
 
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA  

JUNTA DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
CELEBRADA EL DIA 11 DE NOVEMBRE DE 2009 

 

Amb data 11 de novembre de 2009 s’ha reunit a les 9:00 la Junta del DUOT. La 

reunió té lloc a la seu del Departament (Av. Diagonal 649, 4a planta, Barcelona) 

Assistents: Carles Llop (CLl), Miquel Corominas (MC), Joaquim Sabaté (JS), Enric 

Serra (ES), Jose Luis Oyon (JLO), Estanislau Roca (ER), Marta Sogas (MS), Adolf 

Sotoca (AS). Han excusat la seva absència Sebastià Jornet i Antonio Font. 

 

1. Canvi de secretari acadèmic 

El director del DUOT inicia la reunió agraint la tasca desenvolupada com a 

secretari acadèmic d’en Miquel Martí i donant la benvinguda a Adolf Sotoca com 

a nou secretari acadèmic. 

2. Sistema de comunicació 

A efectes de comunicació als membres de la Junta, AS sol·licita quin és el mitjà 

adequat. S’acorda que el mail és el canal de comunicació pertinent i que, per 

aquells casos amb una anticipació menor a 24 hores, s’adoptarà la trucada 

telefònica. 

3. Plantilla de professors 

CLl anuncia que cal actualitzar la llista de professors i la seva dedicació. Es 

recorda que les places que s’alliberaran per jubilació de Manuel Torres Capell, 

Miquel Domingo i Manuel de Solà Morales ja han estat amortitzades. Resta, en 

tot cas, negociar amb el Vicerectorat de Personal l’eventual plaça que es pugui 

derivar de la baixa del professor Javier Monclús. En relació a les noves 

contractacions i en referència al quadre d’encàrrecs docents i dedicacions, 



recorda que caldria obrir una nova plaça de professor associat a la secció del 

Vallès, per tal de fer front a l’increment docent que es derivarà de l’aplicació del 

nou Pla d’Estudis. 

Els caps de secció de l’ETSAB apunten, a més, la necessitat d’incrementar les 

hores de taller, per tal que els professors associats puguin esgotar el nombre 

d’hores de docència que tenen assignat. 

 JS recorda que en l’actualització de la taula de professors caldria introduir 

activitats que computen a efectes de punts PAD (coordinació d’assignatures, 

direcció de tesis, etc.) però que actualment no s’estan introduint. 

CLl recorda que els professors Zaida Muxí i Miquel Martí han sol·licitat la plaça 

de professor agregat. Igualment recorda que els professors Estanislau Roca, 

Isabel Castiñeira i Enric Serra han sol·licitat la seva reincorporació com a 

professors titulars a temps complert. En proposa l’acceptació de la Junta per tal 

de proposar-ho al Vicerectorat. S’accepta la proposta. 

4. Web i manteniment informàtic 

CLl recorda que s’està treballant en la traducció de la web i apunta la 

conveniència que els continguts dels estudis de tercer cicle hi estiguin vinculats. 

JS sol·licita que la revista electrònica editada per un grup d’estudiants del Màster 

de Recerca pugui ser carregada a la pàgina web. S’accepta la proposta. 

CLl comunica la baixa a dia 31 de desembre del becari encarregat del 

manteniment informàtic del DUOT a Barcelona. En proposa la seva substitució 

per algú de similar perfil. S’accepta la proposta. 

5. Any Cerdà 

CLl expressa el desig de que el Departament sigui més present com a institució 

en tots els esdeveniments relacionats amb l’any Cerdà. 

ES comunica que dels 6000 € que va demanar per a la exposició de les tesis 

relacionades amb l’Eixample, l’ETSAB n’aporta 3000 €. L’exposició tindrà lloc a 

l’ETSAB al febrer i a l’ETSAV al març. Apunta també sobre la possibilitat que 

se’n faci un llibre. Finalment, reivindica el paper de les tesis doctorals com a 

generadores de coneixement. 



6. Màsters del DUOT 

CLl apunta dos línies de treball per tal d’enfortir i racionalitzar la oferta d’estudis 

de tercer cicle al Departament: d’una banda, caldria endreçar la oferta, cercant 

no repetir continguts. De l’altra, proposa una major presència del professorat del 

departament en els Màsters fora de plaça, no tan sols com a docents sinó com a 

part de la direcció dels mateixos. El model proposat es basa en la signatura de 

convenis amb universitats estrangeres, establint un Overhead que reverteixi 

sobre el Departament. CLl enumera com a possibles oportunitats convenis amb 

la Universitat Iberoamericana de Mèxic, amb universitats amb Argentina o amb 

d’altres universitats centroamericanes mitjançant l’AECI. Proposa, a més, la 

constitució d’una comissió de professors que treballi en aquesta qüestió. 

JS coincideix amb l’interès de col·laborar amb altres universitats, però defensa 

un model basat en la implicació personal de professors i no tant en el compromís 

de la UPC com a institució. La raó principal és la dificultat que trobarien els  

professors del Departament a l’hora de controlar la organització i els continguts 

dels mateixos. ES expressa el seu acord amb en JS. Es trasllada a una propera 

Junta un nou debat d’aprofundiment sobre el tema i les decisions corresponents. 

JS informa sobre el punt en que actualment es troba el traspàs dels Màsters 

UPC de la Fundació a les Escoles. S’han generat quatre taules de debat que 

estan treballant en paral·lel. És previsible que a l’abril es constitueixi la Unitat 

Tècnica de Gestió. Aquesta assumirà totes les tasques de gestió que en 

l’actualitat assumeixen els departaments. 

CLl proposa recuperar una comissió a nivell intern del DUOT per tal de clarificar i 

racionalitzar l’estructura dels estudis de tercer cicle. CLl proposa que en siguin 

membres JS, MC, JLO, Antonio Font, Ricard Pié, Josep Parcerisa, CLl i AS. 

S’acorda cercar una data al mes de desembre per establir la primera reunió de la 

nova etapa. 

MC apunta que amb el nou Pla d’Estudis sembla previsible que bona part dels 

continguts dels Màsters puguin passar a cinquè de la nova titulació d’arquitecte. 

Proposa que en un futur, aquests continguts puguin ser transversals entre 

ambdues escoles. Tots els assistents expressen el seu acord. 



7. Màster de Recerca 

JS informa que al febrer es cel.lebrarà el III Seminari de Doctorands. Informa, a 

més, que s’està en procés d’actualitzar la base de dades de doctorands, 

excloent-ne aquells que no tinguin intenció de continuar amb els estudis. 

8. Pla d’Estudis 

MC informa de que, previsiblement, el nou Pla d’Estudis s’implanti a l’ETSAB als 

anys acadèmics 2010-11 (tres primers cursos) i 2011-12 (dos darrers cursos). 

Aquest fet implica que de cara a l’any 2011 el programa del Màster de Recerca 

hauria d’estar enllestit. 

JLO per la seva banda informa que el nou Pla d’estudis a l’ETSAV té moltes 

similituds amb el pla a l’ETSAB, mantenint, no obstant, el TAP com a element 

específic. 

MC sol·licita als caps de secció de matí i tarda de l’ETSAB una reunió per tal de 

coordinar els continguts de les assignatures d’acord amb el nou pla d’estudis. 

9. CEA 

CLl informa sobre el procés de designació de la CEA. Informa sobre l’acord dels 

caps de departaments d’Arquitectura, basat en la desestimació dels criteris 

proposats per la UPC (sexennis, mèrits acadèmics, etc.) com a únic criteri de 

selecció dels candidats. CLl farà arribar als membres de la Junta una proposta 

de carta adreçada al vicerectorat, així com un llistat consensuat pels caps de 

departament, per tal que en facin les observacions que considerin pertinents. 

10. Institut d’Urbanisme 

CLl informa de les gestions realitzades amb el Vicerectorat de recerca per la 

creació de l’Institut d’Urbanisme i la disposició del Vicerector per treballar-ho 

conjuntament i donar-hi suport.  



Per tal d’obtenir recursos per al DUOT, CLl proposa la opció d’aplicar sobre els 

convenis CTT del professorat del Departament un Overhead addicional al que a 

dia d’avui s’està aplicant. S’entén que aquest pot ser un bon instrument de 

negociació amb el Vicerectorat, al qual s’hauria de demanar un retorn equivalent, 

tal i com apunta MC. CLl proposa i demana permís per tal d’enviar una carta als 

professors del DUOT demanant la seva disposició al respecte, la comunicació 

dels treballs via Conveni que estan realitzant i el muntant econòmic que 

representen. La Junta ho aprova. JS proposa que en l’esmentada carta 

s’estableixi algun tipus de contraprestació que faci més atractiva l’aplicació de 

l’overhead addicional. 

 

Finalment la reunió conclou amb l’anunci per part de CLl de la sol·licitud del 

professor Antoni Aguilar d’una contribució per tal de becar la participació d’estudiants 

en un curs sobre patrimoni indià organitzat al Col·legi d’Arquitectes. La Junta aprova 

la contribució i d’aquesta manera es conclou, a les 11:15 la reunió de la Junta.  

 
 

 

 

Barcelona, 11 de novembre de 2009 

 
Adolf Sotoca Garcia 
Secretari acadèmic 
 


