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” presentat pel nostre Rector

CONSELL DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I ORDENACIÓ DEL TERRITORI
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Març – Abril 2013

D’acord amb el document Full de ruta del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori que sintetitza
els debats i les aportacions expressades des de gener de 2013 en seu de l’Assamblea i el Consell del
DUOT i en les diverses reunions dels grups de treball temàtics, el Consell de Departament del DUOT, en
sessió extraordinària l’11 d’abril de 2013, acorda:
1. Coordinar i concertar el posicionament del DUOT, com a resposta a les accions empreses per la UPC en
aquests darrers mesos, amb les propostes dels grups de treball simultanis dels altres departaments
d’arquitectura, per establir aliances, postures comunes, acords, tenint presents els objectius en els camps
acadèmic, de la recerca i de les altres funcions que ens encomana la universitat com a servei públic. Només
des d’aquesta perspectiva pot ser raonable posicionar-se davant de les propostes de reorganització
anunciades per la UPC.
2. Manifestar la posició més contundent en defensa de l’ensenyament públic de qualitat i al servei de la
Universitat a la construcció d’una societat més lliure, justa, equitativa i democràtica.
3. 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.
4. Manifestar el desacord i rebutjar també el Pressupost 2013 aprovat pel Consell de Govern de la UPC i
els seus acords i conseqüències derivades.
5. Prèvia discussió de la reestructuració departamental, definir un àmbit propi d’arquitectura dins de la
UPC (AA-Àmbit d’arquitectura –Barcelona Arch–) a partir del qual situar-se i concretat en:
 Definir el marc de titulacions, graus i màsters.
 Fixar els objectius i l’oferta acadèmica (graus i postgraus) de l’AA.
 Coordinar la proposta de màsters universitaris en el marc de l’ÀA i de l’ETSAB i l’ETSAV.
 Un pla de professorat a uns anys vista, assegurant una plantilla adequada per fer front als objectius
docents de l’ÀA i del DUOT en aquest marc.
6. Ratificar l’acord pres pels sis directors dels departaments d’arquitectura i el director de la secció de Física
de crear de forma immediata l’Àmbit d’Arquitectura (AA), compost en primera instància pels directors de les
escoles, els directors dels sis departaments i el director de la secció de Física.
7. Demanar a les comissions permanents de l’ETSAB i l’ETSAV, a les juntes i als consells dels
departaments d’arquitectura que acceptin que l’AA assumeixi la totalitat de les negociacions entre les
escoles d’arquitectura i el rectorat de la UPC.
8. Elaborar un calendari d’actuacions adequat al ritme del procés, tenint en compte el reconeixement de
l’AA i considerant una visió a mig termini. En aquest sentit:
 Adoptar una decisió conjunta de l’AA sobre l’eventual unificació de l’ETSAB i l’ETSAV, així com
l’eventual reestructuració dels departaments.
 Adoptar una decisió conjunta de l’AA en el sentit de redefinir al llarg del proper curs 2013-14 el mapa
de graus i màsters, atenent les incerteses i en el marc d’un Pla Estratègic amb horitzó mitjà (2020).
9. Exigir que hi hagi una continuïtat del professorat ajudant, lector, que hagi acabat la tesi doctoral i estigui
acreditat.
10. Exigir que es consideri al professorat associat essencial en els estudis de grau d’arquitectura, tenint en
compte que són uns estudis tècnics i que l’experiència professional d’aquests associats és imprescindible
pel model educatiu de les nostres escoles i que s’aturi la proposta d’eliminació de llocs d’associats, atesa la
disminució ja realitzada en cursos anteriors.
11. Sol·licitar al Vicerector de Personal que a l’hora de negociar la contractació de professorat d’arquitectura
convoqui a l’AA en conjunt i no als caps de departament de forma individual, per tal de presentar postures
unitàries en tot allò que estigui concertat en base a l’Àmbit d’Arquitectura.
Barcelona, 11 d’abril de 2013

