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ACTA NÚM. 3 

COMISSIÓ EXECUTIVA DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIA POLÍTICA I 

DRET PÚBLIC 

A les 10h del dia 11 de novembre de 2022, es reuneixen a través de Microsoft Teams i 

sota la presidència de la Directora del Departament Encarna Bodelón, els membres de la 

Comissió executiva assenyalats. 

Assistents 

Mª José Cuenca (Secretària) 

Joan Lluís Perez Francesch (Coord. Unitat de Dret Constitucional) 

Mª José Rodríguez (Coord. Unitat de Dret Penal i Criminologia) 

Noelia Igareda (Coord. Unitat de Filosofia del Dret) 

Eva Anduiza (Coord. Unitat de Ciència Política) 

Convidats 

David Molon (Gestor del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques) 

Vicenç Morera (Gestor del Departament de Dret Privat) 

 

Ordre del dia  

1. Aprovació de l'acta de la darrera sessió. 

2. Baremació del concurs de professor/a agregat/da 2022/D/LD/CC/14-AL/22/563. 

3. La Unitat de Filosofia del Dret informarà sobre l’estat del seu Reglament. 

4. La Unitat de Filosofia del Dret comunicarà el relleu en la seva coordinació d’Unitat. 

5. Acords. 

6. Torn obert de paraules. 

  

Desenvolupament de la sessió 

1. Per assentiment, les persones membres de la comissió executiva aproven l’acta de la 

darrera sessió. 

2. El Departament de Ciència Política i Dret Públic determina, del concurs de professor/a 

agregat/da Ref. 2022/D/LD/CC/14, els següents criteris de baremació: 

• Activitats de recerca i transferència... 55 punts 

• Activitats docents .............................. 40 punts 

• Activitats de gestió i altres mèrits ......  5 punts 

 

3. La Unitat de Filosofia del Dret informa que ha aprovat el seu Reglament amb les 

modificacions indicades pels Serveis Jurídics del Rectorat. 

 



2 
 

4. La Dra. Noelia Igareda comunica el nomenament d’un nou coordinador de la Unitat de 

Filosofia del Dret, el Dr. Marc Abraham Puig Hernández. La Directora del Departament 

li agraeix a la Dra. Igareda les tasques realitzades durant el temps del seu mandat. 

5. Acords 

Per assentiment, les persones membres de la Comissió Executiva acorden aprovar: 

PRIMER. La proposta del Departament de Ciència Política i Dret Públic dels criteris de 

baremació del concurs de professor/a agregat/da Ref. 2022/D/LD/CC/14. 

6. Torn obert de paraules 

• El Dr. Joan Lluís Pérez Francesc vol deixar constància en aquesta reunió 

executiva, i atenent a la política del Rectorat de la figura de “retenció de talent”, 

que en la futura assignació de lector a la Unitat de Dret Constitucional es podria 

proposar la reconversió a professor agregat. En tant en quant, el Dr. Abad Ninet 

(acreditat com a catedràtic laboral), que actualment ostenta una beca Maria 

Zambrano en el IEE, hi pogués optar. 

• La Directora del Departament fa un petit resum de la reunió del dia 3 de novembre 

amb el Rector i la Vicerectora de Personal Acadèmic on es va tractar el nou MDA, 

a petició de la Dra. Eva Anduiza. 

• La Dra. Anduiza pregunta quines tasques de gestió assumiran en David Molon 

(Gestor del Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques) i en 

Vicenç Morera (Gestor del Departament de Dret Privat), que provisionalment 

s’encarregaran de la gestió del nostre Departament fins que es cobreixi la plaça 

que ara deixa vacant la Sra. Susanna Bosch per jubilació. Se’ns informa que el Sr. 

Molon assumirà la part de recerca i el Sr. Morera la part de docència. 

 

 

A les 10,50h la Directora del Departament aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, 

estenc aquesta acta. 

 

 

 

 

La secretària       Vist i plau 

        La directora   
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