ACTA-RESUM ASSEMBLEA DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ
DEL TERRITORI, 8 DE JUNY DE 2012
Barcelona, ETSAB, Aula 4.4, 13.00h
Assisteixen a l’Assamblea informativa sobre l’encàrrec acadèmic i la contractació pel proper curs 2012-13:
Carles Llop, Enric Serra, Miquel Corominas, i Carles Crosas (equip direcció), Josep Parcerisa, Estanislau
Roca, Ricard Pié, Joaquim Sabaté i Jordi Bellmunt (caps de secció) i els professors:
Adolf Sotoca, Álex Jiménez, Ángel Martín, Anna Zahonero, Antonio Moro, Aurora López, Dani Calatayud,
Dani Mòdol, Dani Navas, Eduardo Cadaval, Eulàlia Gómez, Ferran Navarro, Francesc Bacardit, Francesc
Peremiquel, Isabel Castiñeira, Jaume Llobet, Joaquim Español, Jordi Franquesa, Josep M. Solé, Josep M.
Vilanova, Julián Galindo, Madalen González, Manel Bailo, Manuel Ruisánchez, Mar Santamaria, Mario
Jiménez, Miquel Martí, Miquel Roa, Montse Torres, Sara Bartomeus, Sebastià Jornet, Victor Ténez i
Xavier Matilla.

El Director Carles Llop obre la sessió amb les qüestions fonamentals del procés de negociació i
l’acord signat amb el Vicerector de personal, que són precisades durant l’assemblea:
1. Cap professor associat haurà de deixar el Departament.
2. Per fer-ho possible caldrà repartir la reducció de contractació pactada amb el
Vicerectorat que es concreta en 12 hores (equivalent a 2 professors de 6+6). Es valora
positivament el resultat, tenint en compte que es va iniciar el procés amb una baixa
equivalent a 8 professors de 6+6.
Alguns temes complementaris fan que la xifra d’hores a reajustar pugui augmentar fins
a 24, tenint en compte la decisió del Vre. de concedir una les dedicacions exclusives
pendents (E. Roca) en virtut de la seva dedicació i el premi Jaume Vicens Vives que li
ha estat atorgat, i de processos encara pendents de consolidar, com la reincorporació
de dos professors en situació singular (M. Martí i A. Moro), la probable substitució del
professor A. Ibáñez per J. Solà a l’ETSAV i la proposta de contractació d’1h a J. Sardà i
C. Crosas.
3. És necessari, per tant, reajustar les relacions encàrrec docent - contracte acadèmic de
tot el cos de professorat, eliminant els desajustos que s’havien mantingut fins ara entre
les hores de docència impartida i les hores contractades. Una qüestió que afecta tant
als professors associats com als titulars i catedràtics. En els propers dies, es definirà
particularment la contractació en funció de les hores de docència atribuïdes a cada
professor/a (segons siguin 3, 4 o 6 p.e.). Els ajustos es faran doncs, tenint en compte la
càrrega real desenvolupada en la docència.
4. Es vol remarcar que naturalment, la decisió s’ha pres a contracor però abordant la
responsabilitat que la negociació comporta.
L’Assemblea és molt participada, amb preguntes per aclariments i propostes d’una amplitud
manifestament superior a la resolució estricta de la contractació immediata. Algunes
intervencions fan referència a qüestions més concretes, però moltes es reiteren sobre temes
comuns:
1. La necessitat de fer clarament explícits els criteris i els resultats del procés que s’ha
anunciat (Bellmunt, Galindo). I obrir, si l’excepcionalitat ho demana, la forma i/o òrgan
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de decisió (Mòdol). En nom de l’equip de direcció M. Corominas matisa que el procés
de contractació, per bé que més estricte que anys anteriors, no pot ser considerat
“excepcional”.
La petició que el Consell de Departament emeti un posicionament al Rectorat per
explicitar el seu desacord amb les mesures de reducció, explicitant-ne les raons i fent
un posicionament constructiu de cara al futur, amb una reflexió més general sobre
l’ensenyament de l’urbanisme (Vilanova, Serra, Llop, i altres). Reclamar aquí els
elements diferencials del DUOT que potser no s’han tingut prou en compte: mèrits de
recerca i contribució econòmica via transferència de tecnologia (Pié).
L’ interès de definir la plantilla orgànica del Departament pels propers anys, que
serveixi al col·lectiu de professors per situar la seva presència, aportació o capacitat de
consolidació (Mòdol, Jornet, Ruisánchez, Franco i altres). Necessitat de cercar
mecanismes per poder obrir també les portes a les trajectòries més joves i al relleu
generacional (Serra i Corominas).
L’interès d’explorar i consolidar línies paral·leles (a través de màsters, cursos, i altres
iniciatives) capaces de superar la rigidesa algebraica que resulta del procés de
contractació. Es manifesta la insatisfacció general pel marc actual en què es
desenvolupen aquestes iniciatives (Fundació Politècnica) i les possibles alternatives.
(Cadaval, Bellmunt, Llop, Sabaté). El desajust tan important entre les plantilles de
professors i la demanda real de formació d’arquitectes incidiria també en el mateix
sentit (Roa).
Reiteradament s’expressa l’agraïment a l’esforç de l’equip de Direcció en el procés
negociador.

El Director Carles Llop tanca la sessió amb els acords:
1. Elaborar el posicionament esmentat, reivindicatiu i propositiu, que sigui aprovat pel
Consell del Departament i enviat al Rectorat.
2. Definir una estratègia pels propers anys en relació al model i la composició de la
plantilla (plantilla orgànica), que permeti al conjunt del professorat situar-se en un marc
més estructural i només de conjuntura contractual.
3. Elaborar un “Full de ruta” de propostes estratègiques per avançar en l’oferta formativa i
els camps de treball i recerca del DUOT, per tal de contribuir al projecte de l’Àmbit
d’arquitectura (“Barcelona Arquitectura”).
El Director assumeix la proposta de treballar amb l’equip de direcció, la Junta i el Consell, els
temes proposats, i anima al professorat a fer esforços de posicionament i visibilitat (avaluació
de la recerca, la docència i dels seus mèrits en general) com una qüestió de rellevància
creixent pel Departament per al seu reconeixement, avaluació i posicionament en la Universitat,
així com la necessitat de seguir tenint presència en la corresponsabilitat dels òrgans de govern
de la UPC.

Barcelona, 8 de juny de 2012
Carles Crosas Armengol
Secretari acadèmic DUOT

