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ACTA NÚM. 6 

Reunió del CONSELL DEL DEPARTAMENT DE CIÈNCIA POLÍTICA I DRET 

PÚBLIC 

A les 12.30h del dia 16 de desembre de 2022, es reuneixen a la Sala de Juntes de la Facultat 

de Dret, sota la presidència de la Directora del Departament, la Dra. Encarna Bodelón, els 

membres del Consell del Departament. 

Assistents 

Anduiza, Eva 

Argelaguet, Jordi 

Ballart,  F.Xavier 

Barcons, Maria 

Baucells, Joan 

Blanco, Ismael 

Cardona, Antoni 

Carrasco, Manuel 

Cid, Josep 

Colomé, Gabriel 

Cugat, Míriam 

Del Clot, Damià 

Etherington, Jonh Robert 

Gaddi, Daniela 

Gallego, Raquel 

García Morales, Mª Jesús 

García Arán, Mercedes 

Garrido, Lorena 

Gavara, Juan Carlos 

Guardiola, Mª Jesús 

Hernández, Enrique 

Igareda, Noelia 
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Maestripieri, Lara Ivana 

Montilla, Andrés 

Muñoz, Víctor 

Padró, Esther 

Palau, Josep 

Pérez, Ixchel 

Pérez Francesc, J. Lluís 

Pifarré, Mª José 

Puig, Marc-Abraham 

Ramírez, Alfredo 

Rebollo, Rafael 

Remotti, José Carlos 

Rico, Guillem 

Rodríguez, Mª José 

Roig, Antoni 

Soberanis, Laura 

Segura, Ana Mª 

Valderrama, José Manuel 

S’han excusat d’assistir-hi a la reunió: Barceló, Mercè; Botella, Joan; Fernández, Ana 

Mar; Fossas, Enric; Galais, Carolina; Leon, Margarita; Marinova, Danislava; Melendez, 

Anna; Ostergaard-Nielsen, Eva. 

No hi assisteixen: Bonet, Margarita; Bosch, Agustí; Brotat, Ricard; Calvet, Jordi; 

Casademunt, Alexandre; Casanovas, Pompeu; Castellà, Carola; Díaz, Leonardo; Díaz, Joana; 

Font, Núria; Gomà, Ricard; Grau, Mireia; Khayrizamanova, Irina; Maglietta, Valentina; 

Medina, Lucia; Medina, Rocio; Mir, Jordi; Morales, Fermín; Pannico, Roberto; Pascale, 

Adrian; Pascual, Ernesto; Pedrosa, Albert; Ricart, Joan; Rosetti, Natalia; Suero, Núria; 

Tirado, Aranzazu; Vilaregut, Ricard; Vilatarsa, Albert; Riba, José. 

Hi assisteixen, amb veu i sense vot: Molón, David (Gestor del Departament de Dret Públic 

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

Hi actua com a secretària: Cuenca, Mª José (Secretària del Departament de Ciència Política 

i Dret Públic). 
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ORDRE DEL DIA 

 

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

2. Informe de la Directora del Departament. 

3. Aprovació dels Reglaments de les Àrees. 

4. Informe econòmic. 

5. Torn obert de paraules. 

  

 

Desenvolupament de la sessió 

1. Lectura de l’acta de la reunió anterior (de 21 de desembre de 2021). Sense cap comentari, 

s’aprova per assentiment (Annex I). 

2. Informe de la Directora del Departament. 

• Comença reconeixent l’esforç del PAS (Pilar Alcaraz, Josep Palau, Manuel Carrasco 

i Andrés Montilla), del professorat i de l’alumnat, per l’adaptació a les situacions 

derivades del covid i l’atac informàtic. 

• Agraeix  la tasca desenvolupada per la Gestora Departamental, la Sra. Susanna Bosch, 

que ha estat un exemple d’eficiència en la seva feina, professionalitat i de compromís 

personal i professional amb la Universitat. Destaca l’acte de comiat, sentit, que el 

Departament va organitzar amb motiu de la seva pre jubilació. 

• Informa de la incorporació, com a administrativa, de la Sra. Ana María Segura Llobet. 

• Agraeix les tasques de gestió realitzades pels Srs. David Molón (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. Informa que s’espera que al febrer de 2023 se’ns assigni el nou 

o nova Gestor/a Departamental. 

• Destaca el bon començament de curs i comparteix l’alegria per la reincorporació de 

la secretària del Departament, la professora Mª José Cuenca. 

• Informa que les Unitats de Filosofia del dret i Constitucional tenen nous 

coordinadors, els professors Marc Puig i Antoni Roig, respectivament, donant-los la 

benvinguda. I agraeix a la professora Noelia Igareda i al professor Joan Lluís Pérez 

Francesc, les tasques realitzades a l’executiva. Així mateix, agraeix les tasques 

assumides pel professor Joan Baucells com a secretari en funcions, durant la baixa de 

la secretària del Departament. 

 

La Directora destaca la tasca desenvolupada en deu temes: 

1. Funcionament de l’executiva del Departament i política de transparència. Durant 

l’últim any s’han realitzat 14 reunions de l’executiva, amb un clima de molta col·laboració i 
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confiança amb tot l’equip. En aquests mesos s’ha intentat ampliar el funcionament col·legiat, 

compartint amb tots els membres de l’executiva les actes que arriben de les diferents 

comissions en les que estan representades els directors.  

La directora del Departament ha deixat al setembre de ser la representant dels Departament 

de Ciències Socials en el Consell de Govern. Es continua amb la representació en la Comissió 

d’Igualtat. 

2. Informacions UISADs. El Rectorat va proposar la unificació del nostre Departament amb 

el de sociologia. L’executiva va acordar que la posició del Departament fos la de defensar la 

unificació amb dues condicions: 1) Mantenir, en qualsevol cas, el despatx que el Departament 

de Ciència política i Dret públic té a la Facultat de Dret i, 2) Prorrogar un any, any i mig, la 

seva implementació. El Departament de sociologia va rebutjar la fusió.  

Després va arribar una proposta d’unificació amb els Departaments de dret, que no vam 

valorar positivament. Finalment es va optar per demanar mitja jornada més pel nostre 

Departament que venia justificada per la sobrecàrrega de feina i per gestió del doctorat de 

Ciències Polítiques. El Vicerector Vendrell es va comprometre a possibilitar aquesta mitja 

plaça d’administratiu, que finalment va arribar al setembre. La Directora informa, de nou, de 

la incorporació, com a administrativa, de la Sra. Ana María Segura Llobet. 

3. Qüestions informàtiques. S’han renovat molts del equips de sobretaula. El nostre tècnic 

informàtic, el Sr. Andrés Montilla, ens ha recordat que falta per actualitzar el programari de 

molts portàtils, es pregar portar-los. També es prega posar foto en l’EGRETA i actualitzar la 

informació, per tal de fer difusió i donar visibilitat del Departament i del professorat a través 

de la nostra web. 

4. Plantilla de contractació i docència. Assenyala les noves incorporacions de professorat 

al Departament: 

Noves places: 

1. Filosofia del Dret. Lector Marc Puig. 

2. Filosofia del Dret. Cristina Vasilescu. Beca Maria Zambrano. 

3. Penal. Lector Antoni Cardona. 

4. Criminologia. Lector Francisco Javier Fondevilla. 

5. Constitucional. Alfredo Ramírez Nardiz. Lector 

6. Ciència política: 

- Lara Maestripieri (RyC Departament-IGOP). 

- Mercé Cortina (Maria Zambrano). 

- Luisa Faustini (Margarita Salas). 

- Leire Rincon (Margarita Salas).  

- Sergi Ferrer (postdoc ERC Demotradeoff). 

- Damjan Tomic (PIF ERC Demotradeoff). 

- Enrique Prada (TSR ERC Demotradeoff). 

- Maria Ruiz (FPI Carol Galais). 

- Pedro Manuel Bellon (FPI Dani Marinova). 
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- Dani Navarro (TSR). 

 

Promocions previstes: 

- Ixchel Pérez (agregada). 

- Ismael Blanco (CL de Ciència Política i Dret Públic). 

- Míriam Cugat (CU de Dret Penal). 

 

Pel que fa a la docència, destaca l’excel·lent tasca docent del Departament, recordant la 

necessitat de que tot el professorat funcionari o de plantilla compleixi amb la seva càrrega 

docent. Especialment en el cas dels associats/des, s’ha vigilar que no es sobrepassi aquesta 

càrrega docent. Hi ha, per tant, una responsabilitat de la direcció del Departament en el 

compliment de la docència. 

Informa que hi ha poca participació de l’alumnat en les enquestes per avaluar al professorat, 

les assignatures i les facultats (indicadors de qualitat). Per això, i a partir de l’experiència del 

Grau de Criminologia, s’haurien de realitzar en horari lectiu, a l’aula, explicant a l’alumnat 

la importància que aquestes enquestes tenen per les acreditacions de la Universitat, Facultats 

i professorat. 

5. Nou Model de Dedicació Acadèmic del Rectorat (MDA).  Destaca que aquest tema ha 

suposat moltes hores per a la Comissió Executiva, amb reunions amb el Rector, amb la 

Facultat i amb els Departaments. El sindicats sempre han mostrat el seu rebuig a aquesta 

proposta. Finalment, el nou model de dedicació acadèmica ha quedat ajornat. La Generalitat 

s’ha compromès a dotar a la UAB amb 50 noves places, el curs 2023, que es preveu arribin 

a 150 en 3 anys. Això cobriria, en part, el dèficit de personal de plantilla A, que es calcula en 

250 places. 

6. Nou model d’avaluació i repartiment de TFG. Informa que, la Facultat de Dret, té una  

nova proposta d’avaluació pública del TFG.  Es discutirà dilluns 19 de desembre, en una 

reunió de la Comissió d’Afers Acadèmics de la Facultat de Dret. 

La modificació del model de TFGs es justifica per diverses raons: 

• La modificació del sistema d’avaluació. El Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, 

pel qual s’estableix l’organització dels ensenyaments universitaris i del procediment 

d’assegurament de la seva qualitat estableix com a novetat que “Asimismo, los 

trabajos de fin de Grado deberán ser defendidos en un acto público, siguiendo la 

normativa que a tal efecto establezca el centro o en su caso la universidad”. 

• La recomanació de millora en l’informe de l’acreditació (“Para ello se recomienda 

incidir en algunas actuaciones ya realizadas, como establecer formalmente criterios 

para asignar profesorado a determinados cursos (satisfacción >3 en 1o), asignaturas 

(TFG/TFM, PE...) o títulos (perfil PDI necesario)...”. 

• Malgrat que finalment el canvi en el model de dedicació acadèmica s’ha ajornat es 

produeixen canvis en el sistema de reconeixement dels crèdits part de la UAB. A 
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partir d’aquest curs els TFGs es reconeixeran de forma actualitzada en el pla docent 

individual del professorat.  

• El repartiment dels TFG entre les diferents unitats docents es realitzarà, com fins ara, 

en funció de la càrrega docent, nombre de crèdits, a les respectives titulacions. 

• És proposa la direcció d’un un mínim de 2 i un màxim de 5, per la plantilla A. I, per 

la plantilla B un màxim de 3. 

 

7. Destaca la implementació del nou model docent a la Facultat de Dret. 

8. Innovació Docent. Destaca l’esforç que s’està fent des de la Facultat de Dret, agraint-li 

públicament al Dr. Josep Cid. 

9. Doctorat. Reconeixement del treball realitzat per la Dra. Mercedes Garcia Arán i la Sra. 

Pilar Alcaraz, en el Programa de Doctorat de Dret. Així com a la Dra. Núria Font, pel 

Programa de Doctorat de Ciències Polítiques. 

10. Recerca. Felicita al professorat pel seu nivell d’excel·lència en la recerca. 

 

Per acabar, pronuncia les següents paraules: 

 

“En aquest tres anys he tingut la possibilitat de complir amb una de les obligacions que tot el 

professorat universitari té, col·laborar amb les tasques de gestió. Una obligació professional 

perquè part del nostre temps de dedicació laboral està destinat a tasques diverses de gestió, 

però també una obligació ètica que tenim com a persones al servei de la ciutadania, al servei 

de la educació i de la universitat. Moltes persones treballen dia a dia per fer possible una 

societat amb serveis públics com el nostre de qualitat i en mig de processos econòmics i 

socials que no són sovint favorables a la construcció de l’espai públic democràtic.  És un 

orgull haver treballar i compartir feina amb tots vosaltres. 

Gràcies molt especialment al PAS del Departament i a totes/ts les companys i els companys 

de l’executiva que han treballat potser com mai s’havia fet en mig d’una Pandèmia de Covid 

i d’un atac informàtic. Però també moltes gràcies a tot el professorat del Departament que 

m’ha fet molt grata i fàcil la feina. 

Després d’aquesta direcció  per la covid i la informàtica vírica, un sabàtic ja es veia venir que 

no tocava... jo esperava un terratrèmol... i ha arribat. La propera setmana arriba el terratrèmol 

professional i com moltes sabeu m’encarregaré de la Direcció General del Centre d’Estudis 

i Formació Jurídica Especialitzada. Us espero des de ja en la meva nova casa, provisional, 

per ajudar-me també allà a construir un espai més democràtic i plural per la formació i recerca 

en justícia”. 
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3. Aprovació dels Reglaments de les Àrees. S’aproven per assentiment els Reglaments de les 

Unitats de Filosofia, Penal i Criminologia i Ciència Política i Dret Públic (Annex II). 

 

4. Informe econòmic. El Sr. David Molón presenta l’informe econòmic del Departament, que 

s’adjunta a la present acta (Annex III). Destaca que aquest any no tindrem romanent i, que el 

Consell de Govern tindrà el nou pressupost pel gener de 2023. 

 

5. Torn obert de paraules 

• El professor Joan Baucells li pregunta al Sr. Molón que passarà amb aquest romanent, 

a lo que el Sr. Molón li comenta que si no es fa la despesa abans de finalitzar l’any es 

perdrà. 

• La professora Mª José Rodríguez assenyala a la Directora i secretària del Departament 

que per les properes reunions es podria enviar la documentació per correu electrònic, 

enlloc de fer tantes fotocòpies. Així mateix, assenyala que es sol·liciti cursos de 

formació a mida per tal de poder incloure totes les dades a l’EGRETA, donada la seva 

complexitat. 

• El professor Josep Cid demana que tot el professorat tingui el seu CV a l’EGRETA. 

• La Director del Departament  assenyala que la candidata a la direcció, la Dra. Mª José 

Cuenca ha obtingut els avals necessaris  que exigeix el Reglament del Departament 

per a presentar-se, comunicant que es passarà a realitzar la votació. 

 

 

 

A les 13.45h la Directora del Departament aixeca la sessió, de la qual, com a secretària, estenc 

aquesta acta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Vist i plau 

 

La secretària         La Directora 
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