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ACTA NÚM. 7 

 

Reunió del CONSELL DE DEPARTAMENT DE CIÈNCIA POLÍTICA I DRET 

PÚBLIC. Convocatòria Extraordinària per a l’elecció de la nova direcció. 

A les 13.45h 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, el 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 

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 

Maestripieri, Lara Ivana 

Montilla, Andrés 
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Muñoz, Víctor 

Padró, Esther 

Palau, Josep 

Pérez, Ixchel 

Pérez Francesc, J. Lluís 

Pifarré, Mª José 

Puig, Marc-Abraham 

Ramírez, Alfredo 

Rebollo, Rafael 

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; Remotti, J.C. 

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). 

 

ORDRE DEL DIA 

 

Elecció de la nova Direcció del Departament. 
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Desenvolupament de la sessió 

• La Directora del Departament, la Dra. Encarna Bodelón presenta la candidatura 

de la Dra. Mª José Cuenca, com a Directora, acompanyada del Dr. Joan Lluís 

Pérez Francesc, com a Secretari. Informa que la mateixa ha obtingut, prèviament, 

el suport d’un terç dels membres del Consell del Departament, tal com exigeix 

l’art. 12.3 del nostre Reglament. 

• El professor Juan Carlos Gavara assenyala que la Unitat de Dret Constitucional 

havia proposat com a candidata a secretària del Departament a la Dra. Mª Jesús 

García Morales i no al Dr. Joan Lluís Pérez Francesch, a qui la Unitat va exigir la 

dimissió com a Coordinador de la mateixa. Manifesta el professor Gavara que 

tradicionalment era la Unitat qui hauria de proposar al secretari/a. Que si hi ha un 

canvi de criteri s’hauria d’establir en el reglament. Que vol que consti en acta que 

s’abstindrà de totes les votacions.  

• El professor Antoni Roig assenyala que la candidata de la Unitat de Dret 

Constitucional, com a secretària del Departament, era la Dra. Mª Jesús García 

Morales. Que votarà a la candidata que es presenta a la direcció del Departament, 

la Dra. Mª José Cuenca García, però que no votarà com a secretari al Dr. Joan 

Lluís Pérez Francesc.  

• El professor Joan Lluís Pérez Francesc manifesta que no hi ha hagut cap acord de 

la Unitat, només unes gestions fetes per un grup de professors permanents, per a 

demanar-li a una professora si es volia presentar. Que ell, des del primer moment 

va manifestar el desig de presentar-se com a secretari. Que a petició de la 

candidata a directora va ratificar la seva voluntat de presentar-se com a candidat 

a la secretaria.   

• El professor José Carlos Remotti manifesta que la Unitat de Dret Constitucional 

havia proposat com a candidata a secretària del Departament a la Dra. Mª Jesús 

García Morales i que ella és la seva candidata, tot i l’amistat que l’uneix al 

professor Pérez Francesc. Que li dona el seu suport a la candidata que es presenta 

a la direcció del Departament, la Dra. Mª José Cuenca García. 

• La Directora del Departament assenyala que en el Reglament del Departament no 

hi ha cap precepte en el que es reculli que el candidat/a a secretari/a hagi d’estar 

proposat per les Unitats, com es desprèn del  que disposa l’art. 15.3 del Reglament, 

on s’assenyala que “el secretari serà elegit pel Consell de Departament d’entre el 

professorat del Departament. L’elecció es farà juntament en el mateix consell en 

que s’elegeix el director. La durada del seu mandat serà el mateix que la del 

director”. Així mateix, reitera que la presentació de la candidatura de la Prof. 

Cuenca ha obtingut, prèviament, el suport d’un terç dels membres del Consell del 

Departament, tal com exigeix l’art. 12.3 del nostre Reglament i que ha presentat 

la seva candidatura proposant al Dr. Joan Lluís Pérez Francesc com a secretari del 

Departament. 

• A la pregunta del professor Colomer sobre els motius de la Prof. Cuenca, aquesta 

es pronuncia en el mateix sentit que la Directora del Departament. Assenyalant, 

així mateix, que ella ja havia comunicat a la Unitat de Dret Constitucional que el 

seu candidat per acompanyar-la en la secretaria era el professor Joan Lluís Pérez 

Francesc, que en aquells moments, era el coordinador de la seva Unitat, com 

tradicionalment s’havia fet. Posteriorment, ella se n’assabenta que la Unitat de 
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Dret Constitucional no recolza al professor Pérez Francesc. Davant d’aquesta 

situació insta a la Unitat a que presentin una candidatura alternativa per a votar el 

dia de la celebració del Consell del Departament, cosa que no ha succeït. 

• La professora Mª Jesús García Morales manifesta que no acceptant la proposta de 

la Unitat de Dret Constitucional no li han permès exercir una de les tasques 

vinculades a la funció pública. Comunica que li enviarà per escrit a la secretària 

les paraules que acaba de pronunciar perquè constin en acta (en el moment de la 

redacció de la mateixa la secretària no ho ha rebut) i que també s’abstindrà de 

totes les votacions. 

• La Directora li dona la paraula a la professora Mª José Cuenca, qui renuncia a 

intervenir. 

• La Directora procedeix a la votació de la candidatura, essent els resultats: 

-  La Dra. Mª José Cuenca García, com a Directora del Departament, obté: 

 . 34 vots a favor. 

 . 1 en contra. 

 . 3 abstencions. 

 . 2 en blanc. 

 

- El Dr. Joan Lluís Pérez Francesc, com a Secretari del Departament, obté: 

 . 28 vots a favor. 

 . 3 en contra. 

 . 7 abstencions. 

 . 2 en blanc. 

 

• La Dra. Mª José Cuenca García, demana la paraula, essent aquesta la seva 

transcripció literal: 

 

“Moltes gràcies a totes i a tots per la confiança que heu dipositat en mi  per a dirigir el 

Departament els propers tres anys.  

I moltes gràcies també als meus companys d’Executiva durant els darrers dos anys, i, en 

especial, a la Directora sortint, la Dra. Encarna Bodelón, i a la gestora del Departament, 

la Sra. Susanna Bosch, el treball amb les quals m’ha permès adquirir l’experiència 

necessària per a afrontar els reptes que tenim per endavant en un moment que no és fàcil 

per les limitacions econòmiques que pateix la universitat pública, però que també presenta 

oportunitats que tinc la intenció d’aprofitar al màxim.  

El darrer mail de la VR de Professorat sobre la possibilitat de noves places de lectors/es, 

agregats/des o Titulars d’Universitat (50 al 2023) és esperançador, i jo em comprometo a 

realitzar tot el treball que sigui precís per a convertir aquesta esperança en realitat i 

procurar l’estabilització i promoció acadèmica de tots aquells companys i companyes que 

es vagin acreditant.  

Per suposat que la funció del Departament no es limita a la promoció i celebració de 

concursos per a l’ocupació de places docents, però entenc que és la funció primordial i 

per a mi la primera a l’agenda, doncs sense una mínima estabilitat laboral no pot funcionar 

adequadament  ni la docència ni la recerca.  



5 
 

Pel que fa a la resta de funcions del Departament relatives a la configuració del POA, la 

promoció de cursos, infraestructura per a la recerca, recolzament d’iniciatives de 

transferència, etc., hi hauria moltes coses a dir, però en línies generals, el meu programa 

d’actuació és continuista, el que és lògic si es té en compte que jo mateixa he participat 

en la conducció del Departament durant aquests darrers dos anys, en perfecta sintonia 

amb la seva Directora.  

Dos temes ens han quedat pendents, i que en aquest nou mandat es portaran a terme: 

• L’adaptació del nostre reglament, que és del 2004, al Reglament dels Centres.  

• I, com ens va recordar ahir el nostre tècnic informàtic, el Sr. Andrés Montilla, hem 

de fer difusió i donar visibilitat, tant al Departament com al professorat  a través 

de la nostra web. 

Així mateix, també es poden canviar coses, per això estaré ben atenta a totes les 

possibilitats de millora que em transmetin les Unitats, i per això també des d’aquí demano 

la col·laboració d’aquestes en la comunicació de les necessitats individuals i col·lectives 

dels professors i professores del Departament. 

M’agradaria tornar a agrair-vos la confiança que heu dipositat en mi, confiant així mateix, 

que el bon fer del nou secretari del Departament, el Dr. Joan Lluís Pérez Francesc, 

contribuirà a assolir tots aquests reptes. 

Per últim, vull agrair públicament als meus companys i amics Míriam Cugat i Joan 

Baucells, les tasques de la Secretaria del Departament que van assumir durant la meva 

baixa per malaltia. Moltes gràcies a totes i a tots”. 

 

A les 14.10h 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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