixin els principis constitucionals abans esmentats, així com 
els establerts a continuació: a/ Publicitat de les convocatòries i de llurs bases, b/ Transparència, 
c/ Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció, d/Independència i 
discrecionalitat tècnica en l’actuació dels òrgans de selecció, e/ Adequació entre el contingut 



del processos selectius i les funcions o tasques a desenvolupar i f/ Agilitat, sense perjudici de 
l’objectivitat, en els processos de selecció”.  

El Servei de Personal de la Universitat ha enviat un llistat complert i actualitzat de tots els 
professors associats dels que consta que hagin de passar el concurs públic. Segons els criteris 
de la UPC, queden en aquesta situació: Sara Bartumeus, Eduardo Cadaval, Miquel Martí, 
Antonio Moro, Jorge Perea, Mar Santamaria i Joan Solà. Naturalment aquest llistat ha d’estar 
subjecte a la verificació per part de cadascun dels professors afectats. 

En aquest mateix marc, el Consell de Govern de la UPC va aprovar el Reglament de selecció, 
provisió i contractació de professorat associat de la UPC (acord núm.21/2015) que regularà en 
endavant aquests processos i que suposa una flexibització i actualització del reglament anterior 
(s’adjunta també amb l’acta). 

De cara a la contractació de professors associats pel curs 2015-16, el Director explica que ha 
expressat directament al mateix Rector la voluntat del Departament de donar com a vàlid el 
llistat de candidats suplents que varen superar la prova de les recents oposicions. També en 
aquest cas la resposta del Rectorat és clara, en el sentit de descartar la seva validesa directa 
de cara al nou procés. 

Enric Serra explica que l’alt nivell dels candidats al concurs va portar a decidir un resultat de 
priorització molt estricte. Sembla ara que, en coherència amb el judici de la Comissió de 
selecció, seria lògic donar per vàlid el seu criteri i suggereix per això de fer una carta al 
Rectorat explicant la posició del Departament al respecte. Corominas insisteix en la necessitat 
de manifestar-se en relació a algunes decisions incomprensibles del rectorat, com és ara la 
política respecte a la no promoció del personal permanent, com està passant, per exemple, 
amb els catedràtics acreditats respecte als quals fora lògic que sortissin tantes places com 
acreditacions. 

 

3. Aprovació de la comissió per la valoració dels concursos de les places de 
professor associat 

En el “Procés de contractació de PDI per al curs 2015/2016”  es fixa que pels Concursos de 
Professor Associat (p.3) s’han de crear unes “Comissions de selecció. Les unitats d’adscripció 
proposaran una relació ordenada de 10 membres -una per cada àmbit propi de coneixement, i 
amb una vigència d’un any natural- (abans del 9/03/15). La CSAPDIU, a partir d’aquesta 
relació, proposarà al rector la comissió titular i suplent per cada unitat d’adscripció i àmbit”. 
Aquesta és doncs la raó principal de la convocatòria del Consell de Departament, per 
l’aprovació de la Comissió en la data límit permesa. 

El Consell del Departament aprova per unanimitat la creació de la Comissió de 10 persones 
amb l’ordre que segueix: 

Miquel Corominas, Enric Serra, Carles Llop, Joaquim Sabaté, Maria Rubert, Isabel Castiñeira, 
José Luis Oyón, Xabier Eizaguirre, Ferran Sagarra i Francesc Peremiquel. 

 

4. Seccions departamentals i reglament del DUOT 

El Reglament del DUOT, aprovat d’acord amb els Estatuts de la UPC, va establir 
(obligadament) que existien només dues seccions departamentals: Barcelona i el Vallès. El 
Director diu ara que d’acord amb converses amb el Rectorat, sembla que podrien flexibitzar-se 
els criteris que van portar a fixar només 2 seccions. Per això demana que, si el Consell hi està 
d’acord, el Secretari Acadèmic estudiï la fórmula per fer una modificació del Reglament en el 
sentit de restituir l’entitat de les 5 seccions incloses en el reglament previ. El Consell aprova la 
proposta i el Secretari Acadèmic suggereix que, prèvia la proposta de modificació, es consolidi 
aquesta possibilitat amb el Rectorat. 

 
  



5. Precs i preguntes 

El participat torn de precs i preguntes segueix la pauta d’un guió que ha desgranat el Director 
en relació a aquelles qüestions que han de guiar l’actual mandat, i que ja va exposar 
parcialment el dia de la presa de possessió amb el Rector.  

Estanislau Roca encoratja a tot el professorat a participar activament en aquells temes que més 
li interessin a favor d’una major visibilitat i cohesió del Departament. En aquest sentit explica 
una primera acció que s’acaba de fer per l’elaboració d’un pòster sintètic explicatiu de les 
tasques del DUOT, per un congrés internacional d’escoles d’arquitectura que se celebra en uns 
dies a Madrid. Insisteix que el professorat activi i visibilitzi totes les activitats i producció a 
través de la web del Departament, seguint qualsevol de les seves múltiples finestres. Miquel 
Vidal demana que se sigui inclusiu amb la producció de tot el professorat, perquè la diversitat 
és la millor vàlua del Departament. 

De cara a potenciar la interacció entre els membres del departament, el Director proposa 
fomentar el format seminari per l’enriquiment dels professors a través de les experiències dels 
altres. En aquest sentit, comunica que s’està muntant un seminari entre departaments 
d’urbanisme de les escoles espanyoles, coincidint amb l’exposició “Barcelona Metròpolis”. 
Aquesta activitat està prevista per 17 i 18 d’abril de 2015 i es fa extensiva la invitació a 
participar-hi a tots els professors del Departament.  

S’encoratja també al professorat a fer un seguiment complert dels protocols d’avaluació dels 
temes curriculars, tant en relació a la recerca (Drac-punts PAR) com també a la docència 
(mèrits de docència-quinquennis). Recorda que l’escola, el departament i la universitat té 
recursos humans per donar suport en aquesta tasca que ha de fer el professorat. En relació als 
quinquennis, considera que els professors que han demanat l’avaluació enguany mereixen la 
qualificació de molt favorable  una qüestió que és també aprovada pel Consell. 

En termes més pràctics, es demana de posar ordre a l’espai d’una de les sales del 
Departament (seu Barcelona), on més materials docents hi ha acumulats. Es demana la 
col·laboració activa i urgent de tot el professorat implicat. 

Enric Serra suggereix una major presència del Departament en el debat sobre la ciutat i 
encoratja als professors a participar-hi. En concret, proposa aprofitar la imminent contesa 
electoral per organitzar i/o participar en el debat sobre el model de la ciutat que proposen els 
diferents grups polítics. Al departament li interessa quina és la visió política sobre els temes 
urbans, i es tractaria de convidar als futurs responsables polítics a explicar el seu “projecte de 
ciutat”, obrint aquesta discussió als mitjans i canals de difusió habituals. S’obre un debat sobre 
les controvèrsies que pot generar una iniciativa d’aquest tipus, en el que s’expressen algunes 
opinions qüestionant la seva idoneïtat i d’altres establint quina hauria de ser la fórmula més 
adequada (A. López, F. Sagarra, M. Vidal, I. Castiñeira, F. Peremiquel, M. Corominas i M. 
Bailo). L’equip de direcció proposa que es creï una comissió liderada pel subdirector Enric 
Serra amb aquells professors que hi estiguin interessants, per tal de tirar endavant aquesta 
iniciativa. 

Estanislau Roca afegeix en relació als reptes del mandat, la importància de vetllar per certes 
oportunitats, com les beques per a joves doctors relacionades amb el compromís del 
Consortium for Advanced Studies in Barcelona (CASB) amb la UPC o la importància de 
revalidar el Màster Future Cities Management de Mèxic en el que han participat ja diversos 
professors. Finalment, posa un èmfasi especial a la necessitat de consolidar els reptes de la 
docència a ambdues escoles que s’obren en els cursos imminents (presència a 5è curs, màster 
habilitant i nous Màsters d’escoles). 

Ferran Sagarra, prenent un comentari anterior, remarca que cal un debat seriós de com 
ensenyem urbanisme a les nostres escoles. No només el què, sinó el com, i molt concretament 
sobre el sentit de les classes magistrals que podrien convertir-se en formats més interactius, 
seguint els criteris de l’espai europeu d’educació. Jordi Franquesa, suggereix fer una comissió 
de treball específica, ja que els estudiants, la societat i els professors són uns altres i cal 
repensar tant continguts com la manera que els expliquem. Enric Serra tanca aquest debat 
considerant el valor d’aquests tipus de classes per organitzar els conceptes i per solidificar el 
coneixement, tant per qui les rep com per qui les prepara. 
 



La sessió s’acaba cap a les 17.30h, amb el Director que convida al conjunt dels professors a 
implicar-se amb la Direcció del Departament, en aquest mandat que ara comença. 

 

 

  
Barcelona,  9 de Març de 2015 
 

 

 

 
Carles Crosas Armengol 
Secretari acadèmic DUOT 


