
1 
 

REGLAMENT DE LA UNITAT DE FILOSOFIA DEL DRET DEL DEPARTAMENT DE 
CIÈNCIA POLÍTICA I DE DRET PÚBLIC 

 

Aprovat per la reunió de professors de Filosofia del Dret el 1-02-2022. 
Ratificat per la Comissió Executiva del Departament de Ciència Política i Dret Públic el 7-02-
2022. 
 
 
Títol I 
Disposicions generals, composició i funcions 
 
Article 1. Dels membres de la Unitat de Filosofia del Dret 
 
Són membres de la Unitat de Filosofia del Dret: 
 
El personal acadèmic, és a dir, el professorat dels cossos docents universitaris, el 
professorat contractat, el personal d’investigació enquadrat per la UAB com a pertanyent a 
la Unitat, el PAS contractat a l’unitat, i un representant del estudiantat 

Article 2. De les funcions de la Unitat de Filosofia del Dret 
 

1. Són funcions de la Unitat de Filosofia del Dret: 
 
a) Coordinar i impartir els ensenyaments en Filosofia del Dret i les seves especialitats 
d’acord amb els plans d’estudis i la programació docent de les Facultats i Escoles 
corresponents. 
b) Impulsar les activitats i iniciatives docents i investigadores del personal acadèmic. 
c) Fomentar la creació de grups d’investigació i promoure projectes d’investigació. 
d) Organitzar i desenvolupar cursos especialitzats, programes de doctorat i fomentar 
l’elaboració de tesis doctorals. 
e) Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres. 
f) Fomentar la realització de programes d’ensenyament i d’investigació interdisciplinaris i 
interdepartamentals. 
g) Promoure i realitzar contractes en l’àmbit de la recerca amb persones físiques, entitats 
públiques o privades, nacionals o estrangeres, d’acord amb la legislació vigent i els Estatuts 
de la Universitat. 
h) Servir de canal d’informació, de representació i de participació dels membres de la 
comunitat universitària en el govern de la Universitat i en la relació de la Universitat amb la 
societat. 
i) Gestionar la seva dotació pressupostària i els mitjans personals i materials que tingui 
assignat. 
j) Exercir qualsevol altra funció que els Estatuts i els reglaments de la Universitat li 
atribueixi. 

Títol II 
Dels òrgans de la Unitat de Filosofia del Dret 
 
Article 3. Òrgans de govern de la Unitat de Filosofia del Dret 
 
Són òrgans de govern de la Unitat de Filosofia del Dret 
 
a) El Consell d’Unitat de Filosofia del Dret 
b) El Coordinador o Coordinadora de Filosofia del Dret 
 
Capítol 1. El Consell d’Unitat de Filosofia del Dret 
 
Article 4. Naturalesa i composició 
 
1. El Consell d’Unitat de Filosofia del Dret és l’òrgan superior de representació de la Unitat. 
Serà presidit pel Coordinador o Coordinadora de la Unitat. 
2. Són membres del Consell d’Unitat tot el personal acadèmic, és a dir, el professorat dels 
cossos docents universitaris, el professorat contractat, el personal d’investigació enquadrat 
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per la UAB com a pertanyent a la Unitat, el PAS contractat a l’unitat, i un representant del 
estudiantat. 
 
 

Article 5. Competències 
 

1. Són competències del Consell d’Unitat de Filosofia del Dret: 
 

a) Elaborar i aprovar el seu Reglament. 
b) Convocar les eleccions del Coordinador o Coordinadora. 
c) Elegir i revocar, en el seu cas, el Coordinador o Coordinadora de la Unitat. 
d) Aprovar la relació i distribució de les despeses i la seva execució. 
e) Proposar la memòria anual de les seves activitats al Consell de Departament. 
f) Participar en l’elaboració dels informes que siguin de la seva competència, i especialment 
els relatius a la creació de nous Departaments, així com la creació, modificació o supressió 
de titulacions i dels seus corresponents plans d’estudi, quan afectin temes relatius a les 
seves àrees de coneixement o especialitats. 
g) Aprovar la programació i el repartiment de la tasca docent de la Unitat d’acord al encàrrec 
docent rebut del rectorat, a partir de la proposta feta pel coordinador o coordinadora de la 
Unitat de Filosofia del Dret. 
h) Formular a les Juntes de Facultat, o Escola en el seu cas, els suggeriments que estimi 
oportuns en relació amb els plans d’estudi. 
i) Instar al Departament la creació d’instituts universitaris d’investigació i altres centres de 
recerca. 
j) Organitzar cursos d’especialització o de divulgació, seminaris i cicles de conferències, dins 
de les seves àrees de coneixement i especialitats, i fomentar la coordinació d’aquestes 
activitats amb altres Unitats o Departaments. 
k) Promoure la formalització de contractes amb entitats públiques o privades per a la 
realització de treballs científics, tècnics o artístics. 
l) Proposar al Departament la convocatòria de places de professorat dels cossos docents 
universitaris, de professorat contractat i d’ajudants. 
m) Proposar al Departament per a la seva designació els membres de les comissions de 
selecció del personal docent investigador, funcionari i contractat. 
n) Proposar al Departament la contractació de professorat emèrit i visitant. 
o) Crear comissions. 
p) Proposar al Departament l’adscripció del personal investigador en formació a la Unitat de 
Filosofia del Dret i, per tant, al Departament. 
q) Assumir qualsevol altra competència que li atribuexin els Estatuts i la resta de normes 
aplicables. 
 
Article 6. Funcionament 
 
1. El Consell d’Unitat de Filosofia del Dret es reuneix en sessió ordinària, com a mínim, un 
cop cada semestre acadèmic. 
2. Podran celebrar-se reunions extraordinàries a petició del Coordinador o Coordinadora de la 
Unitat o d’un terç dels membres de plantilla o amb dedicació a temps complert del Consell 
d’Unitat. Les reunions no poden tenir lloc durant el període de vacances. 
3. La petició de convocatòria per a sessions extraordinàries s’ha de dirigir al Coordinador o 
Coordinador i ha de fer-se per escrit signat per tots els sol·licitants. L’escrit ha de contenir 
una justificació de la petició i la indicació dels assumptes que es proposen per ser incorporats 
a l’ordre del dia. El Coordinador o Coordinadora ha de procedir a la convocatòria de la sessió 
dintre dels deu dies següents al de la petició. 
4. Per a la vàlida constitució del Consell en primera convocatòria és necessària la prèsencia 
del Coordinador o Coordinadora, o qui el substitueixi, i de la meitat dels seus membres. Si 
escau, per a la vàlida constitució del Consell en segona convocatòria, mitja hora després, és 
necessària la prèsencia del Coordinador o Coordinadora, o qui el substitueixi, i com a mínim 
d’un 30% dels seus membres de plantilla o amb dedicació a temps complert. 
 
Article 7. De l’adopció d’acords 
 
1. Els acords poden adoptar-se per assentiment, o per votació ordinària o secreta, tot 
seguint les regles següents: 
a) Es consideren aprovades per assentiment les propostes que no suscitin cap oposició. 
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b) En altre cas es farà una votació ordinària, que es realitzarà aixecant la mà, en primer lloc, 
els que aprovin la proposta, a continuació els que la desaprovin i, finalment, els que 
s’abstinguin. 
c) La votació ha de ser secreta en tots els assumptes referits a persones, quan així ho 
decideixi el Coordinador o Coordinadora, o a sol·licitud del 20% dels presents. En tot cas ha 
de ser secreta l’elecció del Coordinador o Coordinadora. 
d) Per tal de poder adoptar vàlidament un acord han d’estar presents, almenys, el 30% de 
membres de plantilla o amb dedicació a temps complert del Consell, a més del Coordinador o 
Coordinadora o persona que el substitueixi.  
2. Els acords, en cas de votació, s’adopten per majoria simple, sense perjudici dels acords 
que segons previsions específiques hagin 
d’adoptar-se per majoria absoluta. 
 
Capítol 2. El Coordinador o Coordinadora de Filosofia del Dret 
 
Article 8. Funcions 
 
1.El Coordinador o Coordinadora de Filosofia del Dret representa la Unitat de Filosofia del 
Dret i exerceix les funcions de coordinació d’aquesta. 
 
Article 9. Elecció 
 
1. El Coordinador o Coordinadora de Filosofia del Dret és elegit pel Consell d’Unitat entre el 
professorat doctor. Per ser Coordinador o Coordinadora s’ha de tenir un mínim de dos anys 
d’antiguitat a la UAB. 
2. La convocatòria d’elecció de Coordinador o Coordinadora de Filosofia del Dret es farà 
almenys vint dies abans que expiri el mandat anterior. Anirà acompanyada del calendari 
electoral. 
2.Si es presenten diferents candidatures, es proclama Coordinador o Coordinadora de 
Filosofia del Dret el candidat o la candidata que hagi obtingut la majoria simple dels 
membres del Consell. 

 
Article 10. Durada del mandat 
 
1. El mandat del Coordinador o Coordinadora de Filosofia del Dret té una durada de 3 anys 
i és renovable per un sol període consecutiu. 
2. El Consell pot revocar per majoria absoluta dels seus membres el Coordinador o 
Coordinadora d’Unitat. 

Article 11. Competències 
 
Són competències del Coordinador o Coordinadora de la Unitat de Filosofia del Dret: 
 
a) Representar la Unitat. 
b) Coordinar l’activitat de la Unitat, i de l’equip de coordinació que col·labori en les seves 
tasques . 
c) Convocar i presidir el Consell d’Unitat i executar els seus acords. 
d) Fer una proposta anual de programació i repartiment del encàrrec docent per cada curs 
acadèmic entre els professorat de la unitat per la seva aprovació del consell de la unitat de 
Filosofia del Dret. 
d) Administrar les partides pressupostàries. 
f) Posar en coneixement del Consell d’Unitat el nom de les persones de la Unitat que puguin 
col·laborar amb el Coordinador o la Coordinadora en les tasques a realitzar. 
e) Enviar a la Executiva els acords adoptats pel Consell de la Unitat sobre el repartiment del 
encàrrec docent, i totes les decisions sobre noves contractacions. 
e) Assumir qualsevol altra competència que pugui atribuir-li les normes o els Estatus de la 
Universitat, i en particular aquelles que en l’àmbit de la Unitat no hagin estat atribuïdes a 
altres òrgans. 
 
 
TÍTOL III 
La reforma del Reglament 
 



4 
 

Article 12. El procediment de reforma 
 
1.La iniciativa de la reforma del Reglament correspon: 
 
a) Al Coordinador o Coordinadora d’Unitat. 
b) A cinc membres del Consell d’Unitat. 
2. L’aprovació de la reforma requerirà la majoria absoluta del Consell d’Unitat i la ratificació 
de la Comissió Executiva del Departament de Ciència Política i Dret Públic. 
 
Disposició final 
 
Pel que fa a les votacions previstes en aquest Reglament: 
a) majoria simple significa que els vots emesos a favor d’una de les diverses opcions superen 
els obtinguts per qualsevol altre sense comptar les abstencions, vots en blanc o nuls. 
b) majoria absoluta significa que els vots emesos a favor d’una opció són, com a mínim més 
de la meitat dels vots del total de persones amb dret a vot. 

 

 

 


