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ACTA NÚM. 4 

COMISSIÓ EXECUTIVA DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIA POLÍTICA I 

DRET PÚBLIC 

A les 13h del dia 14 de desembre 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) 

Antoni Roig (Coord. Unitat de Dret Constitucional) 

Marc Abraham Puig (Coord. Unitat de Filosofia del Dret) 

Convidats 

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

Vicenç Morera (Gestor del Departament de Dret Privat) 

S’han excusat d’assistir a la reunió: Mª José Rodríguez (Coord. Unitat de Dret Penal i 

Criminologia) i Eva Anduiza (Coord. Unitat de Ciència Política). 

 

Ordre del dia   

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

2. Aprovació de la proposta presentada pel Dr. Joan Lluís Pérez Francesc del curs 

d’especialització “Un Dret públic català per al segle XXI”, que ja ha rebut el vist i plau 

tècnic de la Unitat de Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques de l’Escola de 

Postgrau. 

3. Acords. 

4. 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. 3. Per assentiment, les persones membres de la Comissió Executiva acorden aprovar 

la proposta presentada pel Dr. Joan Lluís Pérez Francesc del curs d’especialització “Un 

Dret públic català per al segle XXI”, que ja ha rebut el vist i plau tècnic de la Unitat de 

Gestió de la Programació i la Qualitat Acadèmiques de l’Escola de Postgrau. 
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4. Torn obert de paraules 

• La secretària informa que la Dra. Eva Anduiza li ha comunicat per correu 

electrònic que a partir del gener de 2023 el Coordinador de la Unitat de Ciència 

Política serà el Dr. Jordi Argelaguet Argemí i que la seva elecció es farà en el 

Consell de la seva Unitat del dia 21de desembre de 2022. 

• La Directora del Departament informa que al mes de febrer sabrem qui serà el nou 

o la nova Gestor/a del Departament. 

• La Directora del Departament demana als Coordinadors/es de totes les Unitats que 

revisin la seva planificació docent per poder indicar als centres les possibles 

errades (TPD). El termini finalitza el 17 de gener de 2023. Així mateix, els hi 

demana que comuniquin al seu professorat la importància de revisar el pla docent 

individual de cada professor/a (PDS) per tal de comprovar que està introduïda 

correctament la docència supervisada (TFGs, TFM, etc.). El termini finalitza el 

20 de gener de 2023. 

• La Directora recorda que el divendres dia 16 de desembre de 2022 està convocat 

el Consell del Departament i demana als Coordinadors/es de les Unitats que 

recordin al seu professorat la importància de la seva assistència, atenent que hi ha 

elecció de la nova Direcció del Departament. 

• Com encara no està assignat el nou/nova Gestor/a del Departament, la Directora 

assenyala que l’Acta del Consell del Departament del dia 16/12/2022 s’enviï a 

David Molon (Gestor del Departament de Dret Públic i Ciències 

Historicojurídiques) i Vicenç Morera (Gestor del Departament de Dret Privat), 

que provisionalment s’encarreguen de la gestió del nostre Departament. 

• Finalment, la Directora assenyala quin serà l’ordre del dia de la reunió del Consell 

del Departament. 

 

 

A les 14,15h 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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