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ACTA NÚM. 8 

Acta de la reunió de la Comissió Executiva del Departament de Ciència Política i de Dret Públic 

celebrada el dia 25 de gener de 2023.  

Assistents: 

Dra. Maria José Cuenca Garcia, Directora. 

Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, secretari. 

Dr. Jordi Argelaguet Argemí , coordinador de la Unitat de Ciència Política.  

Dr. Marc Abraham Puig Hernández , coordinador de la Unitat de Filosofia del Dret 

Dra. Maria José Rodríguez Puerta, coordinadora de la Unitat de Dret Penal 

Dr. Antoni Roig Batalla, coordinador de la Unitat de Dret Constitucional. 

Sr. Vicenç Morera Morral, gestor departamental del departament de Dret Privat 

Excusat:  

Sr. David Molón Brígido, gestor departamental del Dep. de Dret Públic i CC. Històrico-Jurídiques. 

 

La reunió comença a les 10 h, en segona convocatòria i es desenvolupa on line (Teams).  

Se segueix l’ordre del dia marcat. 

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

S’aprova per assentiment  

2. Aprovació, si s'escau, de la proposta de distribució i gestió del pressupost destinat a càrrecs 

acadèmics pel 2023.  

S’aprova per assentiment. (S’adjunta document n.1). 

S’acorda recordar que els punts de gestió s’assignen a les persones concretes per a que sigui 

efectiu, i en cas de superàvit la directora oferirà els petits romanents sobrants a altres 

departaments (Dret Privat o Dret Públic i Ciències Històrico-jurídica) o a la Facultat de Dret si així 

ho necessiten. 

3. Informar dels canvis en la Guia d'Avaluació Docent. 

La directora informa dels canvis pel que fa al seguiment del professorat amb avaluació 

desfavorable. La directora informa de l’acreditació de la Facultat de Dret, i que pel que fa a les 

enquestes del professorat  s’incorporarà la fotografia del professor/a, essent possible sol·licitar 

l’actualització de la mateixa. 

4. Recordatori d'algunes qüestions informàtiques. 

La directora informa que caldrà “reinstal·lar “els ordinadors particulars dels professors per tal 

que puguin accedir a aplicacions de la UAB. Es demana més informació al Sr. Andrés Montilla.  

5. Informar d'algunes qüestions plantejades al Claustre del dia 21 de desembre de 2022. 
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La directora comenta que al claustre esmentat el Rector va informar de la convocatòria de noves 

places de lector (120, el curs 23/24 i 120 més el curs 24/25), en el marc d’una partida 

extraordinària. Aquestes places es podran reconvertir en agregats en el futur. El Rectorat es 

planteja una  política de convocatòria de places atesa la situació d’excedent d’associats i de les 

noves jubilacions. També va informar que el MDA queda, de moment, aturat.  

La directora indica també que s’estan portant a terme unificacions de departaments, en ocasions 

amb desacords. D’altra banda, el teletreball del PAS contempla aquesta opció 3 dies a la 

setmana.  

Pel que fa als alumnes, es recorda els canvis en la Festa Major, ara dita “Comunitària UAB”, i que 

el proper curs entrarà en vigor l’avaluació única. Això darrer obligarà a refer les guies docents. 

La directora també parla de la importància que el Rector va donar a la vinculació de la UAB amb 

el territori, tot potenciant aquesta vinculació, com per exemple la FAS. Aquesta entitat ha atès 

a més de 600 alumnes després de la pandèmia mitjançant el programa PIUNE. El Campus Ítaca 

ha rebut el premi “Rompe el Circulo”, per la seva tasca d’inserció social als estudiants de 

secundària. 

Pel que fa al Campus de Sabadell es vol convertir en un àmbit d’especialització de medicina i 

infermeria.  

6. Modificació del Reglament del Departament, que és de l'any 2004. 

Es posposa per a nova ocasió, quan estiguin aprovades les noves lleis d’universitats espanyola i 

catalana, els nous estatuts de la UAB i tota la normativa marc que pugui afectar.  

7. Informar d'algunes de les qüestions tractades a la reunió de la Comissió d'Afers Acadèmics 

de la Facultat de Dret, del dia 19 de desembre de 2022. 

El proper curs hi haurà canvis en el “Nou Model Docent”, com ara no començar el curs amb un 

seminari, incorporar un grup mes a primer, dedicar les tres primeres setmanes del curs a classes 

teòriques i més col·laboració amb els estudiants per la seva millora. També s’ha aprovat un 

protocol d’assetjament. Hi ha una proposta de modificació de la defensa dels TFG que ha de ser 

en un acte públic.   

8. Informar d'algunes de les qüestions tractades a la Junta de la Facultat de Dret, del dia 10 de 

gener de 2023.  

La directora destaca que han baixat les classes en català i que es recomanarà la formació en 

metodologies d’aprenentatge en sostenibilitat. Pel que fa al NMD s’implantarà un quart grup a 

primer del grau de Dret i que es faran 3 setmanes només de teoria.  

Els Coordinadors de Dret Penal i Criminologia i Dret Constitucional assenyalen que volen que 

consti en acta els següents punts: 

      . Que la Directora sol·liciti una reunió amb la Degana i els professors Ricardo Esteban i 

Núria Reynal, per tal de poder parlar amb serenitat dels problemes que planteja els darrers 
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canvis en el Nou Model Docent i poder discutir les propostes que volen presentar, per així poder 

implementar millor aquests canvis. 

      . Que la Directora sol·liciti a la Degana i al professor Albert Pastor, si fos possible que a 

les properes reunions on es discuteixi el nou model d'assignació i avaluació dels TFGs també 

fossin convocats ells, per poder parlar d'alguns d'aquests canvis. 

      . Per última, i en relació a l'assignació i distribució de ventiladors i canvis en l'aïllament 

de les finestres, assenyalen que es pot plantejar a la Degana que, junt al criteri de major us del 

despatx, per decidir la seva  assignació, es podria demanar el criteri d'un tècnic, que mesures, 

sobretot, la temperatura dels despatxos 

9. Acords 

S’acorda la distribució de la proposta de distribució i gestió del pressupost destinat a càrrecs 

acadèmics variable pel 2023, segons el document adjunt n. 1  

A la reunió també s'ha acordat que estem a l'espera de la distribució del pressupost destinat a 

càrrecs acadèmics dels Departament de Privat i de Dret Públic per si algun d'ells pot aprofitar el 

romanent del nostre Departament (245,83 euros). 

10. Torn obert de paraules. 

En Jordi Argelaguet planteja tres qüestions: 

1. Si sabem quan tindrem un nou gestor. La Directora li comenta que està en espera de 

que es resolgui el concurs de la plaça, a la que s'ha presentat el Sr. David Molon, que ha 

quedat com a únic candidat, però encara li resta la part de l'entrevista. No obstant, el 

Sr. Molón s'ha presentat a altres concurs. La Directora informa que està pendent 

d'aquest tema. 

2. Que s'ha de canviar un aparell d'aire condicionat de la Unitat de Ciència Política i ell 

entén que el cost l'ha d'assumir el Departament, doncs és molt elevat i la Unitat no es 

podria fer càrrec. Estan a la espera de nous pressupostos. La Directora li comenta que 

potser el Departament no és qui s'ha de fer càrrec sinó que és la Facultat i l'insta a què 

ho esbrini, doncs la política de la Universitat és instal·lar aparells més sostenibles, com 

ara ventiladors. 

3. Informa que s'està tramitant el trasllat des de Londres d'un projecte internacional, 

tramitant la incorporació d'un investigador d'excel·lència i que això implica moltes 

gestions de resposta immediata, per qüestions de terminis. La Directora li comenta que 

estarà al cas. 
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I sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 13,15. 

El secretari                                                                                                           Vistiplau,  

                                                                                                                             la directora 

 

 

 

Joan Lluís Pérez Francesch                                                                            Maria José Cuenca García 


		2023-01-31T08:25:29+0100
	MARIA JOSE CUENCA GARCIA  - DNI 39346629T


		2023-01-31T13:49:09+0100
	PEREZ FRANCESCH JUAN LUIS - 37733707E




