Núm. 13
21 de desembre de 2009
Facultat de Dret. Universitat de Barcelona
Per enviar informació per publicar en propers butlletins: webdret@ub.edu

Sumari:
Editorial
Recordatori del calendari acadèmic
Actes acadèmics i institucionals
Junta de Facultat
Recerca
Pla d’Acció Tutorial
Secretaria
Professorat

Editorial
Després d’un any, apareix de nou el Butlletí Informatiu de la Facultat de Dret, amb
la voluntat de quedar-se entre nosaltres i d’informar-nos periòdicament de les
novetats de la Facultat. Durant el període que el BIFD ha estat aturat, però, la
política de comunicació de l’equip deganal ha crescut: s’ha millorat la pàgina web
de la Facultat, s’hi ha creat una intranet amb aplicacions diverses, s’han instal·lat
diversos monitors per tots els edificis de la Facultat que emeten informació
contínuament, s’ha publicat la memòria del curs 2007-2008 i està a punt de fer-ho
la del 2008-2009 i, a banda de nombrosos tríptics i prospectes informatius, s’ha
tornat a publicar la Guia de la Facultat. El BIFD, que a partir del 2010 tindrà una
aparició periòdica, completa aquest afany de comunicació i de transparència.
Us convido a llegir aquest breu noticiari com un aperitiu de la Memòria de la
Facultat, molt més completa i exhaustiva, que va ser presentada a la passada Junta
del dia 21 de desembre i que tots rebreu les properes setmanes.
Aprofito l’avinentesa per desitjar-vos molt bon Nadal i que tinguem, tots, un bon
any 2010.
Enoch Albertí Rovira
Degà

RECORDATORI CALENDARI ACADÈMIC (DESEMBRE 2009 GENER 2010):
El calendari acadèmic dels nous graus és diferent del calendari habitual dels
últims anys a les llicenciatures i diplomatures.
El calendari de la Universitat de Barcelona estableix que les vacances de Nadal
comencen el dia 23 de desembre i acaben el dia 6 de gener de 2010.
Per la seva banda, la Comissió Acadèmica de la Facultat (9 de juny de 2009) va
programar com a període de docència del primer semestre dels graus la setmana
de l'11 al 15 de gener. A partir del dia 18 de gener hi ha programades les proves de
síntesi i avaluacions úniques.
El període de docència a llicenciatures i diplomatures acaba el 22 de desembre de
2009 i el 7 de gener de 2010 comença el període d’exàmens.
+ info.:
DRET
CPA
GAP
RRLL
CRI
Defunció de Jordi Solé Tura
El passat dia 4 de desembre va morir Jordi Solé Tura, catedràtic de Dret
Constitucional i antic Degà de la nostra Facultat entre els anys 1985-1988. La
Facultat, juntament amb altres institucions, va retre homenatge a la seva
trajectòria amb la publicació, juntament les Cortes Generales, el Centro de Estudios
Políticos y Constitucionales, la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Mollet del
Vallès, del llibre commemoratiu Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje
al Profesor Jordi Solé Tura (2 vols.), que va ser presentat a la Facultat de Dret el
dia 26 de juny de 2009.

ACTES ACADÈMICS I INSTITUCIONALS
Acte d’inauguració de curs a la Facultat de Dret
Dimecres dia 14 d’octubre de 2009 a les 13h. a l’Aula Magna de la Facultat, es va
celebrar l’acte oficial d’inauguració de curs de la Facultat de Dret. A l’acte hi van
intervenir el Dr. Enoch Albertí Rovira, Degà de la Facultat, i el Dr. Ferran Badosa
Coll, catedràtic de Dret Civil, que va pronunciar la lliçó inaugural “El Dret Civil
català en la jurisprudència constitucional”.

Acte d'inauguració del curs dels estudis de Criminologia, Política Criminal i
Seguretat.
L’acte inaugural va tenir lloc el passat dimarts dia 13 d’octubre a les 19 h. a l'aula
magna de la Facultat de Dret. Hi van intervenir el degà de la Facultat, Prof. Enoch
Albertí Rovira; el director de la unitat de coordinació docent d'estudis criminològics i
de la seguretat, Prof. Santiago Mir Puig, i el cap d'estudis de l'ensenyament de
criminologia i política criminal, Prof. Joan J. Queralt Jiménez. Va dictar la lliçó
inaugural, ”Antinòmies criminològiques i noves perspectives de política criminal”, el
Dr. Carlos González Zorrilla, director de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya.
Acte de graduació dels llicenciats en Dret de la promoció 2008-2009
El passat dijous 10 de desembre es va celebrar, a l’Aula Magna de la Facultat, l’acte
acadèmic de graduació dels llicenciats en Dret de la promoció 2008-2009. L’acte va
comptar amb una nodrida presència d’estudiants i de familiars; hi van intervenir el
Degà de la Facultat, prof. Enoch Albertí Rovira, els professors Jaume AlonsoCuevillas Sayrol i Elena Guixé Noguès, i el Dr. Carles Viver Pi-Sunyer, ex
Vicepresident del Tribunal Constitucional, Catedràtic de Dret Constitucional i
Director de l’Institut d’Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya, com a
padrí de la promoció a proposta dels estudiants.

Conferències d’Activitats acadèmiques complementàries (curs 2009-2010)
- El dia 4 de novembre de 2008, conferència de Ramon Torrent,
Catedràtic d’Economia Política de la Universitat de Barcelona, director del programa
de postgrau International Economic Law and Policy (IELPO LLM) i de la Càtedra
Internacional OMC/Integració Regional, sobre La crisi econòmica i financera
explicada als estudiants de la Facultat de Dret.
- El dia 11 de novembre de 2008, segona conferència del cicle per Jordi Capo Giol,
Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat de Barcelona,
sobre Les eleccions presidencials als Estats Units d’Amèrica.
- El dia 29 d’octubre de 2009 a càrrec de Joan Queralt, Catedràtic de Dret Penal de
la Universitat de Barcelona i Cap d’Estudis de Criminologia, amb el títol El cas
Millet: aspectes penals i processals.
- El dia 3 de desembre, a càrrec de Josep Mª Reniu, professor titular de Ciència
Política de la UB i membre de la comissió d'experts nomenada per la Generalitat de
Catalunya, amb el títol El projecte de nova llei electoral catalana.
Cicle de conferències, organitzat per l’ensenyament de Ciència Política i de
l’administració (curs 2008-2009):
La crisi financera mundial, per Antonio Garrido (professor del Dept. d'Economia
Politica i Hisenda Pública, UB). Dimarts 11 de novembre del 2008.
México en la encrucijada de su transición democràtica, per Emilio Rabasa, director
del Departament de Dret del Tecnológico de Monterrey (Mèxic). Dimecres 26 de
novembre del 2008.
30 años de la Constitución: balance y retos, per Javier Tajadura Tejada, professor
titular de Dret Constitucional (Universitat del País Basc). Dimecres 17 de desembre
del 2008.
La globalización de la crisis, per Luciano Segreto (Universitat de Florència) (Itàlia).
20 de febrer del 2009.
Després de la crisi econòmica, ¿la crisi política?, per Josep Ramoneda (director del
CCCB). Dimecres 27 de maig del 2009.
Presentació del Vocabulari de Dret
El passat 2 de novembre de 2009 va tenir lloc la presentació del llibre Vocabulari de
Dret. Van internvenir en l’acte: Enoch Albertí, degà de la Facultat de Dret; Gemma
Fonrodona, vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística; Joan Xirau i Serra,
responsable de la Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia del
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya; Eva Pons, presidenta de la
Comissió de Política Lingüística de la Facultat de Dret i Antoni Llabrés, de la
Universitat de València. El Vocabulari de Dret és una obra elaborada conjuntament
per professors de les facultats de Dret de la Universitat de Barcelona i de la
Universitat de València, coordinada per Eva Pons (UB) i Antoni Llabrés (UV), amb
prop de 6.000 entrades, amb equivalències al castellà, sinònims i les sigles
corresponents, i que ha tingut l’assessorament i la revisió terminològica dels
Serveis Lingüístics de la UB i del Servei de Política Lingüística de la UV.

JUNTA DE FACULTAT
Dilluns dia 21 de desembre de 2009, es va celebrar Junta de la Facultat
En aquesta darrera sessió de la Junta es van prendre, entre d’altres, els següents
acords:
1.- Aprovació del Reglament de l’Escola de Postgrau +info
2.- Aprovació de les instruccions sobre publicació de notes i signatura d’actes +info
3.- Aprovació d’inici del procediment de creació de l’Institut de Recerca de la
Facultat de Dret +info
4.- Aprovació de la composició i dels membres de la Comissió de Qualitat de la
Facultat +info
5.- Designació dels membres de la Comissió de postgrau i formació continuada
+info
6.- Aprovació de les memòries dels nous màsters oficials d’”Anàlisi política i
assessoria institucional” i “Criminologia, política criminal i de seguretat + info
Escola de Postgrau
L’art. 3.3 del Reglament de la Facultat, modificat per Acord de la Junta de Facultat
de 28 de maig de 2009, crea l’Escola de Postgrau de la Facultat de Dret de la
Universitat de Barcelona. L’objectiu és el de millorar l’oferta actual de postgrau i
afavorir la futura oferta en aquest àmbit.
L’Escola de Postgrau es crea com òrgan encarregat de fomentar, coordinar i
gestionar tota l’oferta de postgrau. Entenent per activitats de postgrau les relatives
als màsters oficials, doctorat, i formació continuada. Es tracta de millorar la qualitat
del servei en relació a tots els actors implicats: estudiants, professorat i el futur
alumnat interessat en l’oferta d’estudis de postgrau de la Facultat de Dret. Pel
desenvolupament de les seves funcions l’Escola de Postgrau compta un Director/a,
un Consell de Direcció i un Consell Acadèmic.
La Junta de Facultat de 21 de desembre de 2009 acordà aprovar el Reglament
d’organització de l’Escola de Postgrau. Aquest Reglament estableix la naturalesa,
l’estructura organitzativa i les funcions de l’Escola. +info

Aprovat el nou reglament de la Facultat
El Consell de Govern de la Universitat de Barcelona va aprovar, el passat dia 1 de
desembre, les modificacions del reglament de la Facultat de Dret.
- Es preveu expressament la possibilitat de convocar Junta de Facultat amb
caràcter extraordinari fora del període lectiu (art. 7).
- Entren a formar part de la Comissió Acadèmica i, també, de la seva Comissió
permanent, els coordinadors dels màsters oficials (art. 18.1 i 3)
- S’incorpora a la Comissió de Recerca un representant de cada un dels Instituts de
recerca, observatoris i centres de recerca adscrits a la Facultat (art. 21)
- Es dóna major rellevància a la Comissió de Política Lingüística, donant-li el mateix
tractament formal que a la resta de comissions (art. 23.bis)
- S’incorpora l’Escola de Postgrau, instrument creat per la Junta de Facultat per a
dirigir, coordinar i gestionar l’oferta formativa de postgrau que ofereix la Facultat
(art. 31.bis)
- Els Consells d’estudis adaptin la composició i les funcions a les característiques
dels nous ensenyaments de grau i a la seva convivència transitòria amb els
ensenyaments actuals. (DT segona)
Dobles titulacions (Dret UB-Bologna, Dret-ADE i Dret-CPA)
La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona està treballant amb la Facoltà di
Giurisprudenza de la Università di Bologna per tal de fer una doble titulació en Dret.
Això permetria als estudiants obtenir el títol de Grau en Dret i la Laurea Magistrale
en cinc anys de carrera universitària. Els estudiants de la UB cursarien tres anys a
la UB i dos a Bologna, i els estudiants italians ho farien a la inversa (tres a
Bologna, dos a la UB). També s’estan preparant les memòries de dues dobles
titulacions més: Dret-ADE i Dret-Ciència Política i de l’Administració. Totes tres
memòries seran disponibles a la intranet de la Facultat i sotmeses a aprovació en
una propera Junta de Facultat.

Nous màsters oficials
Als quatre màsters oficials que actualment té adscrits la Facultat –“Criminologia i
sociologia jurídicopenal” (coord. Iñaki Rivera), “Dret de l’Empresa i dels Negocis”
(coord. Rosa M. Llàcer), “Gestió Pública Avançada” (coord. Marina Solé) i “Màster

d’Aigua. Analisi interdisciplinària i gestió sostenible” (coord. Josefina Tapias)-, aviat
se n’hi podran afegir dos més, per al curs 2009-2010, si finalment són verificats per
ANECA. La Facultat i el Consell de Govern de la Universitat han donat llum verda al
màster “Anàlisi política i assessoria institucional” (Coord. Jordi Capo) i
“Criminologia, política criminal i de seguretat” (Coord. Joan Queralt). La tramitació
d’un nou màster oficial professionalitzador per Dret està pendent de la publicació,
per part dels dos ministeris competents, del reglament que n’ha de fixar les linies
generals.
Intranet de la Facultat
A més a més de millorar el web de la Facultat, també s’ha habilitat una intranet.
S’hi accedeix des del menú superior dret del web de la Facultat (Intranets >
intranet de la Facultat) i cal posar el password i nom d’usuari que tot el PDI disposa
per accedir a l’espai personal. Els apartats de la intranet són: eines jurídiques
bàsiques, agenda de la Facultat, convocatòries i actes aprovades dels òrgans de
govern de la Facultat, documents oberts a consulta dels membres de la Facultat,
hemeroteca de BIFD, bloc de la Facultat i facebook de la Biblioteca i de la Facultat.

RECERCA
Institut de recerca de la Facultat de Dret
La Junta de Facultat del dia 21 de desembre de 2010 ha aprovat el projecte de
creació d’un Institut de recerca de la Facultat de Dret. L’Institut obeeix als següents
objectius. D’una banda, ha de convertir-se en un dels principals instruments per
potenciar la interrelació i la integració d’esforços dels Grups de recerca actualment
existents facilitant mitjançant la infraestructura administrativa adequada tant la
captació de recursos com la gestió de la recerca. D’altra banda es tracta també de
promocionar la recerca transversal i de donar visibilitat externa a la recerca que
efectivament es realitza a la Facultat millorant, igualment, l’activitat de
transferència. La creació d’un Institut de recerca facilitarà amés la relació amb
entitats públiques i privades interessades en la recerca en Ciències socials i ajudarà
a avançar en l’europeïtzació i internacionalització de l’activitat investigadora.
Avaluació de la recerca
Amb ocasió de la celebració d’un Taller sobre la avaluació de la recerca en Ciències
Socials i Humanitats organitzat per l’ AQU i la Universitat de Barcelona els dies 28 i

29 de gener de 2010 es va constituir a iniciativa de la Facultat de Dret de la
Universitat de Barcelona un Grup de treball amb representants de les Facultats de
Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat
de Girona i Universitat Pompeu Fabra per tal d’arribar a una declaració conjunta.
Aquest document s’ha presentat com a document de treball del taller. + info
El dia 15 de gener de 2010 se celebrarà a la Facultat la reunió de SARFAL, xarxa de
Facultats de dret amb perfil de recerca. A la tarda se celebrarà una sessió oberta al
públic dedicada a debatre els temes d’avaluació de la recerca. Formen part de
SARFAL les Facultats de Dret de les Universitats de Aarhus, Barcelona, Bolonya,
Galway, Geneva, Heidelberg, Leiden, Leuven, Oslo, Òxford, Poitiers, Praga, Uppsala
i Viena.

PLA D’ACCIÓ TUTORIAL
La tutoria prèvia necessària a la matriculació dels nous graus
Segons acord de Junta de Facultat de 26 de març de 2009, tots els estudiants que
volguessin seguir els nous graus de la Facultat, haurien de realitzar una tutoria
prèvia a la matriculació amb un/a professor/a de la Facultat. Aquesta tutoria,
individual i personalitzada, es va celebrar els mesos de juliol i setembre i va
beneficiar un total de 1.071 estudiants de nou accés (471 Dret, 95 GAP, 91 CPA,
121 CRI i 293 RRLL).
L’objectiu de la tutoria prèvia a la matriculació és assessorar l’estudiant en el
nombre de crèdits a matricular i evitar matriculacions de crèdits desproporcionades
respecte de la disponibilitat real de l’estudiant. Aquest assessorament hauria
d’ajudar a reduir el fracàs acadèmic de molts estudiants, a disminuir les dades
d’abandonament, a superar la normativa de permanència i, en definitiva, a millorar
el rendiment acadèmic dels estudiants i de la Facultat. La tutoria té un caràcter
orientador i després d’efectuada l’estudiant matricula lliurament el nombre de
crèdits que estimi convenient.

SECRETARIA

Nombre d’estudiants matriculats per ensenyaments (2004–2010)
04–05
05–06
06–07
07–08
08-09
Ensenyaments
4.322
4.109
4.019
3.788
3.594
Llicenciatura en Dret
Grau en Dret
4.322
4.109
4.019
3.788
3.594
Total Dret
409
385
380
315
306
Diplomatura en GAP
Grau en GAP
409
385
380
315
306
Total GAP
175 (pv)
117 (pn)
335 (pn)
313 (pn)
381
Llic. en Ciència
107 (pv)
55 (pv)
15 (pv)
Política
Grau en Ciència
Política
175
227
390
328
381
Total Ciència
Política
66
208
357
294
307
Llic. en Criminologia
(2on cicle)
Grau en
Criminologia
66
208
357
294
307
Total Criminologia
1.740
1.595
1.549
1.397
1.322
Diplom. en RRLL
Grau en RRLL
1.740
1.595
1.549
1.397
1.322
Total RRLL
175
183
195
175
152
Llic. en Ciències del
Treball (2on cicle)
175
183
195
175
152
Total CCTT
Graduat en
Criminologia
Graduat en
Investigació Privada
Doctorat (docència)
Doctorat
(investigació)
Master oficial
Criminologia i
sociologia
jurídicopenal
Màster oficial Gestió
Pública Avançada
Màster oficial Dret
de l’Empresa i els
Negocis
Màster oficial Aigua.
Anàlisi
interdisplinària i
gestió..
Total Màsters
oficials
Total Postgraus
títols propis
Totals

09-10
2.709
917
3.624
154
187
341
314
112
426
398
130
528
905
326
1.231
79
79

610

560

577

556

637

427

287

280

288

316

337

409

118

135

98

98

124

106

129

95

141

25

50

17

51

23

50

31

35

15

26

96

186

920

687

574

668

593

297 (a)

8.496

8.475

8.571

8.056

7.962

7.734

(pv = pla vell; pn = pla nou); (a) = la matrícula roman oberta durant el segon semestre.

Nombre d’estudiants de nou accés matriculats per ensenyaments (20042010)
Ensenyaments
Grau en Dret
Grau en GAP
Grau en Ciència
Política
Grau en Criminologia
Grau en RRLL
Graduat en
Criminologia
Graduat en
Investigació Privada
Llic. en Criminologia
Llic. en Ciències Del
Treball
Doctorat (docència)
Totals

04–05

05–06

06–07

07–08

08-09

09-10

737

675

681

658

688

575

115

100

102

81

103

90

74
(Pla vell)

87

125

114

90

110

--

--

--

--

--

130

390

387

361

338

336

320

187

170

179

178

230

--

79

76

102

133

74

129

-–

124

111

69

121

191

69

86

75

75

43

--

124

137

106

103

--

--

1.775

1.842

1.842

1.749

1.685

1.545

Graus a partir del curs 2009-2010 (abans eren Llicenciatures o diplomatures).

Evolució de les notes de tall de 2004 al 2008
Ensenyaments
Llicenciatura/Grau
en Dret
Diplomatura/Grau
en GAP
Llicenciatura/Grau
en Ciència Política
Diplomatura/Grau
en RRLL
Llicenciatura/Grau
en Criminologia

04–05

05–06

06–07

07–08

08-09

09-10

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

6,03

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5

5,38

5,64

5,69

5,78

5,36

5,00

5,00

5,00

5,00

5

5,00

6,53

Oferta de places de nou accés dels nous graus (curs 2009-2010)
L’oferta de places pactada entre la Facultat i el vicerectorat de la UB i finalment
acordada per la Generalitat de Catalunya, va ser la que segueix. La Facultat va
decidir disminuir l’oferta de places de nou ingrés al graus respecte la de cursos
anteriors per tal de complir el compromís de fer grups més petits –la qual cosa no
ha estat possible en tots els casos, però sí en la majoria- i millorar, d’aquesta
manera, la qualitat de la nostra oferta docent.
Places ofertades per la Facultat (UB)
Grau Dret
Grau Ciència Política
Grau Criminologia
Grau Gestió i Administració Pública
Grau Relacions Laborals

09-10
550
100
120
100
320

Horari de
Dia
Del
Del

la Secretaria de la Facultat de Dret durant les vacances de Nadal
24 de desembre: tancada a partir de les 13h
28 al 31 de desembre: tancada
4 al 8 de gener: horari de matí

PROFESSORAT
Professors de la Facultat de Dret en serveis especials (per ordre alfabètic)
Eliseo Aja Fernández:
Miquel Caminal Badia:
Ramon Casas Vallés:
Laura Diez Bueso:
Tomàs Font Llovet:
Markus González Beilfuss
Pedro Jover Presa
Mª Jesús Larios Paterna
Elena Lauroba Lacasa
Elisenda Malaret Garcia
Esther Mitjans Perelló
Miguel Palomares Amat
Cristina Pellisé de Urquiza
Rafael Ribó Massó
Carlos Rión Tetas
Encarnación Roca Trias
Eduardo Roig Moles
Raquel Serrano Olivares
Mercedes de Solà Domingo
Pere Vilanova Trias

President del Consell de Garanties Estatutàries de la
Generalitat de Catalunya
Director Memorial Democràtic Dep. Interior, Rel.
Institucionals i Participació. Generalitat de Catalunya
Professor a l’ Escola Judicial del C.G.P.J
Assessora Especial a l’Institut d’Estudis Autonòmics
del Dep. de Governació i Relacions Institucionals de
la Generalitat de Catalunya.
President de la Comissió Jurídica Assessora de la
Generalitat de Catalunya
Lletrat del Tribunal Constitucional.
Membre del Consell de Garanties Estatutàries de la
Generalitat de Catalunya
Coordinadora de l’Àrea de Síndic de Greuges
Directora Gral. D’Entitats Jurídiques del Dep. de
Justícia.
Membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
Directora Agència Catalana de Protecció de Dades.
Lletrat del Parlament de Catalunya
Directora Gral. Autoritat Catalana Competència
Síndic de Greuges de Catalunya.
Regidor de l’Ajuntament de Calafell
Magistrada del Tribunal Suprem
Vocal Assessor Gabinet Presidència del Govern
Consell de Relacions Laborals, Dep. del Treball
Funcionària de les Comunitats Europees
Director de la División de Asuntos Estratégicos y
Seguridad, Ministerio de Defensa

Professors de la Facultat de Dret en comissions de serveis
Oriol Mir Puigpelat
Ana Sanz León

Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de
Catalunya
Generalitat de Catalunya

