ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT D’URBANISME I
ORDENACIÓ DEL TERRITORI CELEBRADA EL DIA 26 de JUNY DE 2013

Amb data 26 de juny de 2013 s’ha reunit a les 19:00 el Consell del DUOT en sessió oberta al conjunt
dels membres del Departament.
Hi assisteixen Carles Llop, Enric Serra, Miquel Corominas; Antoni Aguilar, Sara Bartumeus, Jordi
Bellmunt, Isabel Castiñeira, Xabier Eizaguirre, Jordi Franquesa, Eulàlia Gómez, Ángel Martín, Xavier
Matilla, José Luís Oyón, Josep Parcerisa, Francesc Peremiquel, Ricard Pié, Estanislau Roca, Maria
Rubert, Ferran Sagarra, Jordi Sardà, Adolf Sotoca, Marta Sogas, Miquel Vidal i Carles Crosas (membres
del Consell) i els professors i investigadors: Manuel Bailo, Eduardo Cadaval, Mario Jiménez, Sebastià
Jornet, Aurora López, Daniel Navas, Josep Ma. Solé, Montse Torras i Anna Zahonero.
Excusen la seva presència: Zaida Muxi, Joaquim Sabaté i Marta Bayona, Miquel Roa, Manuel
Ruisánchez i Joan Solà.

1. Àmbit d’Arquitectura
Carles Llop presenta breument el document que ha elaborat la comissió de Directors d’Unitats i que es
reparteix als assistents. Resumeix els acords i directrius en relació amb les línies de treball comentades
en anteriors Consells. La pretensió és que a partir d’aquest moment es pugui elevar a la màxima
unanimitat de cara a ser incorporat el procés imminent d’elecció del nou Rectorat.

2. Contractació curs 2013-2014 i Convocatòria Serra Hunter
El Director constata en primer lloc el compromís del Vre. Tamarit a tenir en compte, de cara el futur, el
conjunt de totes les activitats que desenvolupen els professors (més enllà dels estrictes PAD docents:
tenint en compte la innovació, l’extensió universitària, la recerca, la representativitat....)
Enguany el procés de contractació s’ha tancat amb una reducció de 14 hores (respecte la contractació
del curs 2012-13), que s’han reajustat amb el treball coordinat i esforçat de l’equip directiu i els caps de
secció, a qui Carles Llop agraeix públicament la feina. Respecte la composició de la plantilla destaca
que:
a/ hi ha dos professors col·laboradors que figuren a les taules amb assignació de 108 PAD, tot i que el
DUOT no comparteix aquesta decisió controvertida i per tant, no els exigirà més que els comuns 72 PAD.
Tampoc serà d’aplicació (no ho és segons criteris del Vre) el Decret 14/2012.
b/ hi ha fins a tres professors del departament acreditats com a Agregats que s’han presentat per la plaça
assignada al DUOT en el Pla Serra Hunter (on hi ha un total d’una desena de candidats). El Director
comenta els terminis i composició del tribunal per aquesta plaça. Maria Rubert primer i Josep Parcerisa
en segona instància consideren absolutament necessari aclarir quins són els criteris de designació al
tribunal. I proposen que es demani al Vre competent la necessitat de recórrer, en la mesura del possible,
al mecanisme de sorteig com a màxim garant de la imparcialitat del tribunal. El Director farà extensiva la
petició al Vre. Tamarit. Per la seva banda Miquel Corominas remarca la paradoxa que aquest pla
pretenia ser instrument per captació de talent extern i en canvi, s’està convertint en l’únic sistema per
permetre no expulsar els propis professors. Comenta que ara mateix segur que es necessita molt més
assegurar la continuïtat del talent de la gent de la casa abans que captar-ne de nou.
c/ hi ha dos altres professors en una situació singular en relació a la docència del Departament. Manuel
Bailo i Sara Bartumeus estan temporalment impartint docència a universitats americanes. Una qüestió
que el DUOT valora molt positivament i considera oportú fer els possibles per mantenir la seva vinculació
amb el Departament, encara que sigui amb un contracte mínim. El DUOT ja ha manifestat al

Vicerrectorat la disposició d’afrontar aquesta despesa amb recursos propis, si fos el cas. Jornet denuncia
els actuals criteris i restriccions en la contractació, que arriben al límit de la controvèrsia en casos com
aquest, en el que el mèrit dels professors que són convidats a l’estranger esdevé una amenaça a deixar
de formar part del cos de la UPC.
d/ i finalment, es recorda que aquesta difícil conjuntura obliga també a posposar l’acord (de fa anys) de
passar a un contracte de dedicació a Temps Complert a la professora titular Isabel Castiñeira.

3. Informe Seccions
Ricard Pié explica que ha comentat amb els professors de l’ETSAV els canvis en la contractació que
afecten fortament a aquesta secció i que comportarà que després d’anys, hi hagi d’haver novament un
suport dels professors de l’ETSAB a la docència del Vallès. Pié explica que es troben en una situació de
trànsit entre el nou i el vell Pla d’estudis, en un moment que es reivindica novament la singularitat dels
TAP. Considera absolutament necessari discutir les qüestions relatives al màster habilitant en el marc del
departament. I en relació amb la discussió de l’Àmbit d’Arquitectura opina que fóra bo que els màsters
depenguessin de l’àmbit i no de l’escola, amb el cas de paisatge com a paradigma. Finalment destaca
que des de fa setmanes s’ha començat a treballar en la preparació de l’emeritatge del professor Font i en
aquest marc, s’anuncia que se li ha demanat de pronunciar la Conferència Inaugural del proper curs.
Josep Parcerisa comenta que la secció ETSAB-matí segueix impartint els cursos amb les seves
dinàmiques habituals i amb una progressiva adaptació dels programes (grups de 6 professors per curs,
amb un que actua com a coordinador-responsable, destacant el valor del creuament intergeneracional).
Explica la recent reunió de presentació i discussió dels cursos i resultats de les tres assignatures
impartides aquest quadrimestre. Ressalta les innovacions en el programari de la U2, la progressiva
readaptació de la U4 (fins fa pocs anys, de creixement residencial), i els assajos en el curs U6
“Urbanisme de les ciutats”, a l’espera de fer el salt al 5è curs de carrera.
Estanislau Roca comenta que, a diferència de la docència del matí, a la secció ETSAB-tarda es doblen
les assignatures anualment (totes impartides als dos quadrimestres) tot i que estima que a mig termini
serà oportú tornar al sistema anterior. Valora de l’actual experiència la concentració i capacitat de
renovació contínua. Roca comenta la necessitat de readaptació de la plantilla a les exigències de
l’encàrrec docent, també en relació als futurs contractes.
Jordi Bellmunt comenta el valor transversal que té la secció de paisatge dins del DUOT. Explica com,
malgrat tants entrebancs, se segueix endavant amb els dos màsters (MUP i MAP) amb una presència
més sòlida també a través dels lligams amb les escoles Europees (EMILA). Bellmunt anuncia que
enguany se celebra el 30è aniversari del “Màster d’Arquitectura del Paisatge” i convida a tots els
professors a l’acte que se celebrarà al COAC el proper 18 de juliol.
Finalment Carles Llop comenta, en absència de Joaquim Sabaté, coordinador del màster-doctorat,
sobre l’alta participació i intensitat del Seminari Internacional de Recerca i en felicita novament a tota
l’organització i participants.

5. Criteris participació becaris FI activitat DUOT
Josep Ma. Solé, explica el treball de la Comissió encarregada de discutir aquest tema (en el seu paper
de secretari de la mateixa). Abans però, comenta l’opinió repetida dels actuals i últims becaris del DUOT
que coincideixen a valorar el poder compartir la recerca amb les tasques docents, destacant la necessitat
d’equilibri i també d’afinitat (de continguts) entre ambdues activitats. Solé explica que s’han cercat els
diferents reglaments que ja regulen aquesta figura, un aspecte que en opinió de Maria Rubert fa
innecessari un reglament intern del DUOT. Josep Ma. Solé comenta que efectivament, la participació a la
docència ve regulada específicament en cadascuna de les diferents convocatòries i que no és mai
superior a les 60h/anuals.
Constata que les diferents visions en el sí de la comissió encarregada no van conduir a un document de
síntesi per ser aprovat al Consell (com s’havia plantejat), però si es llegeix l’acta resum que expressa
quins són els diferents punts de vista. Carles Llop comenta que l’equip directiu tindrà en compte aquest
treball i farà una proposta per concloure’l.

6. Precs i Preguntes
Josep Parcerisa presenta un document redactat entre un grup de claustrals d’arquitectura de cara a
posicionar-se en relació amb les eleccions per la renovació del rectorat a la tardor. Explica l’esforç de
síntesi del document i remarca la sintonia amb els treballs de l’equip de directors presentat a l’inici del
Consell. Se’n fa la lectura, amb la definició del que s’anomena “Divisió” d’arquitectura (de manera
paral·lela a “àmbit”) i també s’explica l’encaix dins de la UPC, el marc de competències i de
funcionament.
Aquesta presentació suggereix comentaris diversos d’alguns professors amb opinió sobre aquest tema.
El Director Llop suggereix però que aquest tema reclamaria un debat de fons i que l’espai del Consell
resulta insuficient per abordar-ho.
Poc abans de les 21.00 hores es clou el darrer Consell del curs 2012-2013, inusualment prolífic en
trobades del màxim òrgan de govern del DUOT. El darrer anunci és que el proper 8 de novembre es farà
l’acte central d’homenatge a Manuel Ribas Piera.
Barcelona, 26 de juny de 2013

Carles Crosas Armengol
Secretari acadèmic DUOT

