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Acord de supressió del departament de Construccions Arquitectòniques 2 (CA2) 
i de modificació del departament de Tecnologia de l’Arquitectura  (TA), per la 

incorporació del personal del primer al segon

Exposició de motius

El procés de reestructuració de les unitats acadèmiques a l’entorn de la tecnologia a l’arquitectura 
va tenir una primera fase que va consistir en unificar els departaments de Construccions 
Arquitectòniques 1 (CA1) i Estructures a l’Arquitectura (EA) en un nou departament que ha pres el 
nom de Tecnologia de l’Arquitectura (TA) i que ve funcionant des de juliol de 2015. Aquesta unió 
va ser la primera que es va realitzar en la fase actual de reestructuració dels departaments de la 
UPC, perquè el procés de minva de recursos que ha caracteritzat la universitat pública catalana 
actual va prendre a EA un caire crític que va aconsellar actuar amb la màxima urgència. Tanmateix, 
l’acord sobre reestructuració departamental que va aprovar el Claustre Universitari del 16 de 
desembre de 2014 ja plantejava la posterior incorporació de Construccions Arquitectòniques 2 (CA 
2) a TA com part d’una estratègia que perseguia diversos objectius:  enfortir l’àmbit d’Arquitectura; 
revitalitzar els estudis d’Arquitectura Tècnica; millorar el nivell acadèmic i la transversalitat de la 
seva recerca; i unir àrees de coneixement semblants o complementàries en l’àmbit de les 
tecnologies de l’arquitectura. Val a dir que aquest desenvolupament en dos fases del procés va 
resultar de l’aprovació per consens, al Claustre, d’una moció presentada per la direcció de CA1 i 
consensuada amb el Consell de Direcció.

El document del Claustre,  atenent al que exposava una altra moció presentada per professorat de 
l’Escola Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB), també plantejava que l’organització interna 
del nou departament havia de preveure una certa singularització de les diverses components que 
inclouria. Això ho facilita el reglament ara vigent a TA, que van elaborar els equips d’EA i CA1 i 
que va ser aprovat pel Consell de Govern, perquè es basa en una organització interna caracteritzada 
pel respecte als distints àmbits de coneixement que s’hi agrupen, tan pel que fa al funcionament de 
la vida acadèmica com a la representació institucional. És així com s’estableix una doble matriu 
d’assignació i responsabilitats. D’una banda la Secció, de caire territorial, que permet identificar un 
interlocutor del departament vers els centres on hi ha vinculació. De l’altra l’Àmbit, que permet 
desenvolupar la iniciativa docent i de recerca entre el professorat d’una mateixa àrea temàtica. 
Aquesta organització interna facilita la incorporació del personal de CA2 mitjançant una  
modificació del Departament de TA que comporta alguns canvis del corresponent reglament, que 
s’adjunta com Annex 2 al present acord i que dona pas a la formació d’una nova secció, la tercera, 
“Secció d’Arquitectura Tècnica”, a l’EPSEB. Igualment, s’identifiquen cinc àrees temàtiques en les 
quals hi ha professorat expert de CA2. Quatre d’elles es corresponen a àmbits ja existents a TA: 
construcció / condicionament i serveis / estructures / restauració i rehabilitació. La incorporació de 
CA2 aporta la formació d’un nou àmbit, el setè, “materials de construcció” atesa la especificitat 
docent i de recerca en aquest temàtica.

Amb això, TA passa a formar part del grup dels 7 o 8 departaments de mida més gran, tant en 
encàrrec docent com en nombre de PDI, de la Universitat. Com passa en d’altres departaments de 
les mateixes característiques, la situació de la plantilla i els mitjans amb què es cobreix la docència 
no és homogènia entre els seus diversos àmbits disciplinaris. Això s’explica per factors com la 
manera en què la manca de reposició de professorat ha afectat a cada àmbit, l’evolució de la 



matrícula en graus i màsters, o els canvis en els plans d’estudi. En qualsevol cas i com en la resta de 
departaments, la Universitat ha de vetllar per tal que les necessitats acadèmiques de totes les àrees 
quedin ben cobertes i, per tant, a mida que les possibilitats econòmiques i la taxa de reposició ho 
permetin, ha de seguir convocant places de professorat lector en le àrees que tenen una situació més 
delicada. En el cas de TA i atenent a criteris com: la diferència entre capacitat lectiva i encàrrec 
rebut, el nombre d’assignatures troncals de grau que cal coordinar o el percentatge de docència 
coberta per professorat associat, es constata que, entre les convocatòries vigents i les que hi pugui 
haver els propers anys, correspondria convocar les noves places de lector en els àmbits de 
construcció (ETSAB i ETSAV, 3 places), restauració (ETSAB i ETSAV, 2 places) i estructures 
(EPSEB, 2 places).

A més, l’especificitat de la docència i la recerca de la tecnologia de l’arquitectura demana com a 
eina molt important disposar de laboratoris específics i tallers en la majoria de les àrees que la 
componen. Per tant, caldrà vetllar per tal que aquestes necessitats acadèmiques també vagin quedant 
degudament cobertes, a mida que les possibilitats econòmiques ho permetin. 

Ajuntar professorat de diferents departaments per constituir-ne un de més gran no és una mesura 
fàcil ni popular: sens dubte la nova unitat esdevé més complexa i més difícil de gestionar. 
Tanmateix, en una situació com la que hem patit les universitats públiques catalanes d'ofec 
pressupostari, restriccions legals a la cobertura de jubilacions de PDI i PAS i augment de la 
competència en l’oferta d’ensenyaments per parts d’institucions privades, es fa necessari emprendre 
reestructuracions en l’organització de la Universitat que permetin afrontar en millors condicions 
aquesta situació. La proposta que ara acorda el Consell de Govern vol ser un pas més en aquesta 
línia; però, i no és pas menys important, també vol contribuir a reforçar l’àmbit d’Arquitectura, 
Urbanisme i Edificació, en afavorir la unió d’unitats properes i complementàries acadèmicament. El 
nou TA impartirà docència en tots els graus i pràcticament tots els màsters que s’ofereixen a l’àmbit, 
fet que pot aportar una visió més global i integrada de l’oferta acadèmica. A més, compartirà espais 
i equipaments, fet que ha de beneficiar l’activitat docent, de recerca i de transferència del conjunt 
del departament. Per tant, la proposta que es sotmet a acord del Consell de Govern vol ajudar a 
enfortir i garantir la viabilitat de la UPC en el seu conjunt i del seu àmbit d’Arquitectura en 
particular.

Fonaments de dret

1.  ‐ Els Estatuts de la UPC configuren l’estructura de la nostra Universitat que s’organitza en unitats 
bàsiques i unitats funcionals. L’article 25 regula la creació, modificació i supressió de departaments.

Article 25. Creació, modificació o supressió d'unitats acadèmiques.

25.1 En el marc de la normativa vigent, l'acord de la Universitat sobre la creació, 
modificació i supressió de centres docents i d'instituts universitaris de recerca correspon al 
Consell de Govern, previ informe favorable del Consell Social.

La creació, modificació i supressió dels departaments correspon al Consell de Govern, 
previ informe del Consell Social. El Consell de Govern aprovarà els requisits mínims per a 
la constitució dels departaments.

La creació, modificació i supressió de la resta d'unitats acadèmiques correspon al Consell 
de Govern, que haurà d'adonar d'això al Consell Social.



2.  ‐ L’acord núm. 12/2014, de 16 de desembre, del Claustre Universitari, pel qual s’encomana al 
Consell de Govern procedir a reestructurar els departaments de la Universitat Politècnica de 
Catalunya. Aquest acord estableix els criteris amb els quals es justifica i proposa una nova 
estructura departamental a la UPC.

Per tot el que s’ha exposat, el Consell de Govern pren el següent

Acord

Primer.- Aprovar la supressió del departament de Construccions Arquitectòniques 2 i la 
modificació del departament de Tecnologia de l’Arquitectura per la incorporació del personal que es 
relaciona a l’Annex 1.

Segon.- Aprovar la modificació del reglament del departament de Tecnologia de l’Arquitectura que 
s’adjunta com Annex 2.

Tercer.- Aprovar l'actualització del reconeixement de càrrecs i tasques de responsabilitat a la nova 
situació departament, en aplicació de l’Acord 185/2015 del Consell de Govern, tal i com es detalla a 
l’Annex 3.

Quart.- Encomanar al vicerectorat amb competències de PDI que, a TA com en la resta de 
departaments en què conviuen diversos camps de coneixement, tingui en compte aquesta 
particularitat a l'hora de concretar les polítiques de personal.

Cinquè.- Aquest acord produirà efectes a partir del dia 1 de març de 2017, restant la seva eficàcia 
condicionada a l’informe favorable del Consell Social. Tanmateix, a efectes dels censos per a la 
convocatòria vigent d'eleccions al Claustre Universitari, tindrà efectes a partir de 15 de febrer de 
2017.

Barcelona, febrer de 2017.



Annex 1

Relació del PDI del departament de Construccions Arquitectòniques 2 que s’ incorpora al de 
Tecnologia de l’Arquitectura.

Nom Categoria
AGUSTIÑO OTERO, MANUEL ASSOCIAT/DA
ALAMO PLAZAS, CRISTIAN ASSOCIAT/DA
ALFARO GARRIDO, LICINIO JOSE ASSOCIAT/DA
ANGUERA DE CARLOS, ENRIQUE ASSOCIAT/DA
AVELLANEDA LÓPEZ, ALINA ASSOCIAT/DA
BATLLE BELTRAN, MARTA TITULAR D'UNIVERSITAT
BORBON SANLLORENTE, MANUEL TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
BOSCH GONZALEZ, MONTSERRAT TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
BOSCH PRAT, MIREIA COL·LABORADOR/A
CABALLERO MESTRES, ANTONIO TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
CAPDEVILA GASENI, ENRIQUE TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
CAPELLÀ LLOVERA, JOAQUIN COL·LABORADOR/A
COLOMA PICÓ, ELOI ASSOCIAT/DA
COMA ARPON, JULIÀ INVESTIGADOR/A POSTDOC.
CRESPIERA OLLE, ROMA ASSOCIAT/DA
FALCONES DE SIERRA, ALEJANDRO TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
FALGUERA VALVERDE, JAVIER ASSOCIAT/DA
FERNANDEZ BORRAS, JOSE ANTONIO TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
FERNANDEZ GARCIA-ESCUDERO, LUIS ASSOCIAT/DA
GASPAR FABREGAS, KÀTIA COL·LABORADOR/A
GIBERT ARMENGOL, VICENTE TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
GOMEZ SOBERON, JOSE MANUEL VICENTE AGREGAT/DA
GOMEZ VAL, RICARDO ASSOCIAT/DA
HAURIE IBARRA, LAIA AGREGAT/DA
HERNANZ HERNANZ, JUSTO ASSOCIAT/DA
HORMIAS LAPERAL, EMILIO ASSOCIAT/DA
JORDANA RIBA, FRANCISCO DE PAULA TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
LEAL SALVADOR, SUSANA ASSOCIAT/DA
LEIVA NAVARRO, JUAN ASSOCIAT/DA
LORENTE MONLEON, SANDOKAN COL·LABORADOR/A
MARIN GORDI, ORIOL ASSOCIAT/DA
MONTON LECUMBERRI, JOAQUIN TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
NAVARRO EZQUERRA, MARIA ANTONIA ASSOCIAT/DA
OLONA CASAS, JOAN ASSOCIAT/DA
PALMERO, MARIA FABIANA ASSOCIAT/DA
PARIS VIVIANA, ORIOL ASSOCIAT/DA
PASCUAL MO, JORDI ASSOCIAT/DA
PAVON GARCIA, SUSANA ASSOCIAT/DA
PIDEMUNT MOLI, ANTONI ASSOCIAT/DA
PORTALES PONS, AGUSTIN TITULAR D'UNIVERSITAT
RAMIREZ CASAS, JUDITH TITULAR D'ESCOLA UNIVERSITÀRIA
RODRIGUEZ ROCANDIO, MANUEL ASSOCIAT/DA
ROIG SEGURA, VICTOR ASSOCIAT/DA
ROSELL AMIGO, JUAN RAMON TITULAR D'UNIVERSITAT
ROYANO GARCIA, VERONICA ASSOCIAT/DA
RUBINAT MASOT, MONTSERRAT ASSOCIAT/DA
SANABRA LOEWE, MARC ASSOCIAT/DA
SEGUES AGUASCA, EDGAR ASSOCIAT/DA
VILANOVA GABARRO, JOSE ASSOCIAT/DA
YUBERO CAMBRA, EDUARDO ASSOCIAT/DA



Annex 2: Modificació del reglament del Departament de  Tecnologia de l'Arquitectura

Vegi’s l’Acord 10/2017 d’aquesta mateixa sessió del Consell de Govern.

Annex 3: Reconeixement de càrrecs i tasques de responsabilitat

L’acord 185/2015 del Consell de Govern, pres a la sessió d’octubre d’aquell any, estableix els paràmetres 
amb què cal calcular la reducció de docència per a la persona que exerceix la direcció d’un departament, així 
com la mida de la bossa d’hores de reducció de que disposa per reconèixer la resta de càrrecs i tasques de 
responsabilitat. 

L’aplicació d’aquests paràmetres a la nova configuració del departament de Tecnologia de l'Arquitectura 
dóna els resultats següents:

• Criteri de mida: 4’5 hores, atès que la xifra de professorat de TA passa a ser de 146 persones.

• Criteri de dispersió: 8 hores, atès que té encàrrec per sobre de 1440 punts a ETSAB i EPSEB; i entre 
720 i 1440 punts a ETSAV.

• Criteri de recerca: 2 hores (16 membres de personal investigador i 18 tesis de mitjana).

• Criteri d'heterogeneïtat: aplica (1'5 hores).

Per tant, a la direcció li correspon 4 hores de reducció (72 punts DiC), a la secretaria acadèmica 2 
hores (36 punts DiC) i la resta de la bossa és de 16 hores (288 punts Dic). En total, 22 hores (396 
punts).




