
ACTA DEL CONSELL DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIA POLÍTICA I DRET PÚBLIC de 21 de 

Desembre de 2021, a les 11h (celebració virtual). 

Assistents i excusats: 
Alcaraz, Pilar  

Anduiza, Eva 

Ares, Macarena 

Arguelaguet, Jordi 

Barceló, Mercè 

Baucells; Joan 

Bodelón, Encarna 

Bosch, Susana 

Calvet, Jordi 

Cardona, Antoni 

Carrasco, Manuel 

Cid, Josep 

Cugat, Miriam 

Fernández, Ana Mar 

Font, Núria 

Fossas, Enric 

Galais, Carol 

Gallego, Raquel 

García, Maria Jesus 

Hernandez, Enrique 

Igareda, Noelia 

León, Marga 

Montilla, Andrés 

Ostergaard, Eva 

Palau, Josep 
Pérez Francesch, Joan 
Lluis 

Pérez, Ixchel 

Rebollo, Rafael 

Rico, Guillem 

Roig, Antoni 
 

ORDRE DEL DIA 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior 

2. Informe de la Directora del Departament 

3. Torn obert de paraules 

Inici de la sessió: 11.06 hores. 

 

1. Lectura de l’acta de la reunió anterior. Sense cap comentari, s’aprova per assentiment.  

2. Informe de la Directora de Departament. 



Lamenta que la sessió s’hagi hagut de celebrar virtualment. Comença abordant les qüestions 

relatives a la situació derivada del covid i l’atac informàtic amb agraïment al PAS i al personal 

docent per la feina d’adaptar-se a aquests dos reptes. En relació al covid, passa a compartir 

l’informe del rector en el sentit de que la universitat s’haurà d’adaptar a la decisions adoptades 

per les autoritats sanitàries. En aquests moments la previsió és que els exàmens de primer 

quadrimestre es facin tots de forma presencial. 

En relació al ciberatac informa de que lentament es van obrint serveis. El Rector va presentar un 

informe al respecte que s’enviarà a tota la comunitat universitària. El resum més destacat és el 

relatiu a la falta de recursos econòmics del que s’ha vingut disposant per ciberseguretat,  afegit 

a la probabilitat cada cop més alta de que entitats públiques i privades els pateixin. Previsió és 

normalitat a primavera. La Generalitat ha invertit 3,2 milions en recuperar la normalitat.  

També s’informa de les reunions de l’executiva durant aquest curs. Sempre virtuals.  9 reunions, 

que ha comptat amb les incorporacions de Joan Baucells com a secretari en funcions i Joan Lluis 

Pérez Francesc com a coordinador de la unitat de dret constitucional.  

Al marge de les tasques de gestió quotidiana vol destacar la tasca desenvolupada en 4 temes:  

1. Política de transparència. S’ha vingut treballant en l’elaboració dels Reglaments 

d’unitat. Només Constitucional i Ciència política en disposaven. Es vol aprofitar per 

harmonitzar-los tots. L’objectiu és facilitar la participació dels membres, sobre tot, en 

les decisions bàsiques relatives a contractació de nous professors i assignació de 

docència. Una altra mesura ha consistit en compartir amb tots els membres de 

l’executiva les actes que arriben de les diferents comissions.  

2. Activitat de docència. Començarem gener-febrer programació de docència. S’ha hagut 

d’endarrerir per ciberatac. Parla del nou model de càrrega docent (previst de conèixer 

l’impacte pràctic al mes de gener quan s’activi la programació del curs vinent) La idea 

fonamental és incrementar una mica (1 ECTS) la carrega de tots els professors per, amb 

el sobrant, poder contractar lectors i agregats. Problema de només 52% permanent, 

envelliment, colapse... 

3. Nou model de gestió administrativa de Departaments. El rectorat ha realitzat una 

proposta de fusió departamental entre el nostre i el de sociologia per augmentar la seva 

eficiència. A canvi, es proposarien 2 places més de PAS i oferir pujar de nivell a dos 

persones del PAS. Sociologia va analitzar les dades i no es volen fusionar. Nosaltres 

veiem pros (pujar de nivell pas, es guanya eficiència per especialització) i contres 

(pèrdua de proximitat). No volíem perdre espai físic a dret i el suport informàtic. 

Considera que en aquest context no es realitzarà. 

4. Doctorat internacional de ciències polítiques. Fins ara el gruix de la feina de gestió el 

portava el departament de Dret públic i ciències històrico-jurídiques. Havia de passar al 

nostre. Greu mancança de recursos. No condicions favorables. Es trasllada al rectorat 

que pel model de futur no era eficient la rotativitat. Calia mes recursos per model 

centralitzat. Han rebut el suport del rectorat, la voluntat política hi és per anar avançant 

en assolir recursos extres per tal que el gestioni l’lGOB. Aprofita també per agrair a la 

Dra. Mercedes García Arán i la Pilar Alcaraz per la gestió del Programa de Doctorat en 

Dret. 

 

Finalitza el seu informe senyalant que de cara al curs següent l’executiva té la intenció de 

compartir les recerques de les diferents unitats. En aquest sentit, es proposarà l’o rganització 

d’algun seminari sobre recerca i també per transferència d’expertesa en les noves exigències de 



les convocatòries I+D. També felicita als professors que s’han incorporat recentment a les 

tasques de docència del Departament, als Drs. Botella i Subirats pel seu nomenament com a 

emèrits i, en el cas del darrer, pel seu recent nomenament com a Ministre, i al Dr. Cid pel seu 

premi nacional de Criminologia Rafael Salillas 2021  

Excusa no poder presentar l’informe econòmic per ciberatac. Informa que s’enviarà per mail 

quan sigui possible. 

 

3. Torn de paraula 

 

-Ana Mar Fernandez només per informar de la seva preocupació per l’increment de les 

dades covid. El  servei assistencial li va comentar que hi havien 100 casos diaris covid a 

la UAB. Adverteix dels riscos per a la presencialitat en les proves del primer 

quadrimestre.  

-Nuria Font, en relació al Programa de doctorat en ciències polítiques per advertir que 

fa temps que es discuteix de la centralització de la gestió en l’iGOB i no es tradueix en 

res. Pensaria en la possibilitat per demanar reforços pel nostre departament.  

-Enric Fossas per aclarir que el nou model de càrrega docent ja està concretat, aprovat 

per majoria amplia. Modificada la normativa uab. Es ja aprovat Consell de govern. Vol 

aprofitar per també informar que hi ha hagut una reunió de departaments de la facultat 

de dret per fer una col·laboració mes efectiva amb deganat. Per treballar per exemple 

en els rankings. La Facultat no hi es. Treball conjuntament amb la unitat del rectorat per 

millorar la posició de Facultat de Dret en aquests rankings. També reglament dels 

professors visitants, despatx de freixes. També proposta concursos de professors 

permanents, es demana a deganat proposta de candidat, ates que % es molt alt, també 

es proposa que el deganat pugui participar en anomenar aquests. 

Intervé la Directora per aclarir que el que no sabem és l’impacte concret en la docència 

individual. La sabrem al febrer-març quan s’hagi de tancar la programació docent. 

-María Jesús García Morales pregunta si hi ha encaix legal del nou model de càrrega 

docent doncs esta prevista en un Decret.  

La Directora i el degà de la Facultat de dret, el Dr. Fossas, expressen que no coneixen 

que hi hagi cap informe jurídic, però que la proposta no afecta als sexennis,  ni als 

descomptes per càrrecs.   

 

Finalitza sessió a les 12.02 
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