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In Memoriam

Jordi Solé Tura
In Memoriam
La Junta de la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona, reunida el dia 21 de desembre de 2009,
vol expressar el seu profund condol pel recent traspàs
del professor Jordi Solé Tura, que fou catedràtic de
Dret Constitucional d’aquesta Universitat i degà de
la Facultat entre els anys 1985 i 1988. A la vegada,
la Junta vol manifestar el seu reconeixement
més sincer per la persona i l’obra del professor
Solé Tura, la qual va esdevenir cabdal tant per
la recuperació de la democràcia i les llibertats
en aquest país com per la modernització de la
universitat.
El professor Solé Tura, amb el seu magisteri,
va deixar empremta en vàries generacions de
juristes formades en aquesta Facultat. D’altra
banda, i més enllà del món acadèmic, va
treballar de manera tenaç i eficaç per instaurar
una Constitució que superés els conflictes de la
nostra història recent. El professor Jordi Solé
Tura va destacar molt especialment per donar valor a la paraula i per situar el diàleg
i el compromís com a mitjà essencial per la resolució dels conflictes i la instauració d’una
convivència social en pau i en llibertat.
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Presentació del degà
Amb la Memòria del curs 2008-2009 donem continuïtat a la sèrie que es va iniciar
l’any passat, amb la presentació de la Memòria del curs 2007-08. Es tracta d’oferir
una fotografia panoràmica de la Facultat, que permeti visualitzar la seva realitat
actual. Amb aquesta voluntat, que permetrà dintre d’uns anys poder contemplar
no sols la fotografia de la Facultat, sinó una pel·lícula de la seva evolució, hem
elaborat la Memòria que ara es presenta. Estem convençuts, a més, que el millor coneixement de la Facultat permetrà també apreciar-la millor en tota la seva varietat
i complexitat i ens situarà en millors condicions per avançar en el camí d’encarar
amb èxit els nous reptes que se’ns presenten.
Al llarg del curs 2008-2009 es van avaluar favorablement per ANECA i verificar
positivament pel Consell d’Universitats les propostes dels cinc nous graus que es
van presentar per la Facultat el curs anterior (Dret, Ciència Política i de l’Administració, Relacions Laborals, Gestió i Administració Pública i Criminologia) i que
suposen l’adaptació dels ensenyaments oficials de grau a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior. Aquest procés, que continuà el de l’elaboració de les propostes,
no ha estat fàcil ni senzill, però finalment, amb la col·laboració eficaç i desinteressada de moltes persones, ha tingut un resultat altament positiu: s’han pogut verificar les cinc propostes de nous graus i s’han pogut posar en marxa el curs següent,
2009-2010. La posada en marxa d’aquests nous ensenyaments, que conviuran durant un cert temps amb els antics, en extinció, ha estat possible gràcies a l’esforç
de planificació i preparació en el que han participat de manera extraordinàriament
rigorosa molts professors i professores i moltes persones d’administració i serveis,
sense l’esforç generós dels quals simplement no hagués estat possible. Des d’aquí
voldria reconèixer públicament, altra vegada, la seva tasca i agrair-los-hi de nou.
L’adaptació dels ensenyaments a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior amb criteris de qualitat constitueix una de les línies estratègiques bàsiques de la Facultat
de Dret, juntament amb el desenvolupament d’una oferta de postgraus completa i
d’alta qualitat, la potenciació de la recerca, la connexió amb el món professional i
les demandes socials en les àrees que són pròpies de la Facultat i la internacionalització de les nostres activitats, tant docents com de recerca. El curs 2008-2009 ha
estat una fita important en aquesta línia, que esperem que en els anys futurs i amb
la col·laboració de tots, amb el desplegament de nous projectes i iniciatives, pugui
oferir els fruits que desitgem, situant la Facultat en el lloc capdavanter del nostre
sistema universitari que li correspon per tradició i per vocació.
Una Memòria com aquesta requereix l’esforç de moltes persones. Voldria expressar
públicament l’agraïment a tothom que l’ha fet possible, i especialment als professors Juli Ponce i Daniel Vázquez, Vicedegà i Adjunt, respectivament, de Relacions Institucionals, als directors i secretaris de Departament i als professors que
han facilitat algunes de les dades necessàries, i, de manera molt particular, a la
Sra. Lina Moragues, Administradora del centre, a la Sra. Carme Oliva, Cap de secretaria i a tot el personal administratiu de la Secretaria i dels Departaments, sense
la dedicació dels quals no hagués estat possible.

Enoch Albertí Rovira
Degà
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Es poden consultar més imatges a: http://www.ub.edu/dret/presentacio/galeria.htm
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I. Actes institucionals

1] Acte de celebració dels 50 anys de la Facultat de Dret a Pedralbes
Prestigiosos representants del món acadèmic i de l’arquitectura es van trobar a l’Aula Magna el 18 de
desembre de 2008 per celebrar el cinquantè aniversari de la construcció de la seu de la Facultat de
Dret a la Diagonal.
La importància que va tenir aquesta fita, tant des del punt de vista acadèmic com per a la història de l’arquitectura de la ciutat, i els reptes de
futur que té avui dia aquest centre, van ser els eixos de les intervencions. Hi van participar el rector de la UB, Dídac Ramírez; l’antic degà
de la Facultat d’ara fa cinquanta anys i degà honorari del centre, Josep
Maria Font Rius; el degà actual, Enoch Albertí; l’alumne de la promoció 1958-1963 i actual catedràtic de la Facultat, Ricardo Panero, i
els dos arquitectes que van projectar l’edifici, Guillem Giráldez i Xavier Subias —juntament amb el difunt Pedro López Íñigo—, els quals
van obtenir per aquest projecte el primer premi FAD de la història.

2] Acte d’inauguració de l’Aula Font i Rius
El mateix dia s’inaugurà la nova aula 4 (Font i Rius) i 50 anys de la Facultat
de Dret a Pedralbes, exposició documental i fotogràfica sobre el cinquantè
aniversari de la construcció de l’edifici. La mostra, que es va muntar al
vestíbul, va fer un repàs de l’evolució dels diferents espais del centre i
d’alguns capítols cabdals de la història de la seu universitària. Les professores Mar Aguilera i Cristina Roy i el senyor Miquel Fernández, del punt
d’informació, van elaborar el material de l’exposició a partir dels fons de
l’arxiu del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, de l’arxiu de la Secretaria
de la Facultat i de la Biblioteca del Pavelló de la República.
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3] Acte d’inauguració del curs acadèmic
El dilluns 13 d’octubre de
2008, va tenir lloc a l’Aula
Magna la sessió inaugural de
curs de la Facultat de Dret.
En el decurs de la sessió, i donant continuïtat a una tradició acadèmica de la Facultat,
va pronunciar una conferència
el catedràtic de Dret Mercantil Dr. Eduardo Polo Sánchez.

4] Acte de graduació de la Llicenciatura de Dret
Durant l’any acadèmic 2007-2008 es va dur a terme una votació entre
els alumnes de darrer curs de la llicenciatura de Dret, decidint-se la
celebració d’un acte de graduació dels futurs llicenciats de la promoció
que ha finalitzat la llicenciatura del curs 2007-2008. A partir d’aquesta iniciativa, l’organització de l’acte va avançar camí, quedant aquesta
a càrrec d’un grup d’alumnes (composada pels senyors i les senyores
Pablo Barreneche, Lara Camarero, Rebeca Parrado, i Tatiana Ramírez),
els quals es varen dirigir a la Facultat, concretament al Vicedeganat de
Relacions Institucionals, per a la col·laboració en l’organització.
Fruit d’aquests treballs preliminars preparatoris, finalment es va organitzar l’acte de graduació pel proper dia 9 de desembre, de 17 a
20 hores, a l’Aula Magna de la Facultat de Dret (es pot consultar gratuïtament el video de l’acte a: http://www.ub.edu/dret/queoferim/index/video.
htm), que es trobava plena de gom a gom, amb vora 300 assistents entre
llicenciats i acompanyants.
L’acte es va iniciar amb una obertura a càrrec d’Enoch Albertí, Degà
de la Facultat de Dret, seguida per una exposició oral a càrrec de dos
alumnes (la senyora Georgina Andrés i el senyor Gaston Gelabert) i
dos docents triats pels llicenciats (les professores Dras. Isabel Miralles
i Pilar Rivas). Seguidament, va tenir lloc el discurs de la madrina de la
promoció, la Magistrada del Tribunal Suprem, Excma. Sra. Na Encarna
Roca.
A continuació, es va executar una peça musical cantada per l’alumna
Ana Mª de la Cabeza Jiménez, seguida de l’entrega de diplomes
als llicenciats.
La cloenda de
l’acte va arribar amb el cant del Gaudeamus Igitur per part del Cor de la Universitat de Barcelona i seguidament es va servir un refrigeri per
a tots els assistents.
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5] Acte de graduació de la Llicenciatura de Ciències Polítiques i
de l’Administració
El 29 de maig de 2009 es va celebrar al Saló de Graus de la Facultat de Dret
l’Acte de Graduació de la primera promoció de la Llicenciatura en Ciència
Política i de l’Administració (2005-2009).
En l’Acte de Graduació, que va comptar amb la presència del degà de la Facultat de Dret, el Dr. Enoch Albertí, i el cap d’Estudis de Ciència Política i
de l’Administració, el Dr. José M. Reniu Vilamala, es va celebrar una taula
rodona sobre «El paper del politòleg avui: l’exercici de la professió», amb
la intervenció del Dr. Jordi Capo, la Dra. Anna Parés i el Sr. Jordi Sauret;
i va finalitzar amb una conferència sobre «Nous reptes: la política i els polítics en l’entorn 2.0», a càrrec de l’Hble. Sr. Ernest Benach, President del
Parlament de Catalunya.
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II. La Facultat de Dret en xifres

1] Ensenyaments Oficials
Ensenyaments
Llicenciatures

4

Diplomatures

2

Màsters

4

Total

10

2] Altres ensenyaments (títols propis)
Altres ensenyaments
Màsters, Postgraus i Cursos d’orientació universitària

31

Títols propis

2

Total

33

3] Departaments adscrits a la Facultat
Departaments adscrits a la Facultat
Total

8

4] Departaments que exerceixen la docència a la Facultat
Departaments que exerceixen la docència a la Facultat
Total

24

5] Estudiants
Estudiants

1] Estudiants totals

7.228

2] Estudiants dones

59,86 %

3] Estudiants homes

40,14 %

4] Estudiants nous

1.801

17

Facultat de Dret

5] Estudiants de primer i segon cicle

3.177

Primer cicle

2.647

Segon cicle

530

6] Estudiants estrangers acollits

136

7] Diplomats

311

Gestió i Administració Pública

56

Relacions Laborals

255

8] Llicenciats

559

Dret

432

Ciències del Treball

43

Criminologia

47

Pla vell en Ciències Polítiques

0

Pla nou en Ciències Polítiques

37

9] Títols propis

1029

Criminologia i Política Criminal

666

Investigació Privada

363

10] Estudiants de doctorat

247

11] Estudiants de màsters oficials

65

12] Estudiants de formació continuada

593

13] Estudiants que han llegit la tesi

15

14] Estudiants que han assolit la suficiència investigadora

81

6] Personal docent i investigador (PDI)
PDI

1] PDI total

360

2] PDI dones

35 %

3] PDI homes

65 %

4] PDI funcionari
5] PDI contractat permanent

199
4

6] PDI contractat temporal

157

7] PDI a temps complet

207

8] PDI a temps parcial

147

7] Personal d’administració i serveis (PAS)
PAS

18

1] PAS total

76

2] PAS dones

55

3] PAS homes

21

4] PAS funcionari

52

5] PAS laboral

24
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8] Recerca
Recerca

1] Observatoris adscrits a la Facultat

3

2] Grups de recerca reconeguts per la Generalitat (SGR)

17

3] Altres grups

6

4] Projectes i convenis gestionats per la Facultat de Dret
Projectes nacionals

46

Projectes europeus

2

Ajuts a la recerca

33

Infraestructures

3

Convenis

8

Accions especials i complementàries

5

5] Projectes i convenis gestionats per la Fundació Bosch i Gimpera
6] Quantitat econòmica rebuda per la Facultat en el contracte programa de recerca de l’any 2009

54
44.251,03 €

7] Quantitat econòmica total gestionada en recerca per la Facultat

1.430.026 €

8] Quantitat econòmica gestionada en recerca per la Fundació Bosch i Gimpera

674.263,10 €

9] Becaris de recerca

23

10] Tesis llegides

15

11] Diplomes d’estudis avançats (DEA)

110

9] Biblioteca
Biblioteca

1] Fons de monografies
2] Fons de publicacions periòdiques

174.456
1.869

3] Préstecs

40.157

4] Lectors

825.549

5] Pressupost ordinari
6] Llibres de donatiu

73.429
1.178
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III. La Facultat de Dret presentada amb detall

1] Persones a la Facultat de Dret
1.1.]

Estudiants: nombre i agrupació distingint nous, totals, llicenciats, gènere

La Facultat de Dret està formada per 7.228 estudiants (enfront dels 7.250 del curs 2007-08),
dels quals gairebé 6 de cada 10 són dones, i 136 estudiants estrangers acollits (per 130 en el
curs 2007-08). Els estudiants nous en el curs acadèmic 2008-09 han estat 1.801 (enfront de
1.895 en el curs 2007-08). Els diplomats aquest curs han estat 311 (56 de Gestió Pública i
255 de Relacions Laborals). Els llicenciats, 559 (432 de Dret, 43 de Ciències del Treball, 47 de
Criminologia i 37 de pla nou de Ciències Polítiques).
Del conjunt esmentat d’estudiants que no han finalitzat els estudis, 3.177 són a primer i segon
cicle. L’alumnat de doctorat suma un total de 247 (dels quals 7 han obtingut el títol de doctorat
i 81 la suficiència investigadora) i el total d’estudiants de postgrau suma 540.

Curs 2008-09

Alumnat matriculat

Alumnat de nou accés

Dret

3.802

759

Relacions Laborals

1.329

321

Criminologia i Política Criminal

666

230

Investigació Privada

363

118

Gestió i Administració Pública

342

101

Ciència Política i de l’Administració

373

107

Criminologia

301

126

Ciències del Treball

165

39

Màster Oficial

65

65

Doctorat

247

15

Formació Continuada

593

565

1.2.]

Professorat: nombre i agrupació per categories, departaments, gènere

La Facultat de Dret inclou 360 professors i professores (enfront de 365 en el curs 2007-08), distribuïts entre els vuit departaments adscrits:
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈

Departament de Dret Administratiu i Dret Processal
Departament de Dret Civil
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política
Departament de Dret i Economia Internacional
Departament de Dret Financer i Tributari
Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
Departament de Dret Penal i Ciències Penals
Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat.
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Concretament es distribueixen de la manera següent:
a] Personal docent i investigador [PDI] total: ........... 360
b] PDI dones: ................................................................................................................ 35 %
c] PDI homes: ............................................................................................................. 65 %
Personal docent i investigador (PDI) total

360

100 %

PDI dones

35 %

PDI homes

65 %

Personal docent i investigador [PDI]
PDI Homes



PDI Dones



d] PDI funcionari: 199, incloent-hi les situacions de serveis especials i comissió de serveis (en-

front de 205 en el curs 2007-08).
PDI funcionari
Catedràtics d’universitat

52

Temps complet

50

Temps parcial

2

Catedràtics d’escola universitària

2

Temps complet

1

Temps parcial

1

Professorat titular d’universitat

109

Temps complet

96

Temps parcial

13

Professorat titular d’escola universitària

30

Temps complet

29

Temps parcial

0

Professorat titular d’escola universitària interí

6

Temps complet

6

Temps parcial

1

e] PDI contractat:..................................................................................... 161 (enfront de 160 del curs 2007-08)
⚈
⚈

PDI contractat permanent: ............................................. 4
PDI contractat temporal: .......................................... 157

PDI contractat
Professorat agregat

4

Temps complet

4

Temps parcial

0

Professorat lector

14

Temps complet

14

Temps parcial

0

Ajudants LOU

7

Temps complet

7

Temps parcial

0

130

Temps complet

0

Temps parcial

130

Professorat emèrit

5

Temps complet

0

Temps parcial

0

Associats substituts

1

Temps complet

0

Temps parcial

1

Professorat associat
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f] PDI a temps complet: 207 (enfront de 218 en el curs 2007-08)
PDI a temps complet

207

100 %

Catedràtics d’universitat

50

24 %

1

1%

Professorat titular d’universitat

96

46 %

Professorat titular d’escola universitària

29

14 %

Professorat titular d’escola universitària interí

6

3%

Professorat agregat

4

2%

Professorat lector

14

7%

Ajudants LOU

7

4%

Catedràtics d’escola universitària

PDI a temps complet



Catedràtics d'universitat

Catedràtics d'escola universitària



Professorat titular d'universitat

Professorat titular d'escola universitària









Professorat titular d'escola universitària interí

Professorat agregat



Professor lector

Ajudants LOU

g] PDI a temps parcial: 153 (enfront de 147 del curs 2007-08)
PDI a temps parcial

147

100 %

Catedràtics d’universitat

2

1%

Catedràtics d’escola universitària

1

1%

Professorat titular d’universitat

13

8%

Professorat titular d’escola universitària

1

1%

Professorat associat

130

85 %

Professorat emèrit

5

3%

Professorat associat substitut

1

1%
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PDI a temps parcial



Catedràtics d'Universitat
Catedràtics d'Escola Universitària





  


Professors titulars d'Universitat
Professors titulars d'Escola Universitària
Professors associats



Professors emèrits
Professors associats substituts

PDI en situacions especials:

Professors

*Serveis Especials
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Miquel Caminal Badia

Director Memorial Democràtic Dept. Interior, Rel. Institucionals i Participació.
Generalitat de Catalunya

Ramon Casas Vallés

Professor a l’Escola Judicial del C.G.P.J.

Laura Diez Bueso

Adjunta al Síndic de Greuges

Tomàs Font Llovet

President de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya

Markus González Beilfuss

Lletrat del Tribunal Constitucional

Pedro Jover Presa

Membre del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya

Ma. Jesús Larios Paterna

Coordinadora de l’Àrea de Síndic de Greuges

Elena Lauroba Lacasa

Directora Gral. d’Entitats Jurídiques del Dept. de Justícia

Elisenda Malaret Garcia

Membre del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Esther Mitjans Perelló

Directora Agència Catalana de Protecció de Dades

Miguel Palomares Amat

Lletrat del Parlament de Catalunya

Cristina Pellisé de Urquiza

Directora Gral. Autoritat Catalana Competència

Rafael Ribó Massó

Síndic de Greuges de Catalunya

Carlos Rión Tetas

Regidor de l’Ajuntament de Calafell

Encarnación Roca Trias

Magistrada del Tribunal Suprem

Eduardo Roig Moles

Vocal Assessor Gabinet Presidència del Govern

Raquel Serrano Olivares

Consell de Relacions Laborals, Dept. del Treball

Mercedes de Solà Domingo

Funcionària de les Comunitats Europees

Pere Vilanova Trias

Director de la División de Asuntos Estratégicos y Seguridad, Ministerio de Defensa

*Comissió Serveis

Ana Sanz León

24

1
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*Any Sabàtic

2

Miguel Ángel Aparicio Pérez Catedràtic de Dret Constitucional
José Ignacio García Ninet

1.3.]

Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Personal d’administració i serveis (PAS): nombre i agrupació per gènere

L’administració de Dret està formada per 76 persones que donen suport administratiu al centre
des de les diferents oficines o secretaries:
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈

Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat de Dret
Oficina de Recerca
Oficina d’Afers Generals
Secretaria dels Departaments
Punts d’informació als usuaris de Dret
Secretaria d’Estudiants i Docència de l’Escola de Relacions Laborals
Punt d’Informació de l’Escola de Relacions Laborals
Persona a càrrec de projectes de recerca.
Any 2008
PAS

Dret

Relacions Laborals

Totals

Personal tècnic logístic

1

1

2

Oficina d’Afers Generals

5

—

5

Oficina de Recerca

2

—

2

Secretaria d’Estudiants i Docència

16

7

23

Departaments

14

—

14

Punt d’Informació

12

4

16

Altres

14

—

14

Totals

64

12

76

Personal tècnic logístic
Oficina d'Afers Generals








Oficina de Recerca
Secretaria d'Estudiants i Docència





Departaments
Punt d'informació



Altres

D’aquests, 52 persones són funcionàries de les escales d’administració general: 41 són funcionàries de carrera i 11 funcionàries interines. Pel que fa a la resta de personal, és contractat laboralment, 12 mitjançant contractes laborals indefinits i 14 amb contractes laborals temporals.
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PAS - 2008
Funcionariat

41

Funcionariat interí

11

Laboral

10

Laboral temporal

14

Total

76

Funcionariat
Funcionariat interí


Laboral





Laboral temporal



PAS - 2008
Dones

55

Homes

21

Dones



Homes
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Any 2009
PAS

Dret

Relacions Laborals

Totals

Personal tècnic logístic

1

1

2

Oficina d’Afers Generals

5

—

5

Oficina de Recerca

2

—

2

Secretaria d’Estudiants i Docència

18

7

25

Departaments

14

—

14

Punt d’Informació

12

4

16

Altres

15

—

15

Totals

67

12

Personal tècnic logístic



79



Oficina d'Afers Generals



Oficina de Recerca

Secretaria d'Estudiants i Docència





Departaments


Punt d'Informació

Altres
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2] Les infraestructures de la Facultat
2.1.] Obres i equipaments
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈

Reforma de l’antic espai de «La Caixa» per a l’Escola de Postgrau
Inici de la reforma i canvi d’ubicació de la Biblioteca Nacions Unides
Inauguració de l’Aula 4 renovada i batejada amb el nom de «Font Rius»
Obres de rehabilitació de la façana de l’edifici Ilerdense (amb finançament UB)
Canvi de dotze claraboies circulars
Ampliació de l’aparcament de motos
Treballs de pintura de diverses portes de l’edifici Ilerdense
Canvi del motor hidràulic per a la porta del pàrquing
Barana de la rampa de la porta principal
Mobiliari per a l’oficina de postgraus
Remodelació elèctrica de l’aula d’informàtica
Substitució de vàters de la planta baixa de l’edifici Ilerdense
Pintura de 64 portes de l’edifici Ilerdense
Substitució dels radiadors de les aules de l’edifici Ilerdense
17 taules i 65 cadires per a l’Escola de Relacions Laborals
Adquisició de vuit panells informatius de peu
Canvi de les cortines de l’Aula Magna
Canvi de les cortines del saló de graus
Adquisició de taulers i vitrines
Treballs de pintura de les aules de l’edifici Ilerdense
Adquisició de nou papereres d’exterior
Treballs de pintura dels passadissos de la 1a a la 5a plantes de l’edifici Ilerdense
Treballs de fusteria a 31 bancs de la zona exterior
Adquisició de cortines per a l’aula d’informàtica, el Vicedeganat i el Deganat
Substitució de vuit vidres
Treballs de pintura de les aules 12A i 18A i del vestíbul de l’edifici Ilerdense
Substitució del compressor del despatx del Vicedeganat
Treballs de pintura a l’aulari Tomás y Valiente
Treballs de pintura en les arquetes dels quadres elèctrics de la zona exterior
Pintar 30 papereres de l’exterior
Col·locació de xapes de ferro en negre per a sis portes
Treballs de pintura a l’Escola de Relacions Laborals

2.2.]
⚈
⚈

Subsistema de circuit tancat de televisió a la biblioteca
Plaques de senyalització

2.3.]
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈

Actuacions realitzades amb relació a la seguretat dels edificis

Informàtica i audiovisuals

Habilitació de nou punts Wi-Fi a l’aulari Tomás y Valiente
Habilitació de vuit punts Wi-Fi a l’edifici principal
Habilitació de cinc punts Wi-Fi per a l’Escola de Relacions Laborals
Substitució d’aparells d’àudio al saló de graus (micròfons, projector)
Kit multimèdia per al saló de graus
Projector d’aula
Televisor de 42” per a la planta baixa de l’edifici Ilerdense
Deu impressores
Pantalla i projector per a l’aula C
Un ordinador portàtil
Tres impressores per a l’Escola de Relacions Laborals
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⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈

Dos ordinadors per a l’Escola de Relacions Laborals
30 ordinadors portàtils per a l’Escola de Relacions Laborals
Dos projectors per a l’Escola de Relacions Laborals
Dues pantalles per a l’Escola de Relacions Laborals
Un monitor per a l’Escola de Relacions Laborals
Un carret per a ordinadors portàtils per a l’Escola de Relacions Laborals
Adquisició d’un programa informàtic per a la distribució de grups, aules, dates i usuaris
Càmera de vídeo i trípode
Gravadora

2.4.]

Recursos Docents
2.4.1.]

Aularis de la Facultat amb dotació per a usos docents

Capacitat

m2

Pissarra

Pantalla

Canó

PC

Calefacció

Aire

Gravadora

Edifici Principal (Av. Diagonal)

Roseta

1

226

186

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ + Wi-Fi

SÍ

SÍ

DO4 (RO)

2

176

186

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ + Wi-Fi

SÍ

SÍ

D07 (RO)

3

176

186

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ + Wi-Fi

SÍ

SÍ

D05 (RO)

Font i Rius

50

140

6 micròfons
+ 2 sense
cable

SÍ

SÍ

SÍ

3 monitors.
Teclats i
ratolí sense
cable

SÍ + Wi-Fi

SÍ

SÍ

SÍ

A07A08A09
A010

5

152

140

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ + Wi-Fi

SÍ

SÍ

6

130

140

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

7

93

93

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

8

93

93

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

9

93

93

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ + Wi-Fi

SÍ

SÍ

SÍ
SÍ

Aules

Megafonia

Wi-Fi
Internet

DVD
Vídeo

DVD
Rac
controlador

DVD

Cortines

A04 (CI)
A05 (CI)
SÍ

A14-(CI)
A 15 (CI)
A16 (CI)

Sem. 1

35

67

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ + Wi-Fi

Persianes

SÍ

Sem. 2

35

69

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ + Wi-Fi

Persianes

SÍ

Sem. 3

35

67

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ + Wi-Fi

SÍ

SÍ

SÍ

Sala Professors

29

--

SÍ

SÍ + Wi-Fi

Persianes

SÍ

SÍ

Combo
+ DVD +
gravador +
2 monitors

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

C19 (R1
K02 (R1
K03-R1
K04 (R1

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

C20(R1

VHS + DVD

Aula Magna

296

317

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

4
connexions
+ Wi-Fi
+ Rac de
premsa

Saló de graus

60

80

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ + Wi-Fi

VHS
VHS DVD

35

90

95

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ + Wi-Fi

V. Kent

293

425

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Wi-Fi

Octavi Pérez
Vitòria

22

--

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

30

SÍ

A01 (CI)
A02 (CI)

SÍ

A03

DO3(R0

SÍ
Persianes

SÍ

SÍ

C15(RO
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55

SÍ

Inf. B

18

39

SÍ

Inf. C

18

52

SÍ

11A

134

107

SÍ
SÍ

SÍ

Canó

PC

Wi-Fi
Internet

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ+Wi-Fi

Persianes

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ+Wi-Fi

Persianes

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ+Wi-Fi

Persianes

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ+Wi-Fi

Cortines

SÍ

SÍ

SÍ

DVD
Vídeo

Cortines

Aire

Inf. A

Calefacció

m2

Gravadora

Capacitat

Pantalla

Aules

Pissarra

Megafonia

Edifici Ilerdense (Av. Diagonal)

Roseta

D24 (B1)

11B

90

77

SÍ

SÍ

SÍ

Si+Wi-Fi

Cortines

SÍ

A. Sem. 12

22

38

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ+Wi-Fi

Cortines

SÍ

D12 (B1)

A. Sem. 12B

22

38

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ+Wi-Fi

Cortines

SÍ

D11 (B1)

A. Sem. 13

35

74

SÍ

SÍ

SÍ Wi-Fi

SÍ+Wi-Fi

Persianes

SÍ

D14 (B1)

SÍ

A. Sem. 14

24

56

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ Wi-Fi

SÍ+Wi-Fi

Persianes

SÍ

D13 (B1)

15A

135

112

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ+Wi-Fi

Cortines

SÍ

H18 L1

15B

90

74

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ+Wi-Fi

Cortines

SÍ

H18 L1

16

96

74

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ+Wi-Fi

Cortines

SÍ

H20 L1

VHS DVD

17

36

50

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ+Wi-Fi

Cortines

SÍ

H21 L1

18A

38

55

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ+Wi-Fi

SÍ

SÍ

H23 L1

18B

63

55

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ+Wi-Fi

SÍ

SÍ

H19 L1

19

96

101

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ+Wi-Fi

SÍ

SÍ

E2 B1

75

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ+Wi-Fi

E1 B1

20

96

Sala de reunions

10

Mòduls 21

357 + 14 cadires pala

Mòduls 23

30 persones
taules cadires

VHS

SÍ
—

SÍ

SÍ

Persianes

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Persianes

SÍ

—

SÍ

SÍ

Persianes

SÍ

25

121

118

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ Wi-Fi

26

86

97

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ Wi-Fi

27

156

176

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

28

138

151

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

DVD
Vídeo

Cortines

Aire

Wi-Fi
Internet

Calefacció

PC

Gravadora

Canó

m2

Pantalla

Capacitat

Pissarra

Aules

Megafonia

Aulari Tomás y Valiente (Av. Diagonal)

Roseta

Persianes

SÍ

A13 (TV)

Persianes

SÍ

A12 (TV)

SÍ Wi-Fi

Persianes

SÍ

A14 (TV)

SÍ

SÍ Wi-Fi

Persianes

SÍ

A15 (TV)

SÍ

SÍ

SÍ Wi-Fi

Persianes

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ Wi-Fi

Persianes

SÍ

SÍ

DVD

29

99

102

30

37

120

31

157

155

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ Wi-Fi

Cortines

SÍ

32

144

149

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ Wi-Fi

Cortines

SÍ

33

86

91

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ Wi-Fi

Cortines

SÍ

34

99

108

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ Wi-Fi

Cortines

SÍ

A10 (TV)
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2.4.2.]
⚈
⚈

⚈
⚈

⚈

⚈

⚈

Altres recursos docents disponibles a la Facultat (Av. Diagonal)

40 retroprojectors repartits entre els tres edificis.
3 ordinadors portàtils nous a Secretaria (els números 1, 2 i 3 són de l’Oficina de Recerca).
2 ordinadors portàtils vells a la Secretaria.
Edifici de la Diagonal (Punt d’Informació)
– 2 aparells de diapositives
– 6 ordinadors portàtils, núm. 2,4, 5, 8, 10 i 11
2 canons portàtils
pantalla de videoconferències
Aulari Tomás y Valiente (Punt d’Informació)
– 1 vídeo portàtil (només es pot utilitzar en aquest edifici)
– 4 ordinadors portàtils, núm. 6, 7, 14 i 15
Edifici Ilerdense (Punt d’Informació)
– 1 lectora d’exàmens al costat de l’aula d’informàtica C
– 2 canons portàtils
– 4 ordinadors portàtils, núm. 1, 9, 12 i 13
Oficina de Relacions Externes
– 1 ordinador portàtil (Grup d’Innovació Docent)

2.4.3.]

Zones Wi-Fi

A banda de les aules i les sales de departaments dotades amb Wi-Fi, també hi ha senyal als
següents espais:
⚈ Aula Magna
⚈ Saló de graus
⚈ Sala de professorat
⚈ Seminaris 1, 2, 3, 13 i 14
⚈ Vestíbul de l’edifici de la Diagonal
⚈ Aula Victoria Kent
⚈ Biblioteca (1r i 4t pis)

32

202

78

SÍ

SÍ

PC

Internet

Vídeo

Cortines

Aire

SÍ

Canó

Calefacció

114

Pantalla

201

Pissarra

Aules

Megafonia

Aulari i recursos a Relacions Laborals
Capacitat

2.4.4.]

Roseta

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ-Wi-Fi

DVD

Gradulux

SÍ

SÍ

B13(TB)

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

DVD

Gradulux

SÍ

SÍ

B09(TB)

204

36

SÍ

SÍ

SÍ

Gradulux

SÍ

SÍ

B07(TB)

301

105

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ-Wi-Fi

DVD

Gradulux

SÍ

SÍ

C06(T3)

302

66

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

DVD

Gradulux

SÍ

SÍ

C02(T3)

Aula informàtica

31

18

SÍ

SÍ

Gradulux

SÍ

SÍ

Aula informàtica

32

18

SÍ

SÍ

401

92

SÍ

SÍ

SÍ

Seminari

22

403

36

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Gradulux

SÍ

SÍ

Gradulux

SÍ

SÍ

CT3(T3)

SÍ-Wi-Fi

Gradulux

SÍ

SÍ

C12(T3)

SÍ

Gradulux

SÍ

SÍ

C11(T3)

SÍ

DVD

501

80

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

Gradulux

SÍ

SÍ

D04(T3)

601

80

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

DVD

Gradulux

SÍ

SÍ

DT2(T3)

602

40

Pendent

SÍ

SÍ

Pendent

SÍ

SÍ-Wi-Fi

Gradulux

SÍ

SÍ

D13(T3)
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3] Ordenació acadèmica i docent
3.1.] Graus, llicenciatures, diplomatures i títols propis
3.1.1.]

Planificació de la implantació de graus i extinció de llicenciatures i
diplomatures

Si el curs 2007-08 va ser el curs del disseny dels nous graus (les cinc propostes van ser
aprovades per la Junta de Facultat el 26 de juny de 2008), el curs 2008-09 ha estat el curs
de la planificació i la programació de la implantació dels graus aprovats que han començat
a impartir-se el curs 2009-10.
Al llarg del curs 2008-09 es va programar la implantació dels següents nous estudis de
grau:
⚈ Grau de Dret
⚈ Grau de Relacions Laborals
⚈ Grau de Gestió i Administració Pública
⚈ Grau de Ciència Política i de l’Administració
⚈ Grau de Criminologia.
D’altra banda, es va programar l’extinció dels següents títols:
⚈ Llicenciatura de Dret
⚈ Llicenciatura de Ciència Política i de l’Administració
⚈ Llicenciatura de segon cicle de Criminologia
⚈ Llicenciatura (de segon cicle) de Ciències del Treball
⚈ Diplomatura de Relacions Laborals
⚈ Diplomatura de Gestió i Administració Pública.
La programació dels nous graus va consistir en la determinació del calendari d’implantació
d’aquests nous graus i la paral·lela extinció dels títols antics (llicenciatures o diplomatures):
a] Implantació i extinció: Dret
Llicenciatura de Dret

Grau

Anys
Docència

Només examen

Docència

2009-10

2n, 3r, 4t i 5è

1r

1r i 2n

2010-11

3r, 4t i 5è

1r i 2n

1r, 2n i 3r

2011-12

4t i 5è

2n i 3r

1r, 2n, 3r i 4t

2012-13

5è

3r i 4t

1r, 2n, 3r i 4t

2013-14

Extingit

4t i 5è

Grau

2014-15

Extingit

5è

Grau

2015-16

Grau
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b] Implantació i extinció: Relacions Laborals
Diplomatura de
l’Escola de Relacions Laborals

Anys

Docència

Només examen

Llicenciatura en
Ciències del Treball
Docència

Grau

Només examen

Docència

1r

1r curs especial
4t

2008-09

1r, 2n i 3r

1r i 2n

2009-10

2n i 3r

1r

2010-11

3r

1r i 2n

1r i 2n

1r i 2n curs
especial 4t

2011-12

2n i 3r

2n

1r, 2n, 3r i curs
especial 4t

2012-13

3r

Extingit

1r, 2n, 3r i 4t

2013-14

Extingit

2n

c] Implantació i extinció: Gestió i Administració Pública
Diplomatura de GAP

Grau de GAP

Anys
Docència i avaluació

Només avaluació

Docència i avaluació

2009-10

2n i 3r

1r

1r, 2n, 3r i 4t

2010-11

3r

1r i 2n

1r, 2n, 3r i 4t

2011-12

2n i 3r

Implantat

2012-13

3r

Implantat

d] Implantació i extinció: Ciència Política i de l’Administració
Llicenciatura de Ciència Política

Grau

Anys
Docència

Només examen

Docència

2009-10

2n, 3r i 4t

1r

1r

2010-11

3r i 4t

1r i 2n

1r i 2n

2011-12

4t

2n i 3r

1r, 2n i 3r

2012-13

Extingit

3r i 4t

1r, 2n, 3r i 4t

2013-14

Extingit

4t

Grau

2014-15

Extingit

Grau

2015-16

Grau

e] Implantació i extinció: Criminologia
Diplomatura (títol propi)

Llicenciatura de Criminologia

Grau

Anys
Docència
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Només examen

Docència

Només examen

Docència

2009-10

2n i 3r

1r

4t i 5è

1r

2010-11

3r

1r i 2n

4t i 5è

1r i 2n

2011-12

2n i 3r

4t i 5è

1r, 2n i 3r

2012-13

3r

5è

4t

1r, 2n, 3r i 4t

2013-14

Extingit

4t i 5è

Implantat

2014-15

Extingit

Extingit

Implantat

2015-16

Extingit

Extingit

Implantat
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Els caps d’estudis, juntament amb la Secretaria d’Estudiants i Docència, han estat els
responsables principals del procés d’implantació dels nous graus i d’adaptació dels estudiants que, procedents de llicenciatura o diplomatura, podien optar a seguir els estudis
de grau. En aquests casos, es van fer les diferents taules d’adaptacions o equivalències
d’assignatures, que van ser aprovades pel Consell de Govern de la UB, i es van fer les
previsions d’adaptació.
Durant els mesos de juny a setembre es van rebre les sol·licituds d’adaptació als nous
graus d’estudiants provinents dels nostres propis ensenyaments. Es van revisar centenars
de sol·licituds, totes amb els respectius expedients acadèmics, per verificar la idoneïtat
de l’adaptació al nou grau. La major part dels graus de la Facultat tenien una casuística
que reclamava una atenció especial i intensa:
⚈

⚈

⚈

⚈

El nou grau de Dret tenia previst implantar 1r i 2n curs de grau el 2009-10. Per a això va
ser necessari oferir un segon curs de grau adaptat conjunturalment per rebre estudiants
de la llicenciatura en situacions molt diferents. D’altra banda, examinats els expedients
d’estudiants que s’havien preinscrit a l’adaptació, va ser necessari impulsar una nova interpretació de la normativa de permanència de la UB que entraria en vigor amb els nous
graus.
Pel que fa als nous graus de Gestió i Administració Pública i de l’Escola de Relacions
Laborals, la particularitat consistia que la Facultat havia optat per implantar també el
4t curs, de manera que els estudiants que el curs 2008-09 acabaven la diplomatura poguessin continuar amb els estudis de grau el curs següent, el 2009-10. S’ha de tenir en
compte que, alhora, es programa l’inici de l’extinció de la llicenciatura de segon cicle de
Ciències del Treball, que històricament havia suposat la continuació natural per a moltes
persones diplomades de l’Escola de Relacions Laborals. El Consell Interuniversitari de
Catalunya, de la Generalitat, va plantejar diversos impediments que van provocar que
la possibilitat d’oferir «retitulacions» per als casos de Gestió i Administració Pública i
de l’Escola de Relacions Laborals (diplomats/ades que accedien al darrer curs del mateix
grau) no es resolgués, i encara de manera molt limitada, fins al mateix mes de setembre
de 2009.
La particularitat del nou grau de Criminologia és que substituïa una llicenciatura de
segon cicle i s’iniciava, també, l’extinció de títols propis, amb la qual cosa es preparava
el naixement d’uns estudis de Criminologia des de la mateixa base.
El cas de Ciència Política i de l’Administració era el més nítid i clar, ja que substituïa
una llicenciatura relativament jove i semblant, en estructura i continguts, al nou grau.
3.1.2.]

Informació sobre els nous graus i extinció dels antics títols

L’equip del Deganat va optar per fer un esforç important a l’hora de difondre
la informació tant de la implantació dels cinc nous graus com del procés d’extinció dels antics títols.
a] Sessions informatives

Sessions informatives (a cura dels responsables acadèmics de la Facultat: degà,
vicedegà i caps d’estudis corresponents):
24 abril 2008 (sobre l’estructura dels nous plans estudis, adreçada a PDI i
PAS)
⚈ 1 abril 2009 (tots els graus i títols; adreçada a estudiants, PDI i PAS)
⚈ 15 abril 2009 (tots els graus i títols; adreçada a estudiants, PDI i PAS)
⚈
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15 abril 2009 (específica de Criminologia; adreçada a estudiants, PDI i
PAS)
⚈ 16 abril 2009 (tots els graus i títols; adreçada al PAS)
⚈ 16 abril 2009 (m) (específica de Relacions Laborals; adreçada a estudiants,
PDI i PAS)
⚈ 16 abril 2009 (t) (específica de Relacions Laborals; adreçada a estudiants,
PDI i PAS)
⚈ 20 abril 2009 (específica de Gestió i Administració Pública; adreçada a estudiants, PDI i PAS)
⚈ 20 abril 2009 (específica de Ciència Política; adreçada a estudiants, PDI i
PAS)
⚈ 21 abril 2009 (específica de Dret; adreçada a estudiants, PDI i PAS)
⚈ 21 abril 2009 (específica de Ciències del Treball; adreçada a estudiants, PDI
i PAS)
⚈ 27 abril 2009 (tots els graus i títols; adreçada al PDI)
⚈ 3 juliol 2009 (específica de Dret; adreçada a estudiants que es puguin adaptar a grau)
⚈ 16 juliol 2009 (m) (específica de l’Escola de Relacions Laborals; adreçada a
estudiants de 4t curs)
16 juliol 2009 (t) (específica de l’Escola de Relacions Laborals; adreçada a estudiants de
4t curs)
16 juliol 2009 (específica de Gestió i Administració Pública; adreçada a estudiants)
20 juliol 2009 (específica de Gestió i Administració Pública; adreçada a estudiants de
nou accés)
22 juliol 2009 (específica de Gestió i Administració Pública; tutories per a estudiants de
nou accés)
4 setembre 2009 (específica Dret; adreçada a estudiants que han demanat l’adaptació al
grau)
⚈

⚈

⚈
⚈

⚈

⚈

A banda de les sessions «oficials» organitzades i ressenyades en les quals han participat
sempre els caps d’estudis, aquests han realitzat un esforç suplementari d’informació als estudiants. En els casos de Gestió i Administració Pública i de l’Escola de Relacions Laborals,
els respectius caps d’estudis han atès totes les consultes plantejades per correu electrònic,
fins i tot durant el mes d’agost, per estudiants que dubtaven si adaptar-se al grau i per
diplomats/ades que volien optar a la retitulació. Igualment, s’han atès totes les consultes
de les persones que han acudit en horari d’atenció als estudiants. En el cas de Dret, l’esforç
suplementari de la cap d’estudis ha vingut donat per la complexitat de la implantació del
segon curs de grau de Dret l’any 2009-10 i el consegüent procés d’adaptació d’estudiants
de la llicenciatura al grau. S’han celebrat moltes entrevistes personals i s’han contestat tots
els correus electrònics des del juliol fins al setembre, ininterrompudament.
b] Informació escrita

Durant la primera quinzena del mes de juliol de 2009 es van editar cinc tríptics explicatius
—un per a cada nou grau de la Facultat— amb informació detallada, precisa i senzilla sobre
el procés d’implantació dels nous graus i les condicions de l’adaptació i l’extinció de llicenciatures i diplomatures. Totes les persones matriculades en aquell moment en qualsevol
curs de les llicenciatures i diplomatures de la Facultat van rebre per correu postal el tríptic
corresponent als estudis en què estaven matriculades, juntament amb una carta del degà
senyalant-los les especificitats dels estudis que seguia el receptor de la carta.
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Es van imprimir i difondre els següents tríptics:
El nou grau de Dret:

4.300 ex.

El nou grau de Relacions Laborals:

1.400 ex.

El nou grau de Gestió i Administració Pública:

500 ex.

El nou grau de Ciència Política i de l’Administració:

500 ex.

Total de tríptics distribuïts per correu postal:

6.700 ex.

c] Informació al web

A banda de l’abundant informació que va publicar el web de la UB sobre
els nous graus, el dia 4 de juny de 2009 el web de la Facultat incorporava
informació precisa sobre els cinc graus del centre:
⚈

⚈

⚈

Es mantenia l’apartat «Històric» amb: la memòria de cada proposta de
grau aprovada per la Junta de Facultat; les comissions promotores de cada
grau; els documents de treball que es van utilitzar; les propostes aprovades
per les comissions promotores i per les comissions de titulació de grau; els
comentaris rebuts a les propostes; les sessions informatives sobre els nous
graus; el diagrama del procés d’elaboració de les propostes de nous graus
i el document marc elaborat per la Facultat.
S’incorporaven els plans d’estudis de cada grau i les corresponents taules
d’adaptació per passar dels antics títols als nous graus.
Informació sobre l’accés, els perfils, els objectius de cada grau, l’estructura
de cada titulació, etc.

d] Informació per correu electrònic
⚈

⚈

25 maig 2009: enviats 680 missatges electrònics a estudiants de Dret informant-los i
preguntant-los sobre les seves previsions d’adaptació.
25 juny 2009: enviats 1.791 missatges electrònics informant sobre el procediment
d’adaptació al nou grau de Dret

e] Jornada de portes obertes

El dia 1 d’abril de 2009 es va celebrar, a l’Aula Magna, la sessió de portes obertes. Hi van
participar més de 200 estudiants de centres públics i concertats de Barcelona i la seva àrea.
El degà, el vicedegà i tots els caps d’estudis van presentar la Facultat i, sobretot, els nous
graus en l’espai europeu d’educació superior (EEES) que impartiria la Facultat de Dret el
curs 2009-10. Després de les explicacions, hi va haver un torn de paraules i els estudiants
van fer una visita guiada per la Facultat.
3.1.3.]

Nova metodologia docent per als nous graus

Durant el curs 2008-09 es va preparar el nou protocol acadèmic i docent de la Facultat de
Dret que havia de marcar la docència dels nous graus a partir del curs següent.
Aquest document havia estat elaborat per una comissió nomenada pel degà de la Facultat
de Dret el 27 d’octubre de 2008. Després de diverses sessions de treball, un primer text
provisional va ser redactat per la comissió el 12 de desembre de 2008. A continuació se’n va
fer una àmplia difusió i es van rebre nombroses comunicacions de departaments, àrees, caps
d’estudis, biblioteca, docents i associacions d’estudiants; també es va celebrar una jornada
oberta de debat i de discussió el dia 13 de gener de 2009 amb una nombrosa participació
del cos docent de la Facultat. La comissió va incorporar un bon nombre d’opinions i de
propostes sobre aquell document provisional, que van estar valorades positivament en les
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sessions de treball dels dies 18 i 20 de febrer de 2009. El text definitiu de la comissió va
ser tancat el dia 23 de febrer de 2009. L’Equip de Govern de la Facultat de Dret va rebre,
examinar i aprovar el document elaborat per la comissió en la sessió del dia 17 de març i
va traslladar la proposta a la Comissió Acadèmica Plenària, que la va aprovar per unanimitat el dia 20 de març de 2009. Finalment, la Junta de Facultat ha aprovat aquest protocol
acadèmic i docent per als graus de la Facultat de Dret en la sessió ordinària del dia 26 de
març de 2009.
La comissió que va elaborar la proposta de nou protocol acadèmic i docent va estar integrada pels membres següents:
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈

⚈
⚈
⚈
⚈
⚈

Alfredo Galán Galán (Departament de Dret Administratiu i Dret Processal)
Berta Roca Acedo (MID-Dret)
Eva Andrés Aucejo (Departament de Dret Financer i Tributari)
Fernando Barbancho Tovillas (cap d’Estudis de l’Ensenyament de Relacions Laborals)
Joan Vintró Castells (Departament de Dret Constitucional i Ciència Política)
Joaquim Forner Delaygua (Departament de Dret i Economia Internacionals)
José Ignacio Gallego Soler (Departament de Dret Penal i Ciències Penals)
Josep M. Reniu Vilamala (ensenyament de Ciència Política i de l’Administració)
M. Eugenia Ortuño Pérez (Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat)
María Luisa Zahino Ruiz (Departament de Dret Civil)
Marina Solé (cap d’Estudis de l’Ensenyament de Gestió i Administració Pública)
Max Turull Rubinat (vicedegà d’Ordenació Acadèmica, coordinador de la comissió).
Ricardo García Manrique (àrea de Filosofia del Dret)
Sílvia Gómez Trinidad (Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social).

El document aprovat per la Junta de Facultat de 26 de març de 2009 es pot consultar a:
http://www.ub.edu/dret/serveis/docs/PROTOCOL_JUNTA_FACULTAT_26_03_09.pdf
3.1.4.]

Dues noves assignatures de Facultat a tots els nous graus

Durant el curs 2008-09 es va preparar el temari i el pla docent de dues assignatures noves,
concebudes i gestades des de la mateixa Facultat, que havien d’incloure’s als plans d’estudis
de tots els cinc nous graus.
a] Tècniques de Treball i de Comunicació (Instrumentarium):

El document base del temari i el pla docent va estar elaborat per una comissió nomenada
pel degà de la Facultat de Dret el 31 d’octubre de 2008. Després de diverses sessions de
treball, un primer text provisional va ser redactat per la comissió el 10 de desembre de
2008. A continuació se’n va fer una àmplia difusió i es van rebre diverses comunicacions
de departaments, àrees, biblioteca, docents i associacions d’estudiants. Paral·lelament
el document va ser enviat als caps d’estudis perquè fessin una proposta d’adaptació del
seu contingut a l’ensenyament corresponent. La comissió ha incorporat un bon nombre
d’opinions i de propostes sobre aquell document provisional que han estat valorades
positivament. El text definitiu de la comissió va ser tancat el dia 11 de març de 2009.
L’Equip de Govern el va aprovar en la sessió del dia 17 de març. Els continguts dels plans
docents de l’assignatura Tècniques de Treball i de Comunicació que es poden consultar al
web de la Facultat han estat aprovats per la Comissió Acadèmica Plenària de la Facultat
de Dret el dia 20 de març de 2009.
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La comissió de treball va estar integrada pels següents membres:
⚈
⚈

⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈

⚈
⚈
⚈
⚈

⚈
⚈
⚈

⚈

Àgueda Vallès i Xavier Pejó (Departament de Filologia Catalana)
Anna Palau (Departament de Dret Constitucional i Ciència Política; ensenyament de
Ciència Política i de l’Administració)
Antonio Giménez (Àrea de Filosofia del Dret)
Antonio Madrid (Àrea de Filosofia del Dret; Curs Zero)
Berta Roca (MID-Dret)
Esperança Ginebra (Departament de Dret Civil)
Eva Pons (Departament de Dret Constitucional i Ciència Política)
Francesc Rodríguez Pontón (Departament de Dret Administratiu i Dret Processal; Curs
Zero)
Jaume Saura (Departament de Dret i Economia Internacionals)
Jordi Nieva (Departament de Dret Administratiu i Dret Processal)
Max Turull (vicedegà d’Ordenació Acadèmica, coordinador de la comissió).
Montserrat Casanellas (Departament de Dret Financer i Tributari; ensenyament de Gestió i Administració Pública)
Núria Pumar (Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social)
Oriol Oleart (Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat)
Patricia Mesanza (Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de
l’Estat; ensenyament de Relacions Laborals)
Sílvia Fernández (Departament de Dret Penal i Ciències Penals).
El document aprovat per Comissió Acadèmica Plenària de 20 de març de 2009 es pot
consultar a: http://www.ub.edu/dret/serveis/docs/INSTRUMENTARI_Comissio_Acad_20_03_09.pdf

b] Introducció al Dret

Aquesta matèria ha rebut noms diferents d’assignatura als cinc graus; obeeix a un mateix
patró que ha estat adaptat a cada grau. El document base del temari i el pla docent ha estat elaborat per una comissió nomenada pel degà de la Facultat de Dret l’11 de novembre
de 2008. Després de diverses sessions de treball, un primer text provisional va ser redactat per la comissió el 23 de desembre de 2008. A continuació se’n va fer una àmplia difusió i es van rebre diverses comunicacions de departaments, àrees, docents i associacions
d’estudiants. Paral·lelament el document va ser enviat als caps d’estudis perquè fessin
una proposta d’adaptació del seu contingut a l’ensenyament corresponent. La comissió ha
incorporat un bon nombre d’opinions i de propostes sobre aquell document provisional.
El text definitiu de la comissió va ser tancat el dia 11 de març de 2009. L’Equip de Govern de la Facultat de Dret va rebre i va examinar el document elaborat per la comissió
i, a part, les propostes dels caps d’estudis de Relacions Laborals, de Ciència Política i de
l’Administració i de Gestió i Administració Pública i el va aprovar en la sessió del dia
17 de març. Els continguts dels plans docents de les assignatures Fonaments del Dret,
Introducció al Dret Públic i Introducció al Dret han estat aprovats per la Comissió Acadèmica Plenària de la Facultat de Dret el dia 20 de març de 2009.
La comissió de treball va estar integrada pels següents membres:
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈

Antonio Madrid (Àrea de Filosofia del Dret i cocoordinador de la comissió)
Argelia Queralt (Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política)
Berta Roca (MID-Dret)
Francesc Rodríguez Pontón (Dept. de Dret Administratiu i Dret Processal)
Francisco Cañal (Dept. de Dret Financer i Tributari)
Isabel Miralles (Dept. de Dret Civil)
Max Turull (vicedegà d’Ordenació Acadèmica)
Miquel Àngel Cañivano (Dept. d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de
l’Estat)
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⚈
⚈

⚈
⚈
⚈

Ramon Casas (Dept. de Dret Civil, coordinador de la comissió)
M. Teresa Dicenta (Dept. d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat;
ensenyament de Relacions Laborals)
Víctor Gómez (Dept. de Dret Penal i Ciències Penals)
Víctor Méndez (Àrea de Filosofia del Dret)
Xavier Fernández Pons (Dept. de Dret i Economia Internacional).
El document aprovat per Comissió Acadèmica Plenària de 20 de març de 2009 es pot
consultar a: http://www.ub.edu/dret/serveis/docs/INTRODUCCIO_AL_DRET_Comissio_Acad_20_3_09.pdf

3.1.5.]

Títols propis

A més de llicenciatures i diplomatures, la Facultat compta amb dos títols propis:
⚈
⚈

Criminologia i Política Criminal
Investigació Privada.

Per una ordre ministerial, aquests dos títols es constituïen en una passarel·la acreditada
per accedir a la llicenciatura de segon cicle de Criminologia. Atès que aquesta situació no
es podrà mantenir amb el nou grau de Criminologia, també s’ha programat l’extinció dels
dos títols propis.
3.2]

Postgrau

Amb l’objectiu de millorar l’oferta actual de postgrau i afavorir la futura oferta en aquest àmbit,
l’art. 3.3 del Reglament de la Facultat, modificat per l’Acord de la Junta de Facultat de 28 de
maig de 2009, es va crear l’Escola de Postgrau de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. En aquesta mateixa Junta es va acordar nomenar com a Directora de l’Escola de Postgrau
a M. Teresa Vadrí Fortuny.
L’Escola de Postgrau es crea com a òrgan encarregat de fomentar, coordinar i gestionar tota l’oferta de postgrau. Entenent per activitats de postgrau les relatives als màsters oficials, el doctorat
i la formació continuada. Es tracta de millorar la qualitat del servei amb 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.
Durant el curs 2008-09, la Facultat ha continuat oferint una àmplia oferta de formació de
postgrau. Com es pot veure a continuació aquesta oferta comprèn: màsters oficials, doctorat i
formació continuada.
3.2.1.]

Màsters oficials

En el curs 2008-09 la Facultat de Dret ofereix els següents màsters oficials:
⚈
⚈
⚈

Màster de Criminologia i Sociologia Juridicopenal (orientació: recerca)
Màster de Dret de l’Empresa i dels Negocis (orientació: professional i de recerca)
Màster de Gestió Pública Avançada (orientació: professional).

Durant aquest període la Facultat continua gestionant el Màster en Aigua, Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible, que s’integra en els màsters institucionals de la UB.
La Junta de Facultat, en la seva reunió de 28 de maig de 2009, va acordar aprovar la composició de la Comissió que haurà d’elaborar la proposta de Màster en Estudis Jurídics Avançats. La Junta de la Facultat va acordar també que el Màster tindrà una orientació mixta
(professional i de recerca), estructura modular i que oferirà itineraris d’especialització en les
diferents branques del Dret.
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A finals del 2009, es presenten també, en el marc de l’EEES, dues noves propostes de màsters oficials per al curs 2010-11:
⚈
⚈

Màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional
Màster en Criminologia, Política Criminal i de Seguretat.

3.2.2.]

Doctorat

En el marc de les directrius de l’espai europeu d’educació superior (EEES) en el curs 2008-09
s’ofereix el Programa de Doctorat en Estudis Jurídics (aprovat per la Comissió de Doctorat
del Consell de Govern de la UB de 27 de maig de 2008).
El nou Programa de Doctorat en Estudis Jurídics està integrat per 16 línies de recerca, que
són les següents:
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈

Bioètica i Dret
Criminologia i Sociologia Juridicopenal
Dret Administratiu
Dret Canònic i Dret Eclesiàstic de l’Estat
Dret Civil
Dret Constitucional
Dret Financer i Tributari
Dret Internacional Privat
Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Dret Mercantil
Dret Penal i Ciències Penals
Dret Processal
Dret Romà
Dret del Treball i de la Seguretat Social
Filosofia del Dret
Història del Dret.

Amb la finalitat d’adequar el nou Programa de Doctorat als àmbits de recerca de la Facultat
es proposa una modificació de les línies de recerca que s’hi oferien. Aquesta modificació
suposa integrar en el Programa de Doctorat una nova línia de recerca en ciència política.
En coherència amb aquesta nova inclusió es va proposar també una modificació de la denominació del Programa de Doctorat perquè es passés a denominar Programa de Doctorat en
Dret i Ciència Política. Aquesta proposta va ser aprovada definitivament per la Comissió
de Doctorat del Consell de Govern de la UB el 29 d’abril de 2009.
A conseqüència d’aquestes modificacions puntuals la Facultat de Dret ofereix a partir del
curs 2009-10 el Programa de Doctorat en Dret i Ciència Política, integrat per 17 línies de
recerca (les 16 que ja s’oferien fins ara més la línia de recerca en Ciència Política).
D’acord amb les previsions del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i els criteris i la normativa
que la UB ha anat elaborant amb posterioritat en el procés d’adaptació a l’EEES, ha continuat el procés d’extinció dels programes de doctorat corresponents al RD 185/1985 i a
l’RD 778/1998.
Les dades relatives a les tesis i treballs de Diploma d’Estudis Avançats (DEA) llegides durant el curs 2008-2009 es troben als epígrafs 4.6 i 4.7 de l’apartat sobre recerca.
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3.2.3.]

Formació continuada

Pel que fa a l’oferta de formació continuada de la Facultat de Dret, durant aquest curs s’ha
continuat consolidant, i ha crescut amb nous títols que s’han aprovat en aquest període,
com és el cas del postgrau en Justícia per Mediació i Arbitratge, el curs d’extensió universitària en Gestió de Riscos Catastròfics i actuació davant d’amenaces d’artefactes explosius
i el curs d’extensió universitària en Gestió de Riscos. Detecció de perfils de risc.
En el marc de la formació continuada, els títols propis que ofereix la Facultat es diversifiquen en tres categories diferents en funció dels criteris de selecció, estructura, continguts
i el títol que l’alumne/a obté com a resultat. Així s’han ofert 12 màsters, 17 postgraus i
quatre cursos d’extensió universitària.
Aquesta és la relació de títols propis impartits en el curs acadèmic 2008-09:

42

Curs

Director/directora

Tipus de curs

Bioètica i Dret

Dra. Maria Casado González

Màster

Comerç Internacional i Mercats Emergents

Dr. Joan Tugores Ques

Postgrau

Direcció de Seguretat Privada

Dr. Carlos Villagrasa Alcaide

Postgrau

Direcció i Gestió Ambiental. Aspectes Jurídics i
Empresarials

Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich

Postgrau

Documentoscòpia i Grafologia

Dr. Carlos Villagrasa Alcaide

Màster

Dret Civil Català

Dr. Alfonso Hernández Moreno /
Dr. Antoni Mirambell Abanco

Postgrau

Dret de Família

Dr. Alfonso Hernández Moreno /
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide

Màster

Dret de l’Empresa

Dr. Antonio Font Ribas

Màster

Dret Econòmic Internacional-International
Economic Law And Policy

Dr. Ramon Torrent Macau

Màster

Dret Penal i Ciències Penals. Edició Anual

Dr. Santiago Mir Puig

Màster

Dret Penal i Ciències Penals. Edició Biennal

Dr. Santiago Mir Puig

Màster

Dret Tributari

Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich

Màster

Dret Tributari Internacional

Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich

Postgrau

Economia Internacional i Països Emergents

Dr. Joan Tugores Ques

Postgrau

Empresa Internacional i Mercats Emergents

Dr. Joan Tugores Ques

Postgrau

Especialització en Dret Comptable, Fiscal i
Mercantil

Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich

Postgrau

Estudis Internacionals

Dra. Anna Badia Martí

Màster

Globalització, Comerç Internacional i Mercats
Emergents

Dr. Joan Tugores Ques

Màster

Govern Local

Dr. Jordi Capó Giol

Postgrau

Infància, Protecció de la Persona i Adopció

Dr. Alfonso Hernández Moreno /
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide

Postgrau

La Gestió de la Negociació Col·lectiva en l’Àmbit
Dr. Jaime Rodríguez Pascual
de les Relacions Laborals

Postgrau

Marc Juridicolaboral del Treballador Autònom

Dr. Jaime Rodríguez Pascual

Extensió universitària

Medi Ambient i Urbanisme

Dr. Alfonso Hernández Moreno /
Juan Maria Díaz Fraile

Postgrau

Nul·litat, Separació i Divorci

Dr. Alfonso Hernández Moreno /
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide

Postgrau

Perícia Cal·ligràfica i Grafològica

Dr. Carlos Villagrasa Alcaide

Postgrau

Perícia Documental i Tecnològica

Dr. Carlos Villagrasa Alcaide

Postgrau
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Policia i Sistema Penal

Dr. Santiago Mir Puig

Pràctica Jurídica

Dr. Daniel Vázquez Albert

Màster

Presó i Dret Penitenciari

Dr. José Ignacio Rivera Beiras

Extensió universitària

Processos Matrimonials Canònics

Dr. Alfonso Hernández Moreno /
Dr. Santiago Bueno Salinas

Extensió universitària

Règim Jurídic de l’Operador Econòmic Autoritzat

Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich /
Dr. Alfonso Hernández Moreno

Postgrau

Relacions i Negociacions Internacionals

Dr. Ramon Torrent Macau

Màster

Tècniques Fiscals i Financeres d’Investigació
Avançada (Forensic Accountability) i d’Economia Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich
Global

Extensió universitària

Postgrau

Quant a la informació relativa a tota l’oferta de doctorat, màsters oficials i postgraus, la
pàgina web de la Facultat té enllaços relatius a tota l’oferta del postgrau que s’ha anat actualitzant i completant. A més, amb motiu de l’inici de la primera edició dels màsters oficials
s’ha editat un tríptic amb informació general dels màsters oficials i informació específica de
cadascun dels tres nous màsters oficials que ofereix la Facultat. Aquest tríptic es va enviar
per correu electrònic i per correu postal a tots els estudiants matriculats en el darrer curs
de la Llicenciatura de Dret, de Ciència Política i de l’Administració i de la Diplomatura de
Gestió i Administració Pública. S’ha preparat i publicat, també, una nova edició de la guia
en la qual s’informa de tota l’oferta de màsters i postgraus de la Facultat.
Amb motiu de la celebració del «III Fòrum d’ocupació laboral» organitzat per la Borsa de
treball i pràctiques de la Facultat de Dret el 28 d’abril de 2009, el Vicedeganat d’ordenació
acadèmica participà en la sessió «Com t’ajuda la Facultat de Dret a trobar feina» informant
de tota l’oferta de postgrau que ofereix el Centre.
El 30 de juny es va realitzar una sessió informativa en relació a l’oferta dels màsters oficials
pel curs 2009-2010.
3.2.4.]

Màster de Pràctica Jurídica

Una nova promoció d’estudiants ha cursat el Màster de Pràctica Jurídica (MPJ), en la seva
segona edició (2008-2009), organitzat conjuntament per la Facultat de Dret de la UB i
l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i dirigit per Daniel Vázquez Albert. Es tracta d’una experiència pionera que avança el que serà, a partir del 30 d’octubre de 2011, el
sistema obligatori d’accés a les professions d’advocat i de procurador, en virtut de la Llei
estatal 34/2006, que regula aquesta matèria. La implantació d’aquest sistema està pendent
de la aprovació del reglament de desenvolupament de la llei.
El MPJ té com a principal objectiu donar una sòlida i complerta formació pràctica i multidisciplinar per preparar als alumnes per a l’exercici de l’advocacia en les seves principals
branques: civil, mercantil, penal, laboral, administratiu i fiscal. També s’imparteix una
àmplia i novedosa formació en matèries instrumentals per a l’exercici professional: oratòria,
negociació, mediació, gestió de despatxos, anglès jurídic, deontologia professional, minutació d’honoraris, comptabilitat, etc. El MPJ habilita, a més, per accedir al torn d’ofici.
El Màster consta de 600 hores presencials, i 900 hores d’activitats de formació, que inclouen tres mesos de pràctiques tutelades a despatxos de reconegut prestigi, la simulació de
judicis, com també visites programades a institucions jurídiques: jutjats, registres, oficines
administratives, etc.
Les classes han estat impartides per un nombrós grup de professors, format tant per advocats amb experiència docent, com per professors de la Facultat amb experiència pràctica,
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tots ells especialistes en les seves respectives matèries. La metodologia emprada es basa en
la resolució de casos pràctics reals.
3.3]

Millora de la qualitat docent

MID-Dret és un servei tècnic de la Facultat de Dret adscrit al Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica per impulsar la millora de la docència dels ensenyaments del centre. Les accions desenvolupades des del MID-Dret s’emmarquen en quatre línies d’actuació:
⚈
⚈
⚈
⚈

Suport a l’activitat docent del professorat
Formació per al professorat
Suport a l’aprenentatge de l’alumnat
Accions de contingut academicodocent d’abast general de la Facultat de Dret.
3.3.1.]

Suport a l’Activitat docent del professorat

a] Accions de suport vinculades als grups adaptats

Al curs 2008-2009 el número de grups adaptats a l’EEES va arribar al seu màxim històric. El nombre de grups adaptats va passar de 22 al 07-08 a 30 el 08-09 i el nombre
d’assignatures/grup va passar de 163 el 07-08 a 210 el 08-09.
Les accions de suport als grups adaptats que des del MID-Dret s’han realitzat, han
estat:
⚈

⚈

⚈

⚈
⚈

Suport i assessorament en la implantació del protocol academicodocent fixat per als grups
adaptats a l’EEES.
Assessorament en l’adaptació del crèdits ECTS i en la definició d’activitats d’aprenentatge en una metodologia més activa i participativa.
Creació d’equips docents constituïts pel professorat responsable de les assignatures obligatòries de cada grup classe dels grups adaptats a l’EEES.
Suport pedagògic a les reunions de coordinació dels equips docents.
Suport en l’elaboració de la temporalització conjunta de les activitats d’un grup classe.
Les següents gràfiques mostren el nombre de grups i assignatures adaptades a l’EEES.
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b] Formació i assessorament en el Campus Virtual UB

La imminent substitució dels dossiers electrònics per la implantació del Campus Virtual,
i la consolidació i increment de grups semipresencials a la Facultat de Dret, ha incrementat l’ús del Campus Virtual en els docents de la Facultat, i alhora s’ha posat de manifest
la necessitat de formació en aquest àmbit.
Des de l’Equip de Govern es va prendre la decisió que el servei MID-Dret actués com un
punt d’assessorament en l’aplicació i desenvolupament del Campus Virtual a través tant
de sessions i cursos de formació, com de consultes individualitzades.
En el curs 2008-09 s’han realitzat les següents accions de suport al campus:
⚈

⚈

Atencions individualitzades a professorat per a la creació i desenvolupament del Campus
Virtual: 18
Sessions de formació (vegeu aquest punt desenvolupat en l’apartat de formació del professorat).

c] Agenda docent electrònica

Des del curs passat 2008-09, els ensenyaments de la Facultat de Dret tenen a la seva
disposició l’Agenda Docent Electrònica.
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L’Agenda Docent Electrònica té l’objectiu que l’alumnat mitjançant el web de la Facultat
de Dret pugui visualitzar de forma mensual les activitats d’aprenentatge i avaluació que
el professorat responsable de les assignatures matriculades ha programat.
D’altra banda, l’Agenda Docent Electrònica és un instrument dissenyat per afavorir la
coordinació entre el professorat d’un mateix grup classe a l’hora d’establir el calendari de
les activitats d’aprenentatge i avaluació.
En el curs 2008-09, es van crear un total de 26 agendes docents electròniques, dotze més
que el curs anterior:
Ensenyament

Curs

Grups

N

Primer

M4, M5, M6 i T1

4

Segon

M1, M2, M3 i T1

4

Tercer

M2, M3, M4 i T1

4

Quart

M3

1

Primer

T1

1

Segon

T1

1

Tercer

T1

1

Primer

MiT

2

Dret

Gestió i Administració Pública

Ciència Política

Relacions Laborals

Segon

MiT

2

Primer

M1 i M2

2

Segon

M1 i M2

2

Tercer

M1 i M2

2

d] Assessorament en la creació de grups i programes d’innovació docent

El MID-Dret ha donat suport en la creació de dos grups d’innovació docent, quant a l’assessorament en la definició d’objectius, metodologia i accions a dur a terme:
⚈
⚈
⚈

Grup d’innovació docent M6
Grup d’innovació docent - Dret privat
Programa de Millora de la Qualitat Docent: «Procediment de divorci contenciós i violència sobre la dona: Integració entre la teoria i la pràctica professional a través d’una prova
pilot de simulació judicial».

e] Suport en el desenvolupament dels grups semipresencials
⚈

Punt de suport a docents i estudiants en el desenvolupament dels grups semipresencials
per a la resolució de dubtes amb relació a la metodologia.

3.3.2.]

Formació al professorat

El MID ha organitzat sessions de formació per al professorat a la mateixa Facultat. Tots els
cursos han tingut acreditació de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), a excepció dels
d’anglès, que han obtingut l’acreditació de l’Escola d’Idiomes Moderns.
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Nombre d’assistents
Campus Virtual amb Moodle
11
Prof. Trinidad Sancho Insa

8, 15, 22 i 29 de gener

Aplicació de qualificacions en el Campus Virtual
10
Prof. Joan Marçal

21 i 28 de gener
Curs d’introducció al Campus Virtual - Relacions Laborals
10

Prof. Berta Roca

27 i 29 de gener
Sessió de formació tècnica per a plans docents
25

Prof. Cristina Roy

11 i 12 de juny
Anglès conversa - grup intermedi
10

A càrrec de l’EIM

Segon semestre
Anglès conversa - grup intermedi alt
8

A càrrec de l’EIM

Segon semestre
Anglès conversa - grup avançat
4

A càrrec de l’EIM

3.4]

Segon semestre

Pla d’Acció tutorial
3.4.1.]

Organigrama de l’acció tutorial integral de la Facultat de Dret
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Activitats

Les activitats dutes a terme durant el curs acadèmic 2008-09 han estat les següents:
a] Publicacions
a1] «La

acción tutorial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Informe cualitativo y cuantitativo de resultados sobre la tutoría universitaria desarrollada en la licenciatura de Derecho de la Universidad de Barcelona (cursos académicos de 2005-06 a 2007-08»
[comunicació]. Andrés Aucejo, Eva. A: La acción tutorial en la universidad del siglo XXI.
Múrcia: Red Estatal de Docencia Universitaria (RED-U), 2008. ISSN imprès: 1696-1412.
ISSN electrònic: 1887-4592. <http://congresos.um.es/redu/2-08/paper/view/111/71>.
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a2] «Proyecto

de innovación docente sobre acción tutorial integral aplicada a los estudios de grado,
másteres oficiales de postgrado y programas nacionales e internacionales de movilidad. El modelo
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona» [article]. Andrés Aucejo, Eva.
Revista de Docencia Universitaria (RED-U), núm. 3, 15 de juny de 2009. ISSN imprès:
1696-1412. ISSN electrònic: 1887-4592. <http://www.um.es/ead/Red_U/3/eva_andres.pdf>.

a3] «European

Higher Education Area: mobility and mentoring action. University of Barcelona.
Faculty of Law» [pòster]. A: International Conference on Educative Innovation for High Education: Toward European Convergence Process (October 22-23-24, 2008). Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, 2008.

a4] Plan

de acción tutorial de la Facultad de Derecho. Memoria final de actividades (curso
2007-08) [document aprovat pel Consell d’Estudis de l’Ensenyament de Dret el 2009]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2009. Col·lecció «RIDOC (Recursos d’Informació per a la
Docència)». <http://hdl.handle.net/2445/9782>.

a5] Plan

de acción tutorial de la Facultad de Derecho (curso 2007-08) [document aprovat pel
Consell d’Estudis de l’Ensenyament de Dret el 2008]. Barcelona: Universitat de Barcelona,
2008. Col·lecció: «RIDOC (Recursos d’Informació per a la Docència)». <http://hdl.handle.
net/2445/2421>.

b] Congressos nacionals i internacionals; jornades i sessions institucionals
b1] Simposi

Internacional «La acción tutorial a la universidad del siglo XXI». Organitzat per la Red Estatal de Docencia Universitaria, Universitat Pablo Olavide de
Sevilla, 4-6 de febrer de 2008.

b2] Encuentro

Internacional sobre Calidad en la Educación Superior 2008. ANECA.
Sistemas de acogida y orientación de estudiantes en la Educación Superior: foro
internacional de debate y experiencias entre Universidades españolas y europeas.
Universitats participants: Universitat de Cambridge (Regne Unit), Universitat de Westminster (Regne Unit), Universitat Luiss de Roma (Itàlia), Universitat de Barcelona (Facultat de
Dret), Universitat de Cadis, Universitat Politècnica de València, el centre adscrit a la Universitat Politècnica de València Florida Universitària, Universitat de Santiago de Compostel·la,
Universitat d’Alacant, Universitat de Lleó i Universitat de Castella-La Manxa. Organització: URJC de Madrid. Convocatòria: ANECA. Resolució de 04/02/2008. Lloc: Madrid.
Any: 2008. Dies: 11 i 12 de setembre.

b3] International

Conference on Educative Innovation for High Education: Toward
European Convergence Process, conferència internacional organitzada per la URJC de
Madrid. Lloc: Madrid. Any: 2008. Dies 22, 23 i 24 d’octubre.

b4] Jornada

«Los sistemas de acción tutorial universitarios», organitzada pel Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat Pública de Navarra. Conferència: «El Plan
de acción tutorial de la Facultad de Derecho de la UB. Modelo de referencia». Lloc: Pamplona,
Navarra. Any: 2008. Dia: 10 d’octubre.

b5] Sessió

institucional d’acollida i orientació dels estudiants que opten en primera
i segona opcions a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, celebrada en data
de 17 de juliol de 2008.

b6] I

Jornada Unidiscat organitzada per la Comissió Tècnica Unidiscat del Consell Interuniversitari de Catalunya. Lloc: Universitat de Barcelona. Data: 16 d’abril de 2009.

b7] III

Fòrum d’Ocupació 2009. Sortides Professionals II. «Accions informatives sobre
Tutoria Integral a la Facultat de Dret: Orientació i suport a l’alumne en matèria de sortides
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professionals i estudis complementaris nacionals (màsters i postgraus) i internacionals». Lloc:
Barcelona. Data: 1 d’octubre de 2009.
b8] Jornada

«El Plan de acción tutorial de la Universidad de Burgos», organitzada
per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) i el Vicerectorat d’Estudiants de la
Universitat de Burgos. Conferència: «El Plan de acción tutorial de la Facultad de Derecho
de la UB. Modelo de referencia». Lloc: Burgos. Any: 2009. Dia: 26 d’octubre.

b9] Sessió

institucional d’acollida i orientació dels estudiants que opten en primera
i segona opcions a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, duta a terme el
dia 20 de juliol de 2009.

b10] Curs

Zero: sessió institucional d’atribució i presentació personal dels tutors
dels alumnes matriculats en el Curs Zero, impartit i organitzat per la Facultat de Dret
de la Universitat de Barcelona.

b11] Projecte

de política docent. Jornada de treball sobre acció tutorial a la UB. Organismes: Vicerectorat de Docència i Convergència Europea i Vicerectorat d’Estudiants i Política
Lingüística de la Universitat de Barcelona. Acte: jornada institucional. Lloc: Universitat de
Barcelona. Rectorat. Data: 25 de maig de 2009.

b12] Organització

i coordinació en col·laboració amb el Grup d’Innovació Docent Dikasteia del «Taller sobre disseny de problemes». Lloc: Universitat de Barcelona. Data: 25 de juny de
2009.

c] L’acció tutorial integral desenvolupada a la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona (2008-09)

Durant el curs acadèmic 2008-09, la Facultat de Dret ha desenvolupat el Projecte d’innovació docent sobre acció tutorial integral en els estudis de grau i de postgrau i en els
programes nacionals i internacionals de mobilitat. S’ha implementat gràcies a una tasca
de col·laboració i coordinació de tots els òrgans implicats: el Pla d’acció tutorial, el Vicedeganat Acadèmic, el Vicedeganat de Relacions Internacionals i de Recerca, el Vicedeganat de Relacions Institucionals i la Borsa de Treball.
Aquest Projecte d’innovació docent consisteix en un programa pioner, sistemàtic i estructurat, d’atenció i de suport a l’alumnat dels diferents estudis de la Facultat de Dret.
Assumeix un concepte de tutoria integral des de tres prismes o enfocaments teoricopragmàtics diferents: objectiu, subjectiu i interdisciplinari: a] Des del punt de vista objectiu,
l’acció tutorial s’ha estès, d’una banda, al conjunt d’estudis que ofereix la Facultat (Dret,
Ciències Polítiques, Criminologia, Gestió i Administració Pública, etc.) i, de l’altra, als
diferents graus o estrats universitaris (estudis de grau, estudis de postgrau —màsters i
doctorats— i estudis nascuts en el marc de programes de mobilitat acadèmica nacional i
internacional). b] Des del punt de vista subjectiu, tant des del costat del subjecte emissor
(tutor) com des del punt de vista del subjecte receptor (alumne/a), s’ha portat a terme
una acció tutorial global que inclou: respecte al subjecte emissor, no només el professor/a
tutor, sinó també el col·lectiu universitari vinculat, és a dir, la resta del personal docent
del centre, el personal d’administració i serveis d’hemeroteca i de la biblioteca, el personal de les oficines d’informació, etc.; respecte al subjecte receptor, s’aposta per una visió
global que cobreix la formació, la informació i l’orientació de l’alumnat des dels prismes
acadèmic, professional i personal, en sentit ampli. c] Destaca també l’aspecte transversal de la tutoria com a element que optimitza el conjunt de serveis, i genera sinergies i
col·laboracions recíproques amb estructures diverses (MID, ORE, EIM, etc.).
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c1] Línies

d’acció tutorial de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona

Durant el curs acadèmic esmentat s’han posat en pràctica les línies d’actuació tutorial següents (incloses en el Projecte d’innovació docent sobre acció tutorial integral esmentat):
⚈

Línia d’acció tutorial per a alumnes amb necessitats específiques de reforç educatiu
per minusvalideses, disfuncions, etc., en el marc d’un entorn socialment responsable
i integrador, especialment sensible a aquest tipus de necessitats:
Físiques o sensorials
Alumnes amb necessitats educatives especials
Trastorns greus de la conducta
Neurològiques
Alumnes amb dificultats específiques d’aprenentatge
Psicològiques

⚈

Es consolida la línia tutorial per a alumnes esportistes d’elit, de manera que puguin
compatibilitzar la pràctica esportiva d’alt nivell amb els seus estudis a la nostra Facultat.
En el cas de les línies d’actuació tutorial per a alumnes amb necessitats específiques de reforç educatiu i esportistes d’elit, cada estudiant inclòs oficialment en una
d’aquestes dues línies tutorials disposa d’un protocol personalitzat d’actuació (PPA),
per modular de manera raonable determinats aspectes del seu tractament lectiu i
avaluador. Aquest protocol és de seguiment obligatori per tot el personal docent de
la llicenciatura de Dret, i l’ha aprovat el Consell d’Estudis d’aquesta Facultat.
S’ha posat a disposició de l’alumnat de quart i de cinquè curs la línia tutorial de sortides professionals, d’inserció laboral i d’estudis complementaris, en sinergia amb el
Vicedeganat de Relacions Institucionals i la Borsa de Treball.

c2] Estructura

del Projecte d’innovació docent sobre acció tutorial integral aplicat a la Facultat de
Dret de la Universitat de Barcelona (2008-09)
Aquest Projecte inclou els següents plans d’acció tutorial:
⚈ Pla d’acció tutorial dels estudis de grau
⚈ Pla d’acció tutorial dels estudis de postgrau
⚈
Pla d’acció tutorial de mobilitat nacional i internacional.

En el nostre compromís per la innovació i millora acadèmiques, es crea i posa en pràctica de manera pionera respecte a la resta d’universitats nacionals i catalanes els següents
plans d’acció tutorial: el Pla d’acció tutorial per a màsters oficials de la Facultat de
Dret de la Universitat de Barcelona i el Pla d’acció tutorial dels estudiants acollits a
programes de mobilitat nacional i internacional.
Cada un d’aquest plans constitueix el document marc en el qual
s’especifiquen els criteris i procediments per a l’organització i el
funcionament de les tutories. S’hi inclouen, entre altres, la planificació general, els objectius, els recursos, les línies d’actuació i
els sistemes d’avaluació.
⚈ Pla d’acció tutorial per a la llicenciatura (grups adaptats i no adaptats als EEES) de la Facultat de Dret
Destaca positivament l’avaluació del Pla d’acció tutorial (PAT)
a partir de la qual hem obtingut resposta (quan es pot, quantificada estadísticament) d’aspectes tan importants com el grau de
consecució dels objectius; l’eficàcia de les activitats planificades;
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el grau de resposta de l’alumnat, i les necessitats, els requeriments, les inquietuds i els objectius dels estudiants, la qual cosa
ens ajuda en el disseny i la planificació de l’acció tutorial d’anys
successius i, sens dubte, redunda en una millora de la qualitat
acadèmica i docent en sentit ampli.
El Pla d’acció tutorial dels màsters oficials de la Facultat de Dret
Els tutors dels plans d’acció tutorial de màsters oficials han desenvolupat una sèrie de tasques en estadis de temps diferents. Així,
en un primer moment, ha estat crucial la labor informativa del
tutor sobre l’oferta de màsters i sobre les seves característiques específiques, i també sobre el mercat de treball potencial a què pot
donar accés cadascun. Al llarg del desenvolupament del màster,
el tutor ha portat a terme un seguiment d’orientació individualitzada de l’alumne/a tant pel que fa a aspectes acadèmics, com en
relació amb la possibilitat de cursar estudis complementaris dins
o fora de les nostres fronteres, per exemple, en universitats amb
les quals la Universitat de Barcelona manté convenis. En la fase
final dels estudis de màster, la funció del tutor s’ha inclinat cap
a la inserció professional i, en general, cap a les sortides professionals de l’alumnat.

⚈

El Pla d’acció tutorial dels estudiants acollits a programes de mobilitat nacional i internacional
La creació d’un programa ordenat de tutela per a aquest alumnat
és un element clau per a la projecció europea i internacional dels
nostres estudiants, atès que potenciarà l’atracció d’universitaris
estrangers al centre. Amb això, pretenem contribuir que la Universitat de Barcelona, i en concret la Facultat de Dret, ocupi un
lloc destacat entre les millors universitats d’Europa i esdevingui
un centre de referència en l’àmbit universitari nacional i internacional.

⚈

A aquest efecte, es duen a terme les línies d’actuació següents: a]
tutoria per a alumnes de la Universitat de Barcelona amb destinació a altres universitats i b] tutoria per a universitaris estrangers amb destinació a la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona, acollits a programes de mobilitat nacional: programa
SICUE; programa DRAC; ajudes per assistir a cursos, seminaris o
congressos, per fer recerca o per organitzar altres activitats culturals; Mobilitat en l’àmbit europeu: programes Sòcrates i Erasmus;
programa Coïmbra i Mobilitat internacional; programes de doble
titulació amb universitats americanes (Universitat de Puerto Rico
i Universitat Nova
South
Eastern),
convenis bilaterals d’intercanvi
de la Universitat
de Barcelona amb
universitats europees i de l’Amèrica Llatina.
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3.4.3.]

Tutors de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona
(2008-09)

a] Tutors de l’alumnat de primer curs (nou ingrés)
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈

Marta Bueno Salinas
Miguel Ángel Cañivano Salvador
Paula Domínguez Tristán
Jesús Fernández Viladrich
Antonio Giménez Merino
Carlos López-Rey Laurens
Chantal Moll de Alba Lacuve
Eugenia Ortuño Pérez
Ricardo Panero Gutiérrez
Patricia Panero Oria
Xavier Pedrol Rovira
M. Fca. Pérez Madrid
Teresa Tatjer Prat
Oriol Oleart Piquet
Sixto Sánchez-Lauro
Carlos Villagrasa Alcaide

b] Tutors per a assessorament sobre sortides professionals, inserció laboral i estudis
complementaris
⚈
⚈
⚈
⚈

Jaime Alonso Cuevillas
Milagros Álvarez Verdugo
Andreu Olesti Rayo
Rosa María Satorras Fioretti

c] Tutors per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (minusvalideses i
disfuncions)
⚈
⚈

Isaac Ravetllat Ballesté
Rosa María Satorras Fioretti

d] Tutors per a l’alumnat esportista d’elit
⚈

Isabel Viola

e] Tutors per a l’alumnat acollit a programes de mobilitat nacional i internacional
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
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Miriam Anderson
Inma Barral Viñals
Marta Bueno Salinas
Antonio Giménez Merino
Cristina González Beilfuss
Elena Guixé Nogués
Mónica Navarro Michel
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3.5]

Curs Zero

Adreçat a l’alumnat de nou ingrés dels Estudis de Dret, aquest Curs Zero té els objectius següents:
⚈

Facilitar a l’alumnat el trànsit del batxillerat a la Facultat.

⚈

Introduir-lo en el món del dret.

⚈

Introduir-lo en les peculiaritats de l’estudi del dret.

⚈

⚈

Dinamitzar els diferents grups de primer curs i suscitar l’interès i la curiositat de l’alumnat
per l’estudi del dret.
Impulsar el debat entre el professorat de la Facultat sobre els objectius i continguts dels Estudis de Dret i sobre la tasca docent.

Organitzat per la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona com a activitat susceptible
de reconeixement de crèdits de lliure elecció, el Curs Zero es va portar a terme a l’aulari Tomás
y Valiente els dies 4, 5, 8, 9 i 10 de setembre del curs 2008-09, amb una durada de 30 hores
(3 crèdits). Per tal de contribuir a la dinamització de l’alumnat de primer curs, el Curs Zero s’organitzà en grups de 40 alumnes aproximadament (en torn de matí i de tarda), amb professorat
trilingüe (català, castellà i anglès), per tal de facilitat el primer contacte amb la nostra Universitat i el nostre país, que coincidiren bastant amb els grups de primer i un altre grup amb els
estudiants provinents dels programes Erasmus i Sòcrates.
La coordinadora fou Rosa Maria Satorras Fioretti i el professorat participant: Ángeles de Palma del Teso, Antonio Giménez Merino, Núria Pumar Beltrán, M. Luisa Zahíno Ruiz, Francisca Pérez Madrid, Carlos Villagrasa Alcaide, Francisco J. Cañal García, Antonio Madrid Pérez,
M. Dolors Gramunt Fombuena i Miguel Á. Cañivano Salvador.
S’hi matricularen 238 alumnes de nou ingrés (enfront dels 255 de l’any anterior) i 30 alumnes
Erasmus o Sòcrates. Es distribueixen en set grups de matí i un de tarda, els de nou ingrés, i un altre
grup per als Erasmus-Sòcrates, cadascun amb un professor-tutor que condueix les primeres nocions jurídiques a través d’un cas pràctic de la seva especialitat (el professorat és de diferents disciplines), excepte el grup Erasmus-Sòcrates, que té dos professors-tutors absolutament trilingües.
A cada torn (matí i tarda), a més de les classes amb els seus professors-tutors, es realitzen dues sessions de caràcter institucional amb diferents continguts: presentació de la Facultat (instal·lacions,
organització, etc.) i el Pla d’estudis de Dret (el Pla de Bolonya i les possibilitats de d’adaptars’hi); tres sessions de l’oferta de la Facultat de Dret, també amb contingut divers: oferta acadèmica (programes d’intercanvi, beques de col·laboració, Pla d’acció tutorial, seminaris, idiomes,
esports, MID, etc.), el Pla d’acció tutorial (on tenen una primera sessió amb els 19 tutors específics per grups reduïts) i l’oferta estudiantil (organitzacions estudiantils polítiques i sociològiques, grup de teatre, ofertes culturals, etc.); dues sessions sobre la biblioteca (funcionament i
cerca de materials), i dues sessions sobre els estudis superiors (impartides en coordinació amb el
MID), el contingut de les quals és la «Transició del batxillerat a la universitat» i les «Tècniques
d’estudi».
Per tal d’objectivar els resultats, es van fer exàmens tipus test iguals per a tots els grups (a més
dels exàmens escrits diferents per a cada grup), les dades estadístiques dels quals van ser tractades i avaluades en un informe presentat al Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica; tanmateix, es
va passar una enquesta anònima als estudiants, les dades de la qual també han estat tractades i
avaluades. El conjunt de resultats tractats fa resumir que tant per part del professorat com dels
estudiants l’experiència és altament satisfactòria i positiva per afrontar el començament dels
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estudis universitaris. De fet, l’alumnat majoritàriament recomana la realització d’aquest curs a
futurs companys o companyes nouvinguts.
3.6]

Seminaris i jornades
3.6.1.]

Departament de Dret administratiu i dret processal

a] Àrea de Dret Administratiu
⚈

Seminari intern Àrea de Dret Administratiu
«Novedades jurisprudenciales en el derecho comparado sobre el principio “Iura
novit curia”»
15 d’octubre de 2008. Facultat de Dret
Ponent: Francesc Rodríguez Pontón
Coordinador: Joaquín Tornos
«Primera lectura de la Directiva 2006/123/CE y su incidencia en la actuación
mediante autorización. Un ejemplo: la licencia comercial. Un problema: la
transposición interna de la directiva»
29 d’octubre de 2008. Facultat de Dret
Ponent: Joaquín Tornos
Coordinador: Joaquín Tornos
«La regulació de les vegueries: encaix constitucional i desplegament estatutari»
12 de novembre de 2008. Facultat de Dret
Ponent: Ricard Gracia Retortillo
Coordinador: Joaquín Tornos
«La incidencia del derecho comunitario en los principios básicos del derecho
administrativo español»
26 de novembre de 2008. Facultat de Dret
Ponent: Oriol Mir
Coordinador: Joaquín Tornos
«El silencio positivo. Nuevos planteamientos»
14 de gener de 2009. Facultat de Dret
Ponent: Vera Parisi (Universitat de Brescia)
Coordinador: Joaquín Tornos
«La actividad económica de los municipios en Alemania»
28 de gener de 2009. Facultat de Dret
Ponent: Nuria Magaldi
Coordinador: Joaquín Tornos
«Sesión primera sobre el estudio del anteproyecto de ley de gobiernos locales
con la finalidad de elaborar un documento que recoja las opiniones de los profesores del seminario sobre el texto elaborado por la Generalitat»
11 de febrer de 2009. Facultat de Dret
Coordinador: Joaquín Tornos
«El contrato de colaboración público-privado en el sistema italiano»
25 de febrer de 2009. Facultat de Dret
Ponent: Francesco Fidone Universitat La Sapienza, Roma
Coordinador: Joaquín Tornos
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Sesión segunda sobre el estudio del anteproyecto de ley de gobiernos locales
11 de març de 2009. Facultat de Dret
Ponents: Tomàs Font, Joaquín Tornos, Alfredo Galán, Ricard Gracia.
Coordinador: Joaquín Tornos
Debat sobre la Llei de Govern Local
25 de març de 2009.Facultat de Dret
Ponents: Joaquín Tornos, Tomàs Font, Alfredo Galán, Ricard Gràcia
Coordinador: Joaquín Tornos
«La situación legal de los menores extranjeros no acompañados ante la reforma
de la LOEX»
29 d’abril de 2009. Facultat de Dret
Ponent: M. Ángeles de Palma
Coordinador: Joaquín Tornos
«La responsabilidad patrimonial por la inactividad de la Administración»
13 de maig de 2009. Facultat de Dret
Ponents: Vicenç Aguado / Alina Nettel
Coordinador: Joaquín Tornos
Altres activitats
⚈

«Simpòsium l’Aigua: Estudis Interdisciplinars»
30 de setembre de 2008. Saló de Graus. Facultat de Dret
Ponents: Marc Tarrés, Miquel Salgot, Juan Manuel Trayter, Jordi Serra, Mercedes
Gracenea, Isabel de Montoliu, Mercedes Cuyás Palazón, Cristina Ariño, José Manuel
Díaz, Miquel Esteban, José Fermín López Sánchez, Roser Rubio, Àngels Sahuquillo,
Joan Mata, Albert Casas, Josefina Tapias, Mahjoub Himi, Yael Díaz, Alfredo Galán,
Joan Perdigó, Anna Pallarès, Lucía Casado, Javier Martín Vide, Narcís Prat, Amelia
Díaz, Susana Sartorio, Belén Noguera, María José Messeguer, María Luisa Corcoy,
Vicenç Aguado, Mar Campins, Joan Armengol.
Coordinador: Institut de Recerca de l’Aigua

⚈

«Seminario sobre el comentario general al artículo 15 del pacto de derechos
económicos, sociales y culturales»
24 de novembre de 2008. Facultat de Dret
Ponents: Jaime Marchán Romero, Rocío Barahona Riera, Gerardo Pisarello Prados, Javier Ferre Ortiz, Francisca Pérez Madrid, Marc Tarrés Vives, Antoni Milian i
Massana, Mercè Corretja i Torrens, Eugenia Relaño Pastor, M. Ángeles de Palma del
Teso, Vicenç Aguado Cudolà.
Coordinadors: Vicenç Aguado Cudolà i Francisca Pérez Madrid

⚈

«58è Congrés del Grup de San Martino sobre II governo dei giudici? Dialogo
tra le Corti europee e nazionali»
3 d’abril de 2009. Facultat de Dret
Ponents: Gaetano Azzariti (Università di Roma «La Sapienza»), Giacinto della
Cananea (Università di Napoli «Federico II»), Luis María Díez-Picazo Giménez
(Catedràtic de Dret Constitucional i Magistrat de la Sala 3a del Tribunal Suprem),
Francesc Rodríguez Pontón/ Oriol Mir Puigpelat, (Professors titulars de Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona)
Coordinadors: Tomàs Font i Llovet i Oriol Mir Puigpelat
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⚈

«Le attuali prospettive dell università»
4 d’abril. Facultat de Barcelona
Ponents: Stefano Civitarese (prof. Straordinario de Dret Administratiu, Università
G. D’Annunzio Chieti-Pescara), Aldo Sandulli (prof. Ordinari de Dret Administratiu, Università degli Suor Orsola Benicasa-Napoli), Max Turull Rubinat (Professor
Titular d’Història del Dret i Vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Dret
de la Universitat de Barcelona).
Coordinadors: Tomàs Font i Llovet i Oriol Mir Puigpelat

⚈

«Ciencia y libertad de investigación: las Administraciones Públicas en las
nuevas formas de protección de los derechos fundamentales»
Facultat de Dret.
Ponent: Francesc J. Rodríguez Pontón.
Coordinador: Joaquín Tornos

⚈

«La recerca amb cèl·lules mare i el seu impacte constitucional a Alemanya»
18 de novembre de 2008. Facultat de Dret
Ponent: Rainer Arnold
Coordinador: Francesc J. Rodríguez Pontón

⚈

«La investigación con células madre: elementos de introducción científica y
líneas de diálogo interdisciplinario»
4 de febrer de 2009. Facultat de Dret
Ponent: Gemma Vilahur
Coordinador: Francesc J. Rodríguez Pontón

⚈

«La nova legislació d’habitatge i la crisi immobiliària: la capacitat de resposta
des del Dret»
10 de novembre de 2008. Facultat de Dret
Ponents: Marcos Vázquez, Vicenç Aguado, Domènech Sibina, Ángel Serrano de Nicolás, Juli Ponce Solé
Coordinador: Juli Ponce Solé

b] Àrea de Dret Processal
⚈

3.6.2.]
⚈
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Seminari «Reptes actuals de l’Administració de Justícia a Catalunya»
27 de novembre de 2008. Saló de Graus. Facultat de Dret
Ponents: M. Eugènia Alegret, Sílvia Gimenez-Salinas, Assumpta Pujol Ribera,
Gema Espinosa Conde.
Coordinadors: David Vallespín, Lluís Caballol, Francisco Ortego, Alexandre Girbau,
Jordi Nieva

Departament de Dret civil
Seminari «Els menors immigrants no acompanyats: deu anys de balanç»
Del 2 al 4 de març de 2009. Aula Magna de la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona.
Ponents: Ismael Palacín, Eva Fernández, Xavier Bonal, Isaac Ravetllat, Montserrat
Tur Racero, Albert Parés, Héctor Silveira Gorski, Vicente Cabedo, Xavier Soley.
Coordinadors: Carlos Villagrasa Alcaide i Isaac Ravetllat Ballesté
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⚈

Jornada Internacional: «Protecció de dades personals en la societat de la informació i de la vigilància. Envers una cultura de la privacitat»
19 de maig de 2009. Aula Magna de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
Organització: Centre de Recerca en Dret Privat, Consum i Noves Tecnologies de la
Universitat de Barcelona (Gredint) i l’Educational, Audiovisual and Culture Executive Agency.
Coordinador: Maria Rosa Llácer Matacás

⚈

Pre-Congrés Mundial de Barcelona: «Cap al IV Congrés Mundial sobre Drets de
la Infància i l’Adolescència. Benestar i desenvolupament dels nens, nenes i
adolescents dins el nou ordre econòmic mundial»
25 i 26 de novembre de 2009. Aula Magna de la Facultat de Dret de la Universitat
de Barcelona.
Ponents: Jorge Vila i Despujol, Jaime Conde Matos, Pau Marí-Klose
Coordinadors: Carlos Villagrasa Alcaide i Isaac Ravetllat Ballesté.

3.6.3.]

Departament Dret constitucional i Ciència política

a] Àrea de Dret Constitucional
⚈

Seminari: «Aplicación de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional»
17 de octubre de 2008. Seu del Departament. Facultat de Dret
Ponent: Markus González Beilfuss
Coordinador: Miguel Pérez-Moreno

⚈

Conferència «The U.S. Supreme Court in Transition»
3 de novembre de 2008. Aula 30 (Edifici Tomás y Valiente). Facultat de Dret
Ponent: Toni M. Fine
Coordinador: David Moya

⚈

Conferència: «El regionalismo italiano y sus transformaciones en la última
década»
20 de novembre de 2008. Seminari 2. Facultat de Dret
Ponent: Anna Mastromarino
Coordinador: Josep Ma Castellà

⚈

Conferència: «La participació de les Comunitats Autònomes en la presa de
decisions de les Institucions europees»
11 de desembre de 2008. Seminari 2. Facultat de Dret
Ponent: Imma Boldú-Freixa
Coordinador: Josep Ma Castellà

⚈

Conferència: «The Structure of Decision-Making in the U.S.: The Obama Administration as a Case in Point»
19 de març de 2009. Seu del Departament. Facultat de Dret
Ponent: Mathew Diller
Coordinador: Joan Vintró

⚈

Seminari: «Federalisme i relacions intergovernamentals al Canadà»
11 de maig del 2009. Seu del Departament. Facultat de Dret
Ponent: Guy Laforest
Coordinador: Joan Vintró
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b] Àrea de Ciència Política
⚈

Conferència: «México en la encrucijada de su transición democrática»
26 de novembre de 2008. Sala de Graus. Facultat de Dret
Ponent: Emilio Rabasa
Coordinador: Joan Antón

⚈

Conferència: «La crisi financera»
11 de novembre de 2008. Aula Magna de la Facultat. Facultat de Dret
Ponent: Antonio Garrido
Coordinador: Jordi Calvet

⚈

Conferència: «Les eleccions presidencials als Estats Units d’Amèrica»
11 de novembre de 2008. Aula Magna. Facultat de Dret
Ponent: Jordi Capo
Coordinador: Jordi Calvet

⚈

Taula Rodona: «El paper del politòleg avui»
29 de maig de 2009. Saló de Graus de la Facultat. Facultat de Dret
Ponents: Jordi Capo, Anna Parés, Jordi Sauret
Coordinador: Josep Mª Reniu

⚈

Conferència: «La política i els polítics de l’entorn 2.0»
29 de maig de 2009. Saló de Graus de la Facultat. Facultat de Dret
Ponent: Ernest Benach
Coordinador: Josep Ma Reniu

3.6.4.]
⚈

⚈

⚈

⚈

3.6.5.]
⚈
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Departament Dret i economia internacional
Jornades La cooperación internacional de autoridades: ámbitos de familia y del
proceso civil.
2 i 3 d’octubre de 2008. Saló de Graus. Facultat de Dret
Coordinadors: Alegría Borrás i Georgina Garriga.
Seminari Aproximación a las nociones de política económica y de política social.
27 de març de 2009. Saló de Graus de la Facultat. Facultat de Dret.
Coordinadors: Victoria Abellán i Milagros Álvarez.
Seminari Aspectos jurídicos internacionales de las migraciones y política española.
15 de maig de 2009. Facultat de Dret
Coordinadors: Victoria Abellán i Eduard Segarra
Seminari Malalties infeccioses i cooperació internacional.
19 de juny de 2009. Facultat de Dret.
Coordinadors: Xavier Pons i Mar Campins.

Departament de Dret financer i tributari
Seminari sobre la simplificació de la tributació de les activitats empresarials
a Veneçuela: situació actual, problemes i propostes de solució
17 de desembre de 2008. Seminari del Departament de Dret Financer i Tributari.
Facultat de Dret
Ponent: Manuel Rachadell
Coordinador: Luis Manuel Alonso

La Facultat presentada amb detall: Ordenació acadèmica i docent
⚈

Novetats tributàries a la Unió Europea. Abús del Dret.
3 i 17 d’octubre i 7 de novembre de 2008. Facultat de Dret
Ponents: P. Essers, T. Rosembuj, E. Barrachina, E. Ruggiero
Coordinador: T. Rosembuj

⚈

Els Nous procediments de l’administració Tributària
14,18 i 25 de novembre de 2008. Facultat de Dret
Ponents: Capellas, Rosembuj
Coordinador: T. Rosembuj

⚈

Reforma fiscal 2008: Renda de les persones físiques i renda de les persones
jurídiques.
20 de febrer i 17 de març de 2009. Facultat de Dret
Ponents: E. Barrachina, T. Rosembuj, P. Moles
Coordinador: T. Rosembuj

⚈

Seminari: «Drets i Garanties dels Ciutadans en l’àmbit Tributari»
24 d’abril i 12 de maig 2009. Facultat de Dret
Ponents: E. Barrachina, T. Rosembuj
Coordinador: T. Rosembuj

⚈

Criminalitat organitzada, Blanqueig de capitals i evasió fiscal
6 i 20 de març de 2009. Facultat de Dret
Ponents: B. Blanco, J. Pablo Yubero, M. Duduh, T. Rosembuj
Coordinador: T. Rosembuj

⚈

Eucotax-Wintercourse «The limits to tax planning. Minimizing taxes and corporate social responsibility»
14 al 23 d’abril de 2009. Facultat de Dret
Ponents: R. Tamates, T. Rosembuj, P. Essers, E. Kemmeren, A. Abellán
Coordinador: T. Rosembuj

3.6.6.]

Departament de Dret mercantil, Dret del treball i de la seguretat
social

⚈

Jornades «Problemes actuals de l’empresa al Dret Mercantil i al Dret del Treball» amb la intervenció d’experts de l’Àrea Mercantil i Laboral, disciplines jurídiques que s’apliquen a la realitat diària de les empreses al segle XXI.
Direcció: Eduardo Polo Sánchez i José Ignacio García Ninet
Coordinadors: Daniel Espina Pérez, Jordi García Ninet i Isabel Tur Vilàs

⚈

Conferència: «30 años de la Constitución Española (1978-2008): Derecho Mercantil y Derecho del Trabajo»
7 de novembre de 2008
Ponents: Guillermo J. Jiménez Sánchez, José Vida Soria

⚈

Conferència: «La organización personal de la empresa: régimen mercantil y
laboral de los auxiliares y colaboradores del empresario»
11 de desembre de 2008
Ponents: Javier Juste Mencía, Manuel Álvarez de la Rosa.

⚈

Conferència: «Administradores de sociedades: libre separación del cargo e indemnización por despido»
30 de març de 2009
Ponents: Juan Luis Iglesias Prada, Aurelio Desdentado Bonete
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⚈

Conferència: «Reorganizadores empresariales y fusión o escisión de sociedades: acreedores y trabajadores»
16 d’abril de 2009
Ponents: Justino F. Duque Domínguez, Cristobal Molina Navarrete

⚈

Conferència: «Efectos del concurso sobre los contratos del deudor: la continuidad de la empresa»
14 de maig de 2009
Ponents: José Antonio Gómez Segade, Carolina Martínez Moreno.

⚈

Conferència: El trabajo del socio para la empresa: socio industrial y cooperativa
de trabajo asociado.
2 de juny de 2009
Ponents: Mercedes Vérgez Sánchez, Fernando Valdés Dal-re

⚈

Jornades «Riscos Psicosocials al món del treball: realitat de les empreses i
atenció pel sistema de la Seguretat Social»
12 de novembre de 2008 i 13 de febrer de 2009. Saló de Graus. Seminari 3. Facultat
de Dret
Ponents dia 12 de novembre: Marina Romeo, Manuel-Jesús Dolz Lago, Gloria Pilar
Rojas Rivero, Francisco González Navarro
Ponents dia 13 de febrer: Fernando Salinas, José de Quintana Pellicer, Felipe Soler
Ferrer
Direcció: José Ignacio García Ninet
Coordinador: Pilar Rivas Vallejo

3.6.7.]

60

Departament de Dret penal i ciències penals

⚈

Cicle de conferències del Màster d’especialització en Dret Penal Curs
2008-2009.
Gener a juny 2009. Seminari 1. Facultat de Dret
Ponents: Juan Carlos Hortal Ibarra, Juan Antonio Segarra Sarries, Santiago Mir Puig,
Sergi Cardenal Montraveta, Silvia Fernández Bautista, Miretxu Corcoy Bidasolo, Carolina Bolea Bardon, Víctor Gómez Martín.
Direcció: Santiago Mir Puig
Coordinador: Mirentxu Corcoy Bidasolo

⚈

Seminari «Constitución y principios de Derecho Penal»
16 i 17 de març de 2009. Saló de Graus. Facultat de Dret
Ponents: Mir Puig, Claus Roxin, Rafael Alcácer, Víctor Gómez, Miretxu Corcoy,
Carlo Enrico Paliero, Benardo Feijoo, Santiago Mir, Gloria Patricia Lopera Mesa,
José I. Gallego
Director: Santiago Mir
Coordinadors: Joan Josep Queralt i Silvia Fernández Bautista

⚈

XVI Congrés d’estudiants de Dret Penal: Derecho Penal del Siglo XXI: ¿Avances o retrocesos?
18,19,20 de març de 2009. Aula Magna. Facultat de Dret
Ponents: Claus Roxin, Gloria Patricia Lopera Mesa, Santiago Mir Puig, Bernardo
Feijoo Sánchez, Carlo Enrico Paliero, Carlos Gómez-Jara Díaz, Juan José González
Rus, Diego Manuel Luzón Peña, José Manuel Maza Martín, Antonio Cuera Riezu,
Norberto de la Mata Barranco.
Direcció: Joan Josep Queralt i Miretxu Corcoy Bidasolo

La Facultat presentada amb detall: Ordenació acadèmica i docent
3.6.8.]
⚈

Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de
l’Estat
Seminari: 7º Curso Seminario de Derecho Romano
Octubre a desembre de 2008. Facultat de Dret.
Ponent: Ricardo Panero
Direcció: Ricardo Panero Gutiérrez, Paula Domínguez, Patricia Panero, Alfonso
Murillo, Gustavo de las Heras Sánchez, Aranzazú Calzada, Ramón López Rosa, Carme Lázaro Guillamón, Luis Rodríguez Ennes.
Coordinadors: Paula Domínguez Tristán i Patricia Panero Oria

3.6.9.]

Ensenyament de Criminologia i Política Criminal

⚈

Conferència: Lliçó inaugural del Curs als Estudis de Criminologia, Justicia de
menores: ¿hacia un modelo compartido europeo?
13 d’octubre de 2008. Facultat de Dret
Ponent: José Luis de la Cuesta Arzumendi (Catedràtic de Dret penal de la Universitat
del País Basc, Director de l’Institut Basc de Criminologia i President de l’AIDP)

⚈

Conferència: Lliçó Magistral Responsabilidad social, transparencia y buenas
prácticas de la Policía
7 de maig de 2009. Facultat de Dret
Ponent: Arturo Herrera, Vicepresidente d’Interpol i Director General de la Policía
de Investigacions de Chile.

3.6.10.]

Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans.

⚈

Conferència: «On the global government of penalty»
3 d’abril de 2009. Facultat de Dret
Ponent: Massimo Pavarini
Coordinador: Observatori del Sistema Penal
Direcció: José Ignacio Rivera Beiras

⚈

Conferència: «Evolution, crisis and perspectives of critical criminology»
20 d’abril de 2009.Facultat de Dret
Ponent: Giuseppe Mosconi
Coordinador: Observatori del Sistema Penal
Direcció: José Ignacio Rivera Beiras

⚈

Barcelona Common sessions, emmarcades al The Common Study Programme
in Critical Criminology, amb el títol Penal System and Human Rights: How
many European democracies develop in the Framework of contemporary crisis? In memoriam of Louk Hulsman.
22 a 24 d’abril de 2009. Aula Magna. Facultat de Dret
Ponents: David Brotherton: City University of New York (United States); Phil Carney: University of Kent (United Kingdom); Robin Flecther (Middlesex University
(United Kingdom); Patrick Hebberecht (University of Gent (Belgium); Bettina
Paul: University of Hamburg (Germany); René van Swaaningen: Erasmus University
Rotterdam (The Netherlands); Vasilis Karydis: University of Peloponnese (Greece);
Sophie Vidali: Democritus University of Thrace (Greece), de forma conjunta amb
ponències d’estudiants d’aquestes universitats.
Coordinador: Observatori del Sistema Penal
Direcció: José Ignacio Rivera Beiras, Héctor C. Silveira Gorski, Mónica Aranda
Ocaña, Gemma Nicolás Lazo, Cristina Fernández Bessa, Alejandro Forero
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⚈

Conferència: «Reflections related with organized crime»
27 d’abril de 2009. Edifici Ilerdense. Facultat de Dret
Ponent: Damián Zaitch
Coordinador: Observatori del Sistema Penal
Direcció: José Ignacio Rivera Beiras

⚈

Conferència «125 years of Criminology in Western Europe: Common Origins
and some Diversity»
4 de maig de 2009. Seminari 2. Facultat de Dret
Ponent: Sebastian Scheerer
Coordinador: Observatori del Sistema Penal
Direcció: José Ignacio Rivera Beiras

⚈

Conferència: «Urban development, late modernity and criminality: Mediterranean perspectives»
18 de maig de 2009. Seminari 2. Facultat de Dret
Ponent: Sophie Vidali
Coordinador: Observatori del Sistema Penal
Direcció: José Ignacio Rivera Beiras
José Ignacio Rivera Beiras (Presentació), Conferència a càrrec de Sophie Vidali (Democritus University of Thrace), Urban development, late modernity and criminality:
Mediterranean perspectives (18 de maig de 2009) en el marc del Màster Oficial en
Criminologia i Sociologia Juridicopenal-OSPDH.

⚈

Conferència: «Criminological trends in relation to the problem of public security»
15 de juny de 2009. Seminari 2. Facultat de Dret
Ponent: Patrick Hebberecht
Coordinador: Observatori del Sistema Penal
Direcció: José Ignacio Rivera Beiras

3.6.11.]

Observatori de Bioètica i Dret

⚈

II Jornada Internacional de la Càtedra UNESCO de Bioètica sota el lema «La dignitat humana com a fonament de la Declaració sobre Bioètica i Drets Humans de la
UNESCO».
26 i 27 de gener de 2009. Aula Magna de la Facultat de Dret.

⚈

Exposició «Dret i Ciència: La Nanotecnologia a debat. Més petit que petit»,
organitzada per l’Observatori de Bioètica i Dret, el Parc Científic de Barcelona i la
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Del 4 de maig al 4 de juny de 2009.
Facultat de Dret.

En aquest mateix període també s’han impartit els Cursos a mida següents:
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⚈

Curs de formació al Comitè d’ètica assistencial de l’Hospital-Asil Sant Camil de St. Pere
de Ribes (Garraf)

⚈

Curs de formació al Comitè d’ètica assistencial de l’Hospital de Barcelona

⚈

Curs de formació al Comitè d’ètica assistencial de l’Hospital de Terrassa

La Facultat presentada amb detall: Ordenació acadèmica i docent

3.7]

Grups d’Innovació Docent
3.7.1.]
⚈

Grups d’innovació docent consolidats

Dikasteia
⚈

Responsable:
Antoni Font Ribas
Departament de Dret Mercantil, del Treball i de la Seguretat Social
Facultat de Dret

⚈

Membres:
Fernando Barbancho Tovillas
Lluís Caballol Angelats
David Carpio Briz
María Casado González
Daniel Espina Pérez
Joan Ferré Falcón
Joaquim Forner Delaygua
Maria Teresa Franquet Sugrañes
José Ignacio Gallego Soler
Sílvia Gómez Trinidad
María Asunción Gual Dalmau
Rafel Guasch Martorell
Juan Carlos Hortal
Joan Marsal Guillamet
Judith Morales Barceló
Mónica Navarro Michel
Francisca Perez Madrid
Cristina Roy Pérez
Maria Teresa Solanelles Batlle
Isabel Tur Vilàs
Daniel Vázquez Albert
Maria Eugènia Ortuño Pérez

⚈

Web:
www.ub.edu/dikasteia

⚈

Activitats:
Cursos i tallers sobre innovació docent organitzats per tercers i impartits per membres
del grup:
⚈
⚈
⚈

⚈
⚈
⚈
⚈

⚈

Universitat Pública de Navarra (10 d’octubre de 2008 i 10 de febrer de 2009)
Universitat del País Basc (21 de novembre i 5 de desembre de 2008)
Universitat Autònoma de Barcelona (19, 21 i 22 de gener i 29 de juny, 1 i 2 de juliol de 2009).
Universitat Rovira i Virgili (12 i 19 de març i 2 d’abril de 2009)
Escola Judicial del Consejo General del Poder Judicial (26 i 27 de març de 2009)
Universitat d’Alacant (18, 19 i 20 de maig)
Universitat de Salamanca (10 i 11 de juny de 2009)

Participació en xarxes universitàries:
GI-IDES UAB sobre ABP (responsable, Luis Branda)
⚈ GI-IDES UAB sobre Aprenentatge Autònom (responsable, Joan Rué)
⚈
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⚈

Cursos i tallers organitzats pel grup:
Taller sobre disseny de problemes a la Facultat de Dret de la UB (25 de juny de
2009)

⚈

⚈

Participació en congressos:
Congrés RED-U. UAM (22-23 de juny de 2009). Taller sobre ABP
⚈ III Congreso de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas (Sevilla, 14 de setembre
de 2009). Conferència invitada a cura d’ Antoni Font.
⚈

⚈

Participació en projectes educatius:
«Análisis y propuesta de competencias docentes universitarias para el desarrollo del
aprendizaje significativo del alumnado a través del e-learning y el b-learning en el
marco del Espacio Europeo de Educación Superior». Programa de Estudios y Análisis destinado a la mejora de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del
profesorado universitario. Investigador Principal: Francesc Imbernon.

⚈

⚈

⚈

«Pautes d’acció docent, a l’Educació Superior, en el desplegament d’activitats formatives orientades a afavorir l’estudi i el treball autònom dels alumnes». AQU.
Investigador principal: Joan Rué Domingo.

⚈

«Elaboració d’un model per al disseny de màsters i postgraus de qualitat en el marc
de la convergència europea des del disseny d’un postgrau sota el nom European Company Consulting (Law & Economics)». AGAUR.

⚈

«L’ús dels portafolis digitals per a l’avaluació per competències i continuada dins de
l’Espai Europeu d’Educació Superior» AGAUR. Responsable: José Luis Rodríguez
Illera

Publicacions de membres del grup o del col·lectiu:
«El uso de las TIC como soporte para el ABP.», a García Sevilla, Julia (Coordinadora) El Aprendizaje Basado en Problemas en la enseñanza universitaria. Múrcia

⚈

⚈

⚈

«Aprenent dret per problemes», en AAVV, L’aprenentatge basat en problemes, 47-69.
Bellaterra: Servei de publicacions de la UAB.

⚈

«El aprendizaje basado en problemas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona», en Vizcarro, C. (coord.) Buenas prácticas en docencia y política
universitarias, 113. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha.

⚈

«Evaluar la calidad del aprendizaje en educación superior: el modelo eca08 como
base para el análisis de evidencias sobre la calidad de la e-a en Educación Superior»,
Red-U, Revista de Docencia Universitaria, 3, 1-22.

⚈

«Las dificultades del aprendizaje autónomo en un contexto de ABP», Educación y
Derecho, 0, 73-97.

Distincions:
Distinció Jaume Vicens Vives al professor Antoni Font i Ribas, en reconeixement a
la seva trajectòria professional, de la qual se’n destaca la seva labor impulsora de la
millora de l’aprenentatge i de la qualitat dels estudis de Dret amb la incorporació
continua de sistemes innovadors en l’ensenyament de les assignatures vinculades a
l’àrea de Dret Mercantil (Decret del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya 184/2008, de 9 de setembre, de concessió de les
distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, DOGC núm. 5216, de
16 de setembre de 2008).

⚈
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La Facultat presentada amb detall: Ordenació acadèmica i docent
3.7.2.]

Altres grups d’innovació docent

a] Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
⚈

Responsable:
Jordi Bonet Pérez
Departament de Dret i Economia Internacionals
Facultat de Dret

⚈

Membres:
Rosa Ana Alija Fernández
Milagros Álvarez Verdugo
Julio Añoveros Trias de Bes
Anna Ma. Badia Martí
David Bondia García
Jordi Bonet Pérez
Mar Campins Eritja
Antonio Cardesa Salzmann
Adriana Fabra Aguilar
Javier Fernández Pons
Laura Huici Sancho
Mireia Martínez Barrabés
Andreu Olesti Rayo
Marta Ortega Gómez
Francesc-Xavier Pons Ràfols
Eduard Sagarra Trias
Jaume Saura Estapà
Jordi Sellarés Serra
Helena Torroja Mateu

⚈

Descripció:
L’objecte és definir una estratègia d’innovació transversal per a les assignatures la docència de les quals es troba sota la responsabilitat dels membres del grup a diversos ensenyaments de la UB, així com fer-ho en l’horitzó de l’adaptació a l’EEES.

⚈

Web:
www.ub.edu/dinter/ADIPcat.html

b] Dret al dret
⚈

Responsable:
Antonio Madrid Pérez
Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències
Socials
Facultat de Dret

⚈

Membres:
Mónica Aranda
Victoria Berzosa
David Bondia
Marta Bueno Salinas
Antonio Giménez
Chantal Moll
David Moya
Ángeles de Palma
Xavier Pedrol
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Juli Ponce
Núria Pumar Beltran
Argelia Queralt
Iñaki Rivera
Jaume Saura Estapà
⚈

Descripció:
Millorar i afavorir la defensa i l’exercici dels seus drets per part de les persones i els collectius menys afavorits. Enfortir i millorar els serveis destinats als col·lectius amb major
dificultat per accedir als recursos jurídic-socials necessaris per la defensa dels seus drets.

⚈

Web:
http://www.ub.edu/dret/serveis/dretaldret.htm

⚈

Activitats:
⚈

Pràcticum II-III: 43 estudiants tutoritzats per 8 professors. S’ha realitzat una doble
tutoria: tutoria universitària i tutoria a l’entitat on es realitzen les pràctiques.

⚈

Elaboració, per part dels estudiants del Pràcticum i col·laboradors del projecte, de la
«Guia de recursos jurídics per a persones privades de llibertat». Aquesta activitat va
estar guiada pels professors Iñaki Rivera i Mònica Aranda, i en col·laboració amb el
Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans.

⚈

Elaboració de la Guia sobre «Igual en el acceso y la ocupación de la vivienda» en
col·laboració amb Prohabitatge, actualment en fase de publicació.

⚈

Elaboració de la «Guia sobre l’habitatge de lloguer», en col·laboració amb la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, actualment en fase de publicació.

⚈

Organització de la Jornada, «Els serveis jurídics de les entitats socials: present i futur», realitzada el 11 de desembre de 2008, en col·laboració amb diversos estudiants.

⚈

Creació d’un nou grup d’estudiants que elaboraran una Guia en matèria de dependència en col·laboració amb Foro de Vida Independiente. Aquest grup serà el nucli inicial
de la clínica jurídica sobre dependència.

c] Grup d’Innovació Docent de Gestió i Administració Pública (GID-GAP)
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⚈

Responsable:
Marina Solé Català i Eva Gallardo Gallardo
Departament d’Economia Política, Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari Tributar
Facultat de Dret

⚈

Membres:
Jordi Calvet Crespo
Margarita Camós Ramió
Montserrat Casanellas Chuecos
Montserrat Carbonell Esteller
Ana Collado Sevilla
Maria Teresa Diví Torns
Daniel Montolio Estivill
Marta Ortega Gómez
Miguel Pérez-Moneo Agapito

La Facultat presentada amb detall: Ordenació acadèmica i docent

⚈

Descripció:
Es tracta d’un GID format per professors de departaments diversos, amb docència a l’ensenyament de Gestió i Administració Pública, i que té per objectiu impulsar els canvis
que comporta el procés d’adaptació de l’ensenyament a l’EEES, en el marc de l’experiència pilot del DURSI

⚈

Activitats:
Les línies de treball del GID-GAP durant el passat curs acadèmic s’han centrat en dues
temàtiques diferents: la planificació per al desenvolupament de la competència transversal de treball en equip i l’anàlisi sobre l’avaluació continuada a l’ensenyament.
El subgrup de treball en equip ha aconseguit un projecte de l’AGAUR per a la millora
de la qualitat docent universitària (MQD).
D’altra banda, ha participat en diferents jornades i congressos tant nacionals com internacionals:
⚈

II Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios: Los nuevos títulos de grado: retos
y oportunidades

⚈

IX Congreso de Sociología para el futuro: Construyendo una sociedad feliz.

⚈

International Technology, Education and Development Conference (INTED 2009)

⚈

Quant al subgrup d’estudi de l’avaluació continuada, ha participat en un congrés internacional (INTED 2009) i té en revisió un article. Així mateix, les responsables
d’aquest GID van participar en la crida Open Course Ware feta pel vicerectorat amb
les seves assignatures del campus virtual.
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4] Recerca
4.1.]

Accions de recerca

En concepte del contracte programa de recerca, l’any 2009 la Facultat de Dret ha rebut
44.251,03 euros (enfront dels 49.167,81 del curs anterior).
Aquesta quantitat, la determina la UB segons els criteris següents: 25 % productivitat científica; 15 % tesis llegides; 25 % activitats de recerca, transferència i innovació; 35 % ingressos en
projectes competitius, durant el període 2007-08.
La Facultat de Dret ha gestionat durant el curs 2008-09 diversos projectes de recerca i convenis.
D’aquests, 46 projectes de recerca són de caràcter nacional (gairebé el doble que el curs anterior,
en què varen ser 24), 2 projectes són de caràcter europeu (6 menys que durant 2007-08) i 8 convenis s’han fet amb institucions públiques i privades. Altres fonts de finançament addicionals
han estat els ajuts a la recerca (33, per 26 l’any 2007-08) i els ajuts d’infraestructures (3) així com
les accions especials i complementàries (5, per 3 l’any 2007-08). La quantitat econòmica total
que ha gestionat el centre durant el curs 2008-09 ha estat d’1.430.026 euros (per 1.647.966 euros del curs 2007-08).
Dels projectes de recerca i convenis gestionats per la Fundació Bosch i Gimpera el 2008-09, un
total de 53 pertanyen a professorat adscrit a la Facultat (per 61 l’any anterior). La quantitat econòmica global gestionada per la Fundació amb relació a aquests projectes i convenis ha estat de
674.263,10 euros (quasi triplicant la de l’any anterior, que va ser de 230.901,93 euros).
Al marge de la recerca individual que pugui dur a terme el professorat de la Facultat, la recerca
s’organitza cada vegada més en grups.
4.2.]

Grups de recerca

Durant el curs 2008-09, fins a 17 grups (per 12 de l’any anterior) han mantingut o obtingut un
reconeixement extern de la Generalitat de Catalunya com a grups de recerca consolidats i poden,
per tant, considerar-se grups competitius. Són els següents:

Responsable

Títol

Categoria

Albertí Rovira, Enoch

Grup d’Estudis Constitucionals Europeus

Consolidat Generalitat de
Catalunya

Badosa Coll, Fernando

Grup de Dret Civil Català

Consolidat Generalitat de
Catalunya

Bonet Pérez, Jordi

Àrea de Dret Internacional Públic i
Relacions Internacionals

Consolidat Generalitat de
Catalunya

Borrás Rodríguez, Alegría

Àrea de Dret Internacional Privat de la UB

Consolidat Generalitat de
Catalunya

Calero Martínez, Jorge

Grup Interdisciplinari de Polítiques
Educatives

Consolidat Generalitat de
Catalunya

Capo Giol, Jordi

Grupo de Investigación de Estudios Locales
(GREL)

Grup de recerca emergent

Casado González, Maria Rosario

Bioètica, Dret i Societat

Consolidat Generalitat de
Catalunya

Chaqués Bonafont, Laura

Anàlisi comparada de l’agenda política

Grup de recerca emergent

Estévez Araujo, José Antonio

Filosofia del Dret, Moral i Política

Consolidat Generalitat de
Catalunya
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Responsable

Títol

Categoria

Esteve Pardo, José

Grup de regulació de riscos i de sectors
estratègics

Consolidat Generalitat de
Catalunya

Font Llovet, Tomàs

Grup de recerca consolidat dret
administratiu

Consolidat Generalitat de
Catalunya

Maluquer de Motes Bernet, Carlos Juan

Grup de Recerca en Dret Privat, Consum i
Noves Tecnologies

Consolidat Generalitat de
Catalunya

Mir Puig, Santiago

Grup de Recerca en Dret Penal i Política
Criminal de la Universitat de Barcelona

Consolidat Generalitat de
Catalunya

Miralles González, Isabel

Dret Civil Constitucional i Dret Català

Consolidat Generalitat de
Catalunya

Pérez Madrid, Francisca

Grup interuniversitari “Drets culturals i
diversitat”

Grup de recerca emergent

Rivera Beiras, José Ignacio

Observatori del Sistema Penal i dels Drets
Humans

Consolidat Generalitat de
Catalunya

Vázquez Albert, Daniel

Grup de Recerca sobre Govern Corporatiu
de l’Empresa

Consolidat Generalitat de
Catalunya

A més hi ha 6 grups reconeguts per la Facultat o la Universitat (per 8 del curs anterior), que són
els següents:
Responsable

Títol

Aparicio Pérez, Miguel Ángel

Grup d’estudis sobre la forma d’Estat

Reconegut Facultat Dret

Ferreiro Lapatza, José Juan

Estudis Jurídics de Dret Tributari i Política
Fiscal

Reconegut Facultat Dret

Iglesia Ferreirós, Aquilino José

Jaume de Montjuïc

Reconegut Facultat Dret

Oroval Planas, Esteban

Grup d’anàlisi econòmica de l’educació i els
recursos humans

Reconegut Facultat Dret

Panero Gutiérrez, Ricardo

Trajano

Reconegut Facultat Dret

4.3.]

Projectes de recerca
4.3.1.]

Departament Dret Civil

Investigador principal

Nom

Pla Nacional
d’Investigació
Luna Serrano, Agustín Científica i
Desenvolupament
Tecnològic

Maluquer de Motes
Bernet, Carlos Juan
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Categoria

Org.

CICY

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

C. Oficial

Títol

La futura empresa
agraria. (Proyección
de la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de
modernización de
las explotaciones
agrarias).

SEJ2006-10554

El consumidor y el
cliente de servicios:
su protección y la
responsabilidad del
prestador

La Facultat presentada amb detall: Recerca

Investigador principal

Nom

Org.

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de
projectes de recerca,
Badosa Coll, Fernando programes d’activitat MEDU
investigadora
i accions
complementàries

C. Oficial

Títol

DER2008-03992/JURI

Mecanismos de
adquisición de los
derechos patrimoniales y
modelos de garantía

Barral Viñals,
Inmaculada

Convocatòria d’ajuts
per a la recerca sobre
DIIP
autonomies polítiques
territorials

Contractes de consum
i dret civil català: el
marc competencial

Casas Valles, Ramon

Convocatòria d’ajuts
per a la realització
de projectes de
recerca i accions
complementàries

MCNN

DER2009-08200

La propiedad intelectual
y la Unión Europea

Maluquer de Motes
Bernet, Carlos Juan

Convocatòria d’ajuts
per a la realització
de projectes de
recerca i accions
complementàries

MCNN

DER2009-11859

Mercado, competencia
y protección del
consumidor: Los servicios
de interés general

4.3.2.]

Departament Dret Administratiu i Processal

Investigador principal

Nom

Org.

C. Oficial

Títol

Aguado Cudolà,
Vicenç

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

SEJ2006-01633/

Derechos de la
ciudadanía, integración
social y movilidad de
personas en la Unión
Europea: hacia un nuevo
sistema de servicios
sociales y educativos

Galán Galán, Alfredo

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

SEJ200615616-C02-01/

Técnicas de cooperación
y gestión de servicios
públicos locales. El caso
de los servicios sociales.

Pérez Daudi, Vicente

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

La efectividad de la
tutela judicial: Medidas
para la optimización
del cumplimiento de las
resoluciones judiciales.

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

SEJ2006-09660/

Derecho a la ciudad,
desarrollo urbano
sostenible y prevención
de la exclusión
residencial y de los
guetos urbanos: derecho
a la vivienda, seguridad
urbana y cohesión social,
económica y territorial

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

Las técnicas de tutela
del ejecutado y de los
terceros en el proceso
de ejecución en un
contexto nacional e
internacional

Ponce Sole, Julio

Pérez Daudi, Vicente

Rodríguez Ponton,
Francisco José

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

SEJ2007-60547/JURI

Ciencia y libertad
de investigación: las
administraciones públicas
en las nuevas formas
de protección de los
derechos fundamentales
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Investigador principal

C. Oficial

Títol

Esteve Pardo, Jose

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de
projectes de recerca,
programes d’activitat MEDU
investigadora
i accions
complementàries

DER2008-06277/JURI

Problemas de la decisión
jurídica en situaciones de
incertidumbre científica

Nieva Fenoll, Jordi

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de
projectes de recerca,
programes d’activitat MEDU
investigadora
i accions
complementàries

Enjuiciamiento de
las pequeñas causas
en situaciones de
DER2008-02684/JURI
precariedad económica,
en Europa y América
latina.

Pérez Daudi, Vicente

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de
projectes de recerca,
programes d’activitat MEDU
investigadora
i accions
complementàries

Estado actual de la
regulación de las
medidas cautelares en
DER2008-04973/JURI los procesos civiles,
transcurridos 8 años
desde la aprobación de
la LEC.

Aguado Cudolà,
Vicenç

Convocatòria d’ajuts
per a la realització
de projectes de
recerca i accions
complementàries

MCNN

Nieva Fenoll, Jordi

Convocatòria d’ajuts
per a la realització
de projectes de
recerca i accions
complementàries

MCNN

Los pequeños procesos
judiciales: Propuestas
para la consecución de su
enjuiciamiento eficaz

Ponce Sole, Julio

Convocatòria d’ajuts
per a la realització
de projectes de
recerca i accions
complementàries

MCNN

Derecho a la vivienda
y derecho a la
ciudad: renovación y
rehabilitación urbana

Galán Galán, Alfredo

Convocatòria d’ajuts
per a la realització
de projectes de
recerca i accions
complementàries

MCNN

La reforma de los
gobiernos locales y el
fortalecimiento de la
garantía de la autonomía
local.

4.3.3.]

Org.

DER2009-08579

DER200914265-C02-01

Derechos de la
ciudadanía, libertad
de establecimiento y
circulación de servicios
en la Unión Europea.

Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social

Investigador principal
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Nom

Nom

Org.

C. Oficial

Títol

Vázquez Albert,
Daniel

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

SEJ2006-07022/

El gobierno corporativo
de la empresa. Un
enfoque multidisciplinar
e internacional.

García Ninet, José
Ignacio

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

SEJ2006-13811/

Salud mental y trabajo

Rivas Vallejo, Maria
Pilar

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

Patologías invalidantes:
estudio de invalideces
por patologías

García Ninet, José
Ignacio

Convocatòria d’ajuts
per a l’estudi i
MTAS
investigació en l’àmbit
de la protecció social

Propuestas para un
cambio de régimen
jurídico de los empleados
de hogar

La Facultat presentada amb detall: Recerca

Investigador principal

Font Ribas, Antoni

Nom

Org.

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de
projectes de recerca,
programes d’activitat MEDU
investigadora
i accions
complementàries

Polo Sánchez,
Eduardo

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de
projectes de recerca,
programes d’activitat MEDU
investigadora
i accions
complementàries

García Ninet, José
Ignacio

Convocatòria d’ajuts
per a activitats
d’estudi i investigació
en l’àmbit de la
protecció social

Pumar Beltran, Nuria

Convocatòria d’ajuts
per a activitats
d’estudi i investigació
en l’àmbit de la
protecció social

García Viña, Jordi

Convocatòria d’ajuts
per a la realització
de projectes de
recerca i accions
complementàries

Rivas Vallejo, María
Pilar

4.3.4.]

Convocatòria d’ajuts
per a la realització
de projectes de
recerca i accions
complementàries

C. Oficial

Títol

DER2008-05621/JURI

La indemnización por
infracción de normas
comunitarias de la
competencia

DER2008-05316/JURI

El impacto de la
Ley 26/2007 de
Responsabilidad
Medioambiental en la
gestión empresarial:
modelos de desarrollo
sostenible, mecanismos
de aseguramiento y
responsabilidad de los
administradores

MTIN

La corresponsabilidad
familiar como
fundamento de la
protección social.

MTIN

El trabajo a tiempo
parcial en la acción
protectora de la
Seguridad Social,
su incidencia en
las mujeres y en la
corresponsabilidad.
Estudio comparado del
sistema español con
Alemania, Francia, Italia
y Holanda

MCNN

La incapacidad temporal
en el trabajo de mujeres
y hombres: Régimen
jurídico laboral y su
configuración desde
el punto de vista del
absentismo

MCNN

Implicaciones
medioambientales de
las relaciones laborales:
Un enfoque integral
de la prevención de
riesgos laborales y de las
políticas ambientales en
las empresas

DER2009-10428

Departament de Dret Constitucional i Ciència Política

Investigador principal

Nom

Org.

Aparicio Pérez,
Miguel Ángel

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

Capo Giol, Jordi

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

C. Oficial

Títol

SEJ2006-15164/

La protección de los
derechos en un sistema
constitucional en red:
integración y eficacia de
la diversidad de niveles
ordinamentales en
España

SEJ2006-13152/

Consenso y polarización.
Opinión pública y
decisiones políticas en
España (1993-2006)
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Investigador principal

Org.

C. Oficial

Títol

Aja Fernández, Eliseo

DER2008-00126/JURI

Vintro Castells, Juan

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de
projectes de recerca,
programes d’activitat MEDU
investigadora
i accions
complementàries

Reformas estatutarias
y nuevos instrumentos
DER2008-04108/JURI de relación entre el
Estado y las Comunidades
Autónomas

Moya Malapeira,
David

Convocatòria d’ajuts
per a iniciatives de
recerca en els àmbits UBAR
de les humanitats i les
ciències socials

Castella Andreu, José
María

Convocatòria d’ajuts
per a la recerca sobre
DIIP
autonomies polítiques
territorials

‘La protecció dels drets
en el constitucionalisme
estatal dels Estats Units’

Alberti Rovira, Enoch

Convocatòria d’ajuts
per a la recerca sobre
DIIP
autonomies polítiques
territorials

Les reformes dels
estatuts d’autonomia en
el desenvolupament de
l’Estat autonòmic

Castella Andreu, José
María

Convocatòria d’ajuts
per a la realització
de projectes de
recerca i accions
complementàries

MCNN

Estado autonómico y
democracia: Los derechos
de participación en los
Estatutos de Autonomía

Reniu Vilamala, José
María

Convocatòria d’ajuts
per a la realització
de projectes de
recerca i accions
complementàries

MCNN

4.3.5.]

185973

DER2009-12921

La integración de la
Inmigración

L’assistència social a
les víctimes de tràfic de
persones: Les tensions
entre la necessitat de
protecció i el règim
d’estrangeria

Dinámicas coalicionales
en entornos multinivel

Departament de Dret Penal i Ciències Penals

Investigador principal
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Nom

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de
projectes de recerca,
programes d’activitat MEDU
investigadora
i accions
complementàries

Nom

Org.

Rivera Beiras, José
Ignacio

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

Mir Puig, Santiago

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de
projectes de recerca,
programes d’activitat MEDU
investigadora
i accions
complementàries

C. Oficial

Títol
Los derechos
fundamentales en España
ante las biopolíticas
de seguridad, control y
vigilancia implementadas
en la Unión Europea.
¿Qué derechos? ¿Qué
garantías?

DER2008-04410/JURI

Constitución y Derecho
penal: consecuencias en
los planos legislativo y
judicial.

La Facultat presentada amb detall: Recerca

Investigador principal

Nom

Org.

Rivera Beiras, José
Ignacio

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de
projectes de recerca,
programes d’activitat MEDU
investigadora
i accions
complementàries

Rivera Beiras, José
Ignacio

Subvencions
per fomentar
la realització
d’activitats
ICDS
formatives, o treballs
de recerca, en l’àmbit
de la universitat

Rivera Beiras, José
Ignacio

Convocatòria d’ajuts
per a la realització
de projectes de
recerca i accions
complementàries

4.3.6.]

C. Oficial

Títol

La implementación del
Protocolo Facultativo
contra la tortura en
Estado español. Modelos
DER2008-01460/JURI de Mecanismos de
Prevención y estudio
comparado en los países
del Reino Unido, Italia,
Costa Rica y Argentina.

U-39/08

Els centres d’acollida
per dones que han
sobreviscut a la violència
masclista dins la parella.
Estudi comparat entre les
ciutats de Bilbao, Sevilla
i Barcelona
Seguridad, tecnología
y economía del control.
Análisis de la cultura
del riesgo en el sistema
penal

MCNN

Departament de Dret i Economia Internacional

Investigador principal

Nom

Org.

Borràs Rodríguez,
Alegria

Pla Nacional
d’Investigació
Científica i
Desenvolupament
Tecnològic

Abellán Honrubia,
Victoria

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

Pons Ràfols, Francesc
Xavier

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

CICY

C. Oficial

Títol

SEC98-0319

Las nuevas tecnologías
como factor de
competitividad en
el contexto de una
economía globalizada:
aspectos de Derecho
internacional privado.

SEJ2006-14418/

La funcionalidad del
Derecho internacional
público como instrumento
en la coordinación de las
políticas económicas y
sociales

SEJ2006-05734/

Riesgos y amenazas
a la salud humana:
implicaciones de Derecho
Internacional y de
Derecho Comunitario

Borràs Rodríguez,
Alegria

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

Reforma de la normativa
española para
facilitar la aplicación
de Reglamentos
comunitarios y normativa
convencional relacionada
que regulan competencia
judicial internacional y
eficacia de decisiones

Borràs Rodríguez,
Alegria

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de
projectes de recerca,
programes d’activitat MEDU
investigadora
i accions
complementàries

Reforma de la normativa
española para
facilitar la aplicación
de Reglamentos
DER2008-05354/JURI comunitarios y normativa
convencional relacionada
que regulan competencia
judicial internacional y
eficacia de decisiones
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Investigador principal

Nom

C. Oficial

Títol
Acords comercials en
l’àmbit agrícola de
la Unió Europea amb
els països de la zona
Euromediterrània i
d’Amèrica Llatina i el
Carib.

Garcia-Duran Huet,
Patricia

Convocatòria d’ajuts
per a iniciatives de
recerca en els àmbits UBAR
de les humanitats i les
ciències socials

Álvarez Verdugo,
Milagros Carmen

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de
projectes de recerca
UBAR
precompetitius en
Ciències Socials i
Humanitats

La función de
la cooperación
internacional en el
control y en la aplicación
de la energía nuclear
para usos pacíficos

Olesti Rayo, Andreu

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de
projectes de recerca
UBAR
precompetitius en
Ciències Socials i
Humanitats

El govern multinivell a
Europa i la posició dels
Ens Regionals després de
Lisboa

Bonet Perez, Jordi

Convocatòria d’ajuts
per a la realització
de projectes de
recerca i accions
complementàries

Pons Ràfols, Francesc
Xavier

Convocatòria d’ajuts
per a la realització
de projectes de
recerca i accions
complementàries

4.3.7.]

MCNN

MCNN

185948

DER2009-10847

La exigibilidad del
Derecho Internacional de
los Derechos Humanos en
situaciones de crisis

DER2009-12476

Salud humana y
seguridad alimentaria:
Elementos de cooperación
internacional

Departament de Dret Romà, Història del Dret i Dret Eclesiàstic de
l’Estat

Investigador principal

Nom

Org.

C. Oficial

Títol

Iglesia Ferreirós,
Aquilino José

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

SEJ2006-04481/

Derecho y Poder: los
procesos compilatorios

Iglesia Ferreirós,
Aquilino José

Convocatòria d’ajuts
per a la realització
de projectes de
recerca i accions
complementàries

DER2009-12776

Derecho y poder: los
procesos compilatorios
(II)

4.3.8.]

MCNN

Departament de Dret Financer i Tributari

Investigador principal

Nom

Pla Nacional
d’Investigació
Ferreiro Lapatza, José
Científica i
Juan
Desenvolupament
Tecnològic
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Org.

Org.

CICY

C. Oficial

Títol
Propuestas para una
necesaria reforma de la
justicia tributaria.

La Facultat presentada amb detall: Recerca
4.3.9.]

Departament Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de
les Ciències Socials

Investigador principal

Org.

Capella Hernández,
Ramón

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

Casado González,
María Rosario

Ajuts del Programa
de Promoció de
la Investigació
Biomèdica i en
MSCO
Ciències de la Salut
per a la realització de
projectes de recerca

Casado González,
María Rosario

Convocatòria d’ajuts
per a la realització de MEDU
projectes de recerca

Estévez Araujo, José
Antonio

4.4.]

Nom

Convocatòria d’ajuts
per a la realització
de projectes de
recerca i accions
complementàries

MCNN

C. Oficial

SEJ2006-08212/

Títol
Transformaciones
jurídico-políticas
suscitadas por la
mundialización en el
ámbito de la democracia
y de los derechos
humanos. Formas de
participación y zonas de
exclusión en el ejercicio
de los derechos

Aspectos bioéticos y
jurídicos implicados
en las situaciones de
pandemia.

SEJ2007-61210/JURI

Implicaciones bioéticas,
jurídicas y sociales de las
nanotecnologías.
Gobernanza frente a
derechos humanos y
democracia en el plano
estatal de la sociedad
globalizada: problemas
de género, ecológicos, de
violencia y de contenido
de los derechos.

Avaluació de recerca

La vicedegana de Recerca de la Facultat de Dret és membre d’un grup de treball constituït pel
Vicerectorat de Política Científica de la UB amb l’objectiu de debatre els criteris d’avaluació de
la recerca en ciències socials.
La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona ha impulsat la constitució d’un grup de treball amb relació a l’avaluació de la recerca jurídica en el qual estan representades les facultats de
Dret de les universitats de Barcelona, Autònoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Rovira i Virgili
i de Girona.
4.5.]

Fundacions i instituts de recerca

Dels observatoris que existeixen a la Universitat de Barcelona, tres estan adscrits a la Facultat
de Dret. Es tracta de l’Observatori de Bioètica i Dret, dirigit per Maria Casado González, de
l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans, dirigit per José Ignacio Rivera Beiras, i de
l’Observatori de la Globalització, dirigit per Ramón Torrent.
També estan adscrits a la Facultat de Dret l’Institut de l’Aigua, dirigit per María Jesús Montoro,
i el Centre de Recerca «Institut de Dret Públic», dirigit per Eliseo Aja.
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4.6.]

Tesis

En aquest curs s’han llegit 15 tesis doctorals (més del doble que l’any anterior, que varen ser 7).
4.6.1.]
⚈

Dret

«La ejecución de desahucio de vivienda arrendada»

Alberto Manuel Santos Martínez
Director: Lluís Caballol Angelats
Departament: Dret Administratiu i Dret Processal
28 de novembre de 2008
⚈

«Las cooperativas y las colectivizaciones obreras en Catalunya como modelos de gestión
colectiva. Proceso de regularización legal (1839-1939)»

Juan Aymerich Cruells
Directora: Isabel Tur Vilas
Departament: Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
9 de desembre de 2008
⚈

«El problema de la evasión fiscal: un ámbito jurídico para la cooperación internacional»

Sergio Augusto Guedes Pereira de Souza
Director: Xavier Fernández Pons
Departament: Dret i Economia Internacional
22 de desembre de 2008
⚈

«El dret internacional privat de fundacions en el procés d’integració europea»

Maria Font Mas
Directora: Alegría Borrás Rodríguez
Departament: Dret i Economia Internacional
16 de gener de 2009
⚈

«Política criminal en materia de terrorismo en España»

Mónica Aranda Ocaña
Director: Iñaki Rivera
Departament: Dret Penal i Ciències Penals
29 de gener de 2009
⚈

«Responsabilidades del personal sanitario derivadas de la defectuosa prestación de
asistencia sanitaria»

Guillermo Oteros Valcarce
Directora: Pilar Rivas Vallejo
Departament: Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
25 de març de 2009
⚈

«Principios reguladores del derecho eclesiástico en la República Argentina»

Diego Mario Lerena
Director: Santiago Bueno Salinas
Departament: Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
31 de març de 2009
⚈

«La inmigración familiar en el derecho de extranjería español»

Diana Boris Marín Consarnau
Director: Ramon Viñas Farré
Departament: Dret i Economia Internacional
22 d’abril de 2009
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⚈

«Manipulación genética (sensum lato) y derecho penal: reflexiones sobre algunos
presupuestos dogmáticos»

Sandra Catalina Peña Guillén
Director: Mirentxu Corcoy Bidasolo
Departament: Dret Penal i Ciències Penals
12 de maig de 2009
⚈

«Titulación, derivados de crédito y estructuras sintéticas»

Andre Luis de Souza Fontes Vieira
Director: Eduardo Polo Sánchez
Departament: Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
19 de juny de 2009
⚈

«Servicios financieros contratados a distancia con consumidores»

Francisca Cardona Roig
Director: Ramon Viñas
Departament: Dret Civil
3 de juliol de 2009
⚈

«Medidas cautelares en la Ley de arbitraje»

Núria Mallandrich Miret
Director: Vicente Pérez Daudí
Departament: Dret Administratiu i Dret Processal
7 de setembre de 2009
4.6.2.]
⚈

Ciència Política

«La política de seguridad alimentaria en España: del aceite de colza a las “vacas locas”
(1981-2001)»

Ana M. Palau Roque
Directora: Laura Chaqués
Departament: Dret Constitucional i Ciència Política
15 de juliol de 2008
⚈

«La oposición a la Unión Europea en el sur de Europa: los casos español, portugués,
griego e italiano»

Ignasi Pérez Martínez
Director: Cesáreo Rodríguez-Aguilera
Departament: Dret Constitucional i Ciència Política
23 d’octubre de 2009
⚈

«Models of Decision Making: Facing Uncertainty in Spanish Judicial Settings»

Joan Josep Vallbé Fernández
Director: J. Pompeu Casanovas
Departament: Dret Constitucional i Ciència Política
21 de juliol de 2009
4.7.]

Treballs de Diploma d’Estudis Avançats (DEA)

Els treballs de Diploma d’Estudis Avançats han estat el triple respecte al curs 2007-08 (110 enfront de 36 de l’any anterior).
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Investigador

Departament

Nombre

Capdevila Sánchez, Juan Carlos
Cardellach Asensio, José María
Pastor García, Carlos
Estella Monteys, Ana
Giménez García, Isabel
Pons Vives, Albert
Dret Administratiu i Dret Processal

12

Dret Civil

8

Dret Constitucional i Ciència Política

21

Quevedo González, Josefa María
Ripol Carulla, Ignacio
Rius Pastor, Maria Núria
Fernández Bautista, A. Rafael
Martínez Martínez, Maria del Mar
Vives de la Cortada F. C., Joaquín
Cervilla Domínguez, M.
Cordobés Millán, Eva
Darvas Coll, Sandor
Esteve Garcia, Gisela
Ibáñez Díaz, Fredy
Gallo, Estefano
Palomares Balaguer, F.
Vico Fernández, Gema
Jové Lladó, Josep M.
Osorio Munizaga, Roberto
Briceño Valencia, Lesley
Julio, Mariel
Chicón Vallejo, Joan
Lozano Guerrero, Carlos Gustavo
Almeda Samaranch, Pere
González Sánchez, David
Parra Arnaiz, Ignacio
Gragea Arjona,Verónica
Fernández Ruiz, Manuela
Sánchez Griñó, Joan Manuel
Salinero Rates, Mónica
Badia Viliella, Rosa
Díaz Anabitarte, Aitor
Parra Ramírez, Esther
Albornoz Puig, Marcel
Escriche Montoliu, Montserrat
Cordero Donha, Alberto
Fernández Gómez, Carmen
Rodríguez Balado, Elena Obdulia
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Investigador

Departament

Nombre

Brienza, Daniela
Hernando Moreno, Pilar
Piñeyro Maldonado, Luis Daniel
Rossi, Sara
Alhalabi, Abdo
Guardans Cambó, Jaume
Lembo, Carolina Maria
Arias Álvarez, Elisabeth
Menchón Orduña, Belén
Dret i Economia Internacionals

18

Dret Financer i Tributari

5

Dret Mercantil

7

Dret Mercantil, Treball i Seguretat
Social

7

Calvo Calvo, María José
Yoshiura, Jackson Apolinario
Rincón Salazar, Yibeth C.
Morena Pinto, Marcio
Pereyra Montes de Oca, Natalia
Villarij, Montserrat
Rubio del Pino, Ignacio
Nicoletta, Danila Claudia
Hernández Martín, Miguel A.
Bauza Martínez, Angelina
Baeta Neves, Mariona
Corceiro Alves, Lara
De Juan Casadevall, Jordi
Montejo Rodrigo, Eduardo
Cuerva de Cañas, J. A.
Egea Cristòfol, Eugenio
Egea Gaeta, Eugenio
Garcia Ruiz, Natalia
Ham Juárez, J. Alejandro
Pol Villagrasa, Celesti
Lupi, Andrea
Goñalons Benavent, Rosa Maria
Goñalons Benavent, Ana María
Llort Brull, Josep
Tort Bardolet, Jaume
Hernández Montuenga, M.A.
Obradors Ruiz, Sonia
Suárez Telechea, Iván
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Investigador

Departament

Nombre

Zamora Muniena, Gloria
Forero Cuillar, Alejandro
Orozco Arcieri, Carlos Andrés
Contreras Calderón, Ignacio
Cañadas Parellada, Eva
Dret Penal i Ciències Polítiques

Carranza Figón, Luis

11

Guardiola Sánchez, Inés
Marín Sabatell, Rosendo
Román Delfabro, Katherinne
Espallargas Almeida, Carlos
Samsone, Juan Manuel
Total

4.8.]

110

Becaris
4.8.1.]

Dret administratiu i dret processal
Becaris

Beques

Farias Lazo, Diana Erica

FPI (Ajuts de Formació de Personal Investigador del Ministeri de
Ciència i Innovació)

Nettel Barrera, Alina del Carmen

APIF (Ajuts de Personal Investigador en Formació)

4.8.2.]

Dret Civil
Becaris

Beques

Cordobés Millán, Eva
Maya Lax, Constanza
Beca FI (Ajuts de Formació d’Investigadors de la Generalitat)
Esteve Garcia, Gisela
Palomares Balaguer, Elena
Tarabal Bosch, Jaume

FPU (Ajuts de Formació de Professorat Universitari del Ministeri
d’Educació)

Arroyo San José, Laura

APIF (Ajuts de Personal Investigador en Formació)

4.8.3.]

Dret Constitucional i ciència política
Becaris

Muñoz Marquez, Luz María
Fernández Gómez, Carmen
Caicedo Camacho, Dolly Natalia

Beques
FPU (Ajuts de Formació de Professorat Universitari del Ministeri
d’Educació)
FPI (Ajuts de Formació de Personal Investigador del Ministeri de
Ciència i Innovació)

Gómez Ribas, Carlos
APIF (Ajuts de Personal Investigador en Formació)
Medir Tejado, Lluís
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4.8.4.]

Dret i economia internacionals
Becaris

Beques

Álvarez Torné, Maria
González Viada, Natacha

FPU Ajuts de Formació de Professorat Universitari del Ministeri
d’Educació)

Tio Perez-Albert, Verona
Gasquez Mendoza, Robert
APIF (Ajuts de Personal Investigador en Formació)
Puig Marco, Roser

4.8.5.]

Dret Mercantil, Dret del treball i seguretat social
Becaris

Garrido Pérez, Pablo Miguel

4.8.6.]

Beques
APIF (Ajuts de Personal Investigador en Formació)

Dret Penal i ciències penals
Becaris

Beques

Fernández Bessa, Cristina
FI (Ajuts de Formació d’Investigadors de la Generalitat)
Forero Cueller, Alejandro
Vasquez Shimajuko, Carlos Shikara

FPI (Ajuts de Formació de Personal Investigador del Ministeri de
Ciència i Innovació)

Zamora Muniente, Gloria

APIF (Ajuts de Personal Investigador en Formació)
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5] Relacions internacionals
Relacions Internacionals gestiona programes d’intercanvi acadèmic d’estudiants de tots els ensenyaments de la Facultat de Dret a l’estranger.
La Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona rep cada any un nombre elevat i creixent d’alumnes de l’estranger, dins els seus diferents programes, acords i convenis.
5.1.]
⚈

⚈

⚈

⚈

⚈

Programes internacionals que es gestionen des de la Facultat de Dret:

Erasmus. Es pot realitzar un semestre o un any en una universitat europea entre les 87 amb
les quals existeix conveni.
Acords bilaterals. Convenis bilaterals generals, de la mateixa UB (no exclusius de la Facultat), per cursar estudis en universitats d’arreu del món.
Doble titulació amb universitats nord-americanes que permeten, mitjançant un període d’estudi a fora, la possibilitat d’obtenir la titulació americana de Juris Doctor —que dóna accés a
l’examen per ser advocat/ada als EUA— conjuntament amb la llicenciatura en Dret de la UB.
Sol·licituds individuals. Per a estudiants que no provenen d’universitats amb conveni.
Altres programes d’intercanvi. Convenis específics de la Facultat de Dret amb universitats
nord-americanes, especialment del Canadà (Universitat d’Ottawa, McGill University, Universitat de Mont-real).

En aquests tipus de mobilitat internacional, existeix un doble i recíproc intercanvi d’estudiants
i professorat:
a] Outgoings (estudiants de la UB que marxen a estudiar fora)
⚈

⚈
⚈

Estudiants de les llicenciatures de Dret, Ciències Polítiques, Gestió i Administració Pública, Relacions Laborals i Ciències del Treball;
Estudiants de tots les ensenyaments de màsters, postgraus i doctorats;
Professorat de tots les ensenyaments.

b] Incomings (estudiants d’altres universitats que arriben a la UB).

La Facultat de Dret ofereix anualment una sèrie de programes d’intercanvi tant per a l’alumnat
com per al professorat. Alguns d’aquests programes són generals per a la gran majoria d’institucions d’ensenyament superior públiques de l’Estat (com és el cas del programa Sòcrates-Erasmus
o l’anomenat Grup de Coïmbra), d’altres són propis de la Universitat de Barcelona fruit d’un acord
entre la nostra Universitat i altres institucions de caràcter docent (anomenats convenis generals)
i, en tercer lloc, alguns programes d’intercanvi són resultat d’acords de la nostra Facultat amb
altres universitats i institucions (els anomenats acords específics). A més a més, hi ha alumnes,
tant outgoings (alumnes de la UB que marxen a estudiar fora durant un quadrimestre o un any
acadèmic sencer) com incomings (alumnes de fora que estudien en la nostra Facultat durant un
curs o un quadrimestre), així com professors que s’han adscrit a la modalitat de sol·licitud individual: persones que fora del marc de qualsevol acord general o específic aposten per fer efectiva
la mobilitat individualment.
5.1.1.]

Erasmus

El programa Erasmus per a la Facultat de Dret, sens dubte el que més estudiants ha reunit
(tant outgoings com incomings), té actualment acord amb 18 països (Alemanya, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, França, Grècia, Països Baixos, Itàlia, Lituània, Polònia, República Txeca,
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Regne Unit, Romania, Suècia i Suïssa). Durant el curs 2008-09 els països amb més relació
han estat, per aquest ordre, Itàlia (amb 38 estudiants, 29 incomings i 9 outgoings, enfront
dels 46 del curs anterior), Països Baixos (amb 23 estudiants, 11 incomings i 12 outgoings,
enfront dels 9 del curs anterior), Alemanya (amb 18 estudiants, 14 incomings i 4 outgoings,
enfront dels 20 del curs anterior) i França (amb 18 estudiants, 14 incomings i 4 outgoings,
que el curs anterior no figurava entre el països amb més relació).
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5.1.2.]











Convenis específics de la Facultat de Dret

Aquests convenis, centrats en els acords bilaterals amb tres universitats canadenques (la
Universitat de Mont-real, la Universitat d’Ottawa i la Universitat McGill) i amb dues de
Suïsses (Universitat de Berna i Universitat de Ginebra), han estat, tant en xifres relatives
com globals, molt fructífers (quant a aprofitament, demanda i ús). En aquest sentit, dins
d’aquests convenis específics bilaterals, durant el curs acadèmic 2008-09, ens van visitar
nou estudiants, mentre que quatre estudiants de la UB van marxar. Aquí ho tenim gràficament.
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5.1.3.]

Doble titulació

La Facultat de Dret ha signat dos convenis amb universitats nord-americanes per a l’obtenció de la doble titulació. Aquest conveni específic es basa en l’acord amb dues universitats:
per una part, la Universitat de Puerto Rico i, per l’altra, la Nova Southeastern University
de Florida. En el curs 2008-09, nou alumnes van participar en aquest programa (incloenthi outgoings i incomings), amb la distribució següent:
&6"
1VFSUP3JDP
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5.1.4.]











Sol·licitud individual

Les sol·licituds individuals van ser totes per part d’incomings ja que van ser 49 els alumnes
que ens varen visitar de diversos llocs del món, en especial d’Europa i Amèrica Llatina.
Mèxic, amb 6 estudiants, va ser el país que més estudiants va enviar, seguit de Brasil amb
5 estudiants.
Per altra part cap alumne de la UB va marxar sota aquesta modalitat a cap universitat, ni
de les què van aportar algun estudiant visitant ni a cap altra.

5.2.]

País

Incomings

Mèxic

6

Brasil

5

Alemanya

1

Xile

1

Colòmbia

1

EUA

1

Itàlia

1

Perú

1

Polònia

1

Portugal

1

Puerto Rico

1

Professorat visitant

Pel que fa al professorat visitant a la Facultat durant el curs acadèmic 2008-09, el nombre total
va ser d’11 (igual que el curs anterior), distribuïts de la següent forma:
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Dret i Economia Internacional, 4; Dret Constitucional i Ciència Política, 2; Dret Financer i
Tributari, 3, i Dret Civil, 2.
Aquest professorat va participar en diferents esdeveniments acadèmics: conferències, seminaris,
cursos de grau i postgrau així com investigació en els esmenats departaments.
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6] Relacions institucionals
6.1.]

La comunicació externa de la Facultat
6.1.1.]

La pàgina web renovada

En el marc del projecte de renovació de les pàgines web de les facultats i les escoles de la
Universitat de Barcelona al llarg del curs acadèmic 2008-2009 es va produir la renovació
de la pàgina web de la facultat (per a més informació sobre el projecte de renovació de webs
de la Universitat de Barcelona, podeu veure: http://www.ub.edu/noticiesub/index.php?option=com_c
ontent&task=view&id=248&Itemid=41).
Un equip intern de la Facultat de Dret (format per la senyora Lina Moragues i el senyor
Teo Marco) va estar treballant intensament, en col·laboració amb la unitat de Comunicació
de la Universitat de Barcelona, que va prestar el suport necessari, en la persona del senyor
Ricard Boada, per a poder renovar la pàgina web de la Facultat.
Fruit d’aquests treballs, el dia 15 de maig de 2009 va entrar en funcionament la nostra
web renovada.
Les principals novetats són les següents:
⚈

⚈

⚈

⚈

⚈

Major claredat en la presentació i millor accessibilitat a la informació.
Impuls d’un projecte multilingüístic (determinats continguts es troben en català, castellà i anglès), per poder acostar la informació a usuaris d’altres llengües
Separació de continguts per a públic extern (part esquerra de la pantalla) i intern (part
dreta)
Inclusió d’una agenda amb les activitats previstes, destacant les de la setmana en curs
(part superior dreta)
Incorporació de la tecnologia necessària per poder desenvolupar en el futur proper una
intranet al servei de la comunitat de la Facultat, que incorporarà, entre d’altres aspectes,
un apartat anomenat «eines jurídiques bàsiques», és a dir, un toolkit per facilitar la tasca
a docents i estudiants de l’ensenyament de Dret.

La renovació no va implicar cap canvi en l’adreça de la pàgina web que continua
essent: www.ub.edu/dret.
Aquesta renovació aporta elements de millora sobre la web preexistent, amb la finalitat de
respondre encara millor a les necessitats de professors, personal d’administració i serveis i
estudiants.
6.1.2.]

La Facultat de Dret als mitjans de comunicació

Amb motiu del 50e aniversari de la Facultat de Dret, diversos mitjans de comunicació es van fer ressò de l’efemèride, com ara el diari La Vanguardia, que s’hi va referir en
relació al cinquantenari dels premis FAD, el primer dels quals va ser per la nostra Facultat (edició de 10 d’octubre de 2008, pàg. 32, consultable a «Un antic alumne de la
Facultat de Dret, l’escriptor Josep Maria Espinàs», va dedicar-hi, fins i tot, una de les
seves columnes a El Periódico de Catalunya: http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_
PK=46&idioma=CAT&idnoticia_PK=612575&idseccio_PK=1032
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Per la seva banda, la Revista UB va dedicar un reportatge específic a la nostra institució.
Tanmateix, també es va donar notícia dels programes de doble titulació a Dret amb universitats nord-americanes amb aquest titular: «La Facultat de Dret de la UB és l’única de
l’Estat que ofereix a l’alumnat la possibilitat de seguir programes de doble titulació amb
centres dels Estats Units.»
Ambdues dues notícies es poden consultar a: http://www2.ub.edu/comunicacions/revista_launiversitat/revista_47/
6.2.]

Butlletí Informatiu (BIFD)

Durant el curs 2008-09 s’han publicat els següents números electrònics del Butlletí Informatiu de la Facultat de Dret:
⚈
⚈
⚈

BIFD núm. 10, de 9 d’octubre de 2008 (5 pàg.)
BIFD núm. 11, de 20 de novembre de 2008 (6 pàg.)
BIFD núm. 12, de 18 de desembre de 2008 (3 pàg.)

Es poden consultar a: http://www.ub.edu/dret/intranet/hemeroteca_BIFD.html
6.3.]

Borsa de treball i pràctiques

La Borsa de Treball i Pràctiques de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona és un servei de la mateixa Facultat creat amb l’objectiu següent:
⚈ Actuar como a facilitador entre les pretensions laborals d’alumnes i
llicenciats inscrits al servei i les empreses i institucions interessades a
cobrir llocs de treball.
⚈ Proporcionar informació i assessorament a estudiants per afavorir els
seus processos de selecció i la seva inserció laboral.

La Borsa de Treball i Pràctiques dóna servei a tots els estudis que pertanyen a la Facultat:
Dret, Ciències Polítiques, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Criminologia i Gestió
i Administració Pública.
Les accions desenvolupades per la Borsa s’estructuren en:
⚈

Servei d’atenció a estudiants i llicenciats de la Facultat de Dret.

⚈

Servei d’atenció i suport a empreses, despatxos i institucions en la cerca i localització de
persones possibles candidates per cobrir llocs de feina oferts.

⚈

Accions per potenciar la inserció laboral d’estudiants de la Facultat de Dret.

6.3.1.]

Servei d’atenció a estudiants i llicenciats de la Facultat de Dret

La Borsa de Treball i Pràctiques desenvolupa les següents funcions:
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⚈

Recollida de currículums d’estudiants i llicenciats per a la seva inscripció al servei.

⚈

Revisió i assessorament per a la millora dels currículums com a eina per a la cerca de
feina.
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⚈

⚈

Suport en la definició d’objectius professionals i àmbits d’inserció d’interès.
Intermediació entre els currículums d’aquests estudiants i llicenciats i les empreses
sol·licitants mitjançant l’enviament de les candidatures que més s’ajusten a cada oferta.

6.3.2.]

Servei d’atenció i suport a empreses, despatxos i institucions

D’altra banda, la Borsa de Treball i Pràctiques proporciona atenció personalitzada a les
empreses/institucions en la cerca i localització de persones possibles candidates per cobrir
llocs de feina oferts.
Tasques desenvolupades:
⚈

⚈

⚈

Recollida d’ofertes de treball o de pràctiques i publicació d’aquestes al web de la Facultat
(www.ub.edu/dret, «Convenis de pràctiques», «Estudiants» i «Tauler d’anuncis») i plafons
(marquesines) destinats a inserció laboral.
Reunions amb empreses/institucions per conèixer el seu funcionament i els processos de
selecció que empren així com per donar a conèixer la Borsa de Treball, el seu funcionament i la possibilitat de formalitzar convenis de cooperació educativa amb estudiants de
la Facultat per a la realització de pràctiques en les seves empreses/institucions.
Enviament de currículums d’estudiants/llicenciats prèviament preseleccionats per la mateixa Borsa segons el perfil i els requisits sol·licitats per l’empresa.

a] Indicadors
⚈

Inscripcions d’alumnes/llicenciats a la Borsa de Treball:
Nombre d’inscripcions d’alumnes a la Borsa de Treball
Dret

131

Gestió i Administració Pública

9

Criminologia

6

Ciències Polítiques i de l’Administració
Total

4
150

Nombre de persones llicenciades/diplomades inscrites a la Borsa de Treball
Dret

98

Gestió i Administració Pública

10

Criminologia

2

Ciències Polítiques i de l’Administració
Total

5
115

⚈

Empreses/despatxos/institucions col·laboradors
En l’actualitat el nombre d’empreses, despatxos i institucions que estan treballant amb
la Borsa de Treball és de 78.

⚈

Convenis de cooperació educativa signats
Quant al nombre de convenis de cooperació signats, se n’han registrat, de setembre
del 2008 a juliol del 2009, un total de 236, enfront dels 387 signats el curs anterior,
la qual cosa demostra que, malgrat l’impacte de la crisi econòmica, s’ha mantingut un
nivell elevat de col·laboracions amb empreses i institucions. D’igual manera, el nom-
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bre d’estudiants que varen realitzar pràctiques es va reduir en 35, però se’n va mantenir
una xifra superior a 300.
Curs 2007-08
Nombre de convenis signats

330

Nombre d’estudiants que han realitzat pràctiques mitjançant conveni

315

Convenis 2007-08 signats per titulacions
Dret

191

Ciència Política

4

Gestió i Administració Pública

13

Relacions Laborals

83

Ciències del Treball

11

Màsters i postgraus

28

Dret



Ciència Política



Gestió i Administració Pública

Relacions Laborals





Ciències del Treball

 
Màsters i postgraus

6.4.]

Fòrum d’Ocupació Laboral

La Borsa de Treball i Pràctiques de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona va organitzar el passat 28 d’abril de 2009 la tercera jornada anual dedicada a la inserció laboral denominada «III Fòrum d’Ocupació Laboral».
Aquest Fòrum va tenir com a objectiu facilitar un marc de trobada entre representants dels diferents despatxos, empreses i institucions públiques, i els nostres futurs diplomats i llicenciats.
En aquest marc es pretén establir un contacte directe a fi de conèixer els tipus d’activitats i de
serveis que s’ofereixen.
La tercera edició va ampliar i diversificar el conjunt d’activitats i de participants. Tots els
actes es van concentrar en un sol dia per promoure la màxima participació d’estudiants i
s’ha estès la convocatòria a entitats noves, entre les quals destaquen les del sector terciari de
les administracions públiques.
La jornada va tenir lloc a l’edifici principal de la Facultat, on es van col·locar els estands per
acollir les 32 empreses i institucions que hi van participar. És a dir, malgrat la conjuntura
econòmica, es va superar la participació del curs anterior (que va ser de 30 participants). L’assistència d’alumnat va ser també un èxit. Per primer any es va poder precisar el nombre d’estudiants assistents: van participar-n’hi un total de 212, 134 en la modalitat de participació
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gratuïta, 58 en la modalitat de reconeixement de dos crèdits de lliure elecció i 20 en la modalitat
de reconeixement d’un crèdit de lliure elecció.

Durant la jornada es van fer dos tallers formatius: «Com es fa un bon currículum» i «Com
es prepara una entrevista de treball», amb la finalitat de facilitar eines als estudiants que els
ajudin en els processos de recerca de feina.
També es van realitzar dues taules rodones: «Sortides professionals en l’àmbit públic» i
«Sortides professionals en l’àmbit privat», en què s’exposaven les competències laborals de
perfils professionals diferents vinculats a l’àmbit del dret en les quals han intervingut els ponents següents.
6.4.1.]
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈

Taula rodona per a l’àmbit privat:

Sílvia Giménez-Salinas, Col·legi d’Advocats de Barcelona
Ana Moleres Muruzábal, Col·legi de Procuradors de Barcelona
Lluís Jou Mirabent, Col·legi de Notaris de Catalunya
Antoni Cumella Gaminde, Col·legi de Registradors de Catalunya
Francisco José García Martín, Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
Alfonso Lluzar López de Briñas, Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Josep Lluís Bonet Ferrer, Freixenet.
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6.4.2.]
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈

Taula rodona per a l’àmbit públic:

Juan Francisco Garnica Martín, Escola Judicial del Consell General del Poder Judicial
José María Romero de Tejada, Ministeri Fiscal
Jaume Galofré i Crespí, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya
Juan Ignacio Soto Valle, Col·legi Territorial de Barcelona de Secretaris,
Interventors i Tresorers de l’Administració Local
Roser Talaveron i Planas, Mossos d’Esquadra
José María Echevarrieta Sazatornil, Agència Estatal d’Administració Tributària
Jaume Saura Estapà, UB - Centre d’Estudis Internacionals de Barcelona

6.4.3.]

Llistat d’empreses participants:

a] Despatxos:
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈

Altalex
Baker & Mckenzie
Clifford Chance
Cuatrecasas
Deloitte
Ernst & Young
Freshfields Bruckhaus Deringer
Garrigues
Manubens & Asociados
Mercer Consulting
Monereo Myer Marinel·lo
PricewaterhouseCoopers-Landwell
Sol Muntañola
Uria & Menéndez

b] Institucions públiques:
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈

Agència Estatal d’Administració Tributària
Associació Espanyola d’Assessors Fiscals
Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Escola d’Administració Pública de Catalunya
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona

c] Entitats del tercer sector:
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
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Accem Catalunya
Adsis
Associació ProHabitatge
Bayt AL-Thaqafa
Càritas
Casal dels Infants
Funció Comtal
Fundació Marianao
Fundació Privada Ficat
Genera
Institut de Drets Humans de Catalunya
SOS Racisme - Catalunya

La Facultat presentada amb detall: Relac. institucionals

6.4.4.]

Fotos representatives del III Fòrum d’Ocupació Laboral

Per obtenir-ne més informació, visiteu la pàgina web de la Borsa de Treball i Pràctiques
(www.ub.edu/dret).
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6.5.]

Seminaris específics
6.5.1.]

L’entrevista de selecció de personal. Com afrontar una entrevista?

La Borsa de Treball i Pràctiques de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona va organitzar un seminari, del 10 al 14 de novembre a la Facultat de Dret, relatiu a l’entrevista
de selecció de personal.
Conscients que una part essencial en el procés de selecció són les entrevistes personals (individuals o grupals), ja que és el moment de defensar el curriculum vitae (CV) i mostrar les
competències i el potencial, i que les entrevistes poden generar certa angoixa o nerviosisme
davant la incertesa de no saber què ens poden preguntar o quina serà la resposta més encertada, es va decidir organitzar un seminari per treballar amb els estudiants interessats,
mitjançant la pròpia pràctica, eines i habilitats que els ajudin a afrontar amb èxit diferents
tipus d’entrevistes de selecció.
Els curs estava dirigit a l’alumnat de segon cicle dels ensenyaments de Dret, Ciència Política i Gestió i Administració Pública.
El programa del seminari va ser el següent:
⚈

⚈
⚈
⚈
⚈

Objectiu de l’entrevista i tipologia d’entrevistes de selecció existents (individuals, grupals, obertes, agressives)
Fases de l’entrevista de selecció
Preguntes freqüents que es poden fer durant una entrevista
La comunicació verbal i no verbal en les entrevistes de selecció
Pràctica i entrenament de l’entrevista.

La durada del seminari va ser de 10 hores presencials (distribuïdes en 5 sessions de 2 hores
cada una) més 10 hores de treball personal. Van assistir-hi 58 persones, distribuïdes en tres
grups de treball (10-12 / 12-14 / 14-16 hores). Una vegada finalitzades les sessions presencials, l’alumnat va realitzar un treball individual sobre l’activitat del curs.
6.5.2.]

Sortides professionals I. Com es pot trobar feina

Quan iniciem un procés de recerca de feina hem de preparar diferents eines que afavoreixin
la nostra venda personal i, en general, els nostres processos de selecció: disposar d’un bon
CV i una carta de presentació, saber on cercar ofertes o empreses on poder adreçar-vos i
quines són les fases d’un procés de recerca són recursos necessaris per afrontar aquesta nova
etapa. Per aquest motiu i amb l’objectiu de donar coneixement i eines que afavoreixin la
inserció laboral i conèixer la metodologia dels processos de selecció, la Borsa de Treball i
Pràctiques va organitzar el taller «Com trobar feina».
Aquest curs estava dirigit a l’alumnat de segon cicle dels ensenyaments de Dret i Ciència
Política o de l’últim curs de Gestió i Administració Pública i es va realitzar del 3 al 7 de
novembre a la Facultat de Dret.
Durant el seminari es van tractar diversos aspectes:
⚈
⚈
⚈
⚈
⚈
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El procés de la recerca de feina (definició de l’objectiu professional, vies per cercar feina…)
Instruments per a la recerca de feina (curriculum vitae i carta de presentació. El CV europeu)
On es pot cercar feina? Fonts d’informació laboral
Els tests psicotècnics i les dinàmiques de grup
Els processos de selecció en les empreses.
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La durada del seminari va ser de 10 hores presencials (distribuïdes en 5 sessions de 2 hores
cada una) més 10 hores de treball personal. Van assistir-hi 58 persones, distribuïdes en tres
grups de treball (10-12 / 12-14 / 14-16 hores). Una vegada finalitzades les sessions presencials, l’alumnat va realitzar un treball individual sobre l’activitat del curs.
6.6.]

Dret al Dret

Professorat i col·laboradors que formen part del projecte:
Mónica Aranda, Victoria Berzosa, David Bondia, Marta Bueno, Francisca Cano, Ángeles de
Palma, Miquel Fernàndez, Antonio Giménez, Elena Latorre, Antonio Madrid, Teo Marco, Juan
Merelo-Barberà, Chantal Moll, David Moya, Gemma Nicolàs, Xavier Pedrol, Gerardo Pisarello,
Juli Ponce, Núria Pumar, Argelia Queralt, Iñaki Rivera, Ana Sánchez, Jaume Saura, Héctor
Silveira.
Des d’octubre de 2008 el projecte Dret al Dret és reconegut com a grup d’innovació docent
(2008GID-UB/19). El projecte es regula pel Reglament aprovat per la Junta de Facultat el
23-3-07. S’han signat convenis de col·laboració amb 38 entitats per tal de desenvolupar el projecte. Més informació a: http://www.ub.edu/dret/serveis/dretaldret.htm
6.6.1.]

Relació de pràcticums II-III realitzats a entitats socials

⚈

Coordinador del pràcticum Dret al Dret: Jaume Saura

⚈

Professorat que ha desenvolupat tasques de tutoria de pràctiques: 8

⚈

Nombre d’estudiants: 43 (enfront dels 45 del curs anterior)

⚈

Nombre d’entitats en les quals s’han fet les pràctiques: 17 (enfront de les 22 del curs
anterior) (Alzheimer-Catalunya, FAVB, Fundació Bayt Al-Thaqafa, Fundació Comtal,
Fundació ESCO, Fundació FICAT, Fundació Marianao, IRES, ICAB, Casal dels Infants
del Raval, Dones Juristes, Àmbit Dona - Àmbit Prevenció, ANUE, Creu Roja de Catalunya (Gabinet de drets humans), IDHC, Federació ONG Drets Humans, SOS Racisme.

6.6.2.]
⚈

Jornades organitzades

Els serveis jurídics de les entitats socials: present i futur, 11 de desembre de 2008.
Aquesta jornada s’ha organitzat conjuntament amb la Fundació FICAT i la Fundació
ESCO.

6.6.3.]

Principals activitats realitzades per les àrees del projecte

a] III Seminari sobre Anàlisi Feminista del Dret. El Dret amb les Dones. Coordinació: Àrea

de Drets de les Dones.
b] Curs El dret davant la problemàtica del gènere. Coordinació: Àrea Dret i Gènere.
c] Creació de recursos didàctics i de difusió. Per exemple:
⚈

Creació i actualització del blog sobre el dret amb les dones: http://dretamblesdones.blogspot.
com

d] Programes de ràdio. Coordinació: Àrea de Comunicació.
⚈

«La integració dels immigrants i l’adopció internacional»
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Programes anteriors:
⚈

S’han fet cinc programes de ràdio sobre temes diversos: «El problema de la vivienda», «La Barceloneta…» Es poden escoltar a: http://www.eubradio.org/nomusicals.html
(programes 35, 36, 37, 42 i 43).

e] Guia de recursos socials i jurídics per a les persones privades de llibertat. Coordinació: Àrea de

Dret Penitenciari.
6.6.4.]

Finançament rebut per realitzar algunes d’aquestes activitats

Institut Català de les Dones, Instituto de la Mujer (Ministeri de Treball i Afers Socials).
6.7.]

Consell Assessor

Les Bases reguladores de les propostes de grau a la Universitat de Barcelona van incloure l’exigència de l’informe favorable d’un consell assessor extern constituït ad hoc. En el cas de la Facultat de Dret, aquest Consell Assessor, la composició del qual es detalla més endavant, incloïa
magistrats, advocats, representants del món empresarial, jutges, notaris etc.
L’evident importància d’una visió externa, procedent del món professional, va fer que es decidís
no limitar la funció del Consell només a l’emissió d’un informe. Es van realitzar diverses sessions
de treball i es van intercanviar nombrosos documents i opinions a través de correu electrònic i
entrevistes personals amb alguns dels seus membres.
A partir d’aquesta primera activitat, la Facultat de Dret ha mantingut al llarg del curs 2008-09
diversos contactes amb les persones integrants del Consell, a les quals es va fer entrega de la
Memòria del curs 2007-08, i a algunes, en funció de les respectives agendes, se les ha convidat
a participar en el III Fòrum d’Ocupació, celebrat a la Facultat, com a integrants de les taules
rodones que hi van tenir lloc.
Seguidament es detalla la composició del Consell Assessor creat per al conjunt de les titulacions
de grau de la Facultat de Dret (Dret, Ciència política, Gestió i Administració pública, Relacions
laborals i Criminologia):
⚈

⚈

⚈

⚈

⚈
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Encarna Roca
Magistrada del Tribunal Suprem. Sala Primera. Catedràtica de Dret Civil
Josep Lluís Bonet Ferrer
President del Grup d’Empreses Freixenet
Professor titular de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona
Josep M. Bricall Masip
Expresident de la Conferència de Rectors de les Universitats Europees
Catedràtic d’Economia
Sílvia Giménez-Salinas
Advocada
Degana del Col·legi d’Advocats de Barcelona
Ana Moleres Muruzábal
Procuradora
Degana del Col·legi de Procuradors de Barcelona
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⚈

⚈

⚈

⚈

⚈

⚈

⚈

⚈

⚈

⚈

⚈

⚈

Francisco José García Martín
Graduat social
Vocal de la Junta del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona
Alfred Albiol Paps
Advocat, titulat mercantil, economista
Auditor de comptes. Professor titular de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona.
Director de Formació del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. Vocal del
Consell de Col·legis Oficials de Titulats Mercantils i Empresarials
Lluís Jou Mirabent
Notari
Consell del Col·legi de Notaris de Barcelona
Professor de Dret Civil
Heliodoro Sánchez Rus
Registrador Mercantil
Col·legi de Registradors de Catalunya
Juan Garnica Martín
Magistrat
Professor de l’Escola Judicial del Consell General del Poder Judicial
Carles Ramió Matas
Professor de ciència política a la Universitat Pompeu Fabra
Director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
Joan Xirau Serra
Director del Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya
Joan Prats Català
Consultor d’institucions nacionals i internacionals
Exdirector dels Estudis de Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya
Joan Mauri Majós
Exsecretari general del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Professor Titular E.U. Dret Administratiu
Anna Parés
Degana del Col·legi de Politòlegs
Núria Paricio
Fundació Tot Raval
Susana Gutiérrez Gutiérrez
Directora de Recursos Humans de General Óptica
Membre de la Junta Directiva de l’Associació Espanyola de Direcció i Desenvolupament de
Persones (AEDIPE)
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6.8.]

Consell Social

En data del 29 de setembre de 2005, la Junta de Facultat acordà la composició del Consell Social:
President:
⚈ Joan Laporta Estruch. President del FC Barcelona
Membres:
⚈ Silvio Elías Marimon. Vicepresident de Caprabo, SA
⚈ Sixte Garganté Petit. CCOO de Catalunya
⚈ Miquel Lladó i Casadevall. President i director general de Bimbo
⚈ Felip Massot i Felip. President de Vertix
⚈ Javier Moreno Meyerhoff. Office Manager de Clifford Chance.
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7] Memòria de les activitats desenvolupades pel síndic acadèmic
de la Facultat de Dret durant el curs 2008-09
Dr. Carmelo Gómez Torres
Introducció
Com es podia esperar, la posada en marxa dels nous plans d’estudis de grau, principalment, i en certa mesura la Llei estatal 34/2006, de 30 d’octubre, sobre l’accés a les
professions d’advocat i de procurador dels tribunals, que entrarà en vigor a finals del
mes d’octubre de 2011, van constituir el principal centre d’atenció (i de preocupació)
d’un segment significatiu del nostre alumnat a l’hora de planificar aquest curs acadèmic i d’abordar el procés de matriculació. Moltes persones han sol·licitat informació,
tant a Secretaria com als caps d’estudis i a aquest síndic, per conèixer els avantatges
i els inconvenients dels nous plans i la situació acadèmica en la qual quedarien en el
supòsit d’adaptar-se al grau. I això, malgrat les sessions informatives que s’havien
organitzat, dirigides especialment a l’alumnat que es trobava en els dos primers cursos dels ensenyaments que s’han adaptat al model de Bolonya. Així mateix, pel que fa a l’alumnat que cursa la
llicenciatura de Dret, un cop s’hagi fet el desenvolupament normatiu de l’esmentada Llei d’accés
a l’advocacia i al procuradoria, seria oportú organitzar també diverses xerrades informatives que
expliquin els detalls dels requisits que s’han de reunir i de les proves que s’han de superar per
poder col·legiar-se. Si ara ja suscita un gran interès entre l’alumnat de segon cicle, no cal dir el
nivell de preocupació que adquirirà aquesta mesura entre els estudiants potencialment afectats
el curs vinent. Referent a això, ha mostrat un alt grau de satisfacció l’alumnat que s’ha adaptat
al nou pla de grau pel disseny d’un itinerari curricular especial, per tal d’escurçar el temps de
durada dels estudis i evitar així les exigències de la llei ja mencionada, encara que per fer-ho
hagi de superar una elevada càrrega acadèmica. No obstant això, també cal manifestar que alguns
pensaven que aquesta possibilitat (organitzar les assignatures de segon i tercer cursos en un mateix torn horari, sense cap solapament en les respectives classes) també seria possible per als que
continuen els estudis en la llicenciatura, malgrat que, per obviar les esmentades traves legals, els
restaria, en el millor dels casos, per al curs 2010-11 tot el segon cicle, la qual cosa suposaria un
esforç realment titànic. En general, una vegada explicada la complexitat d’aquesta situació, han
acabat per admetre aquesta dificultat.
Igual que en la memòria precedent, aquest informe recull de manera abreujada les actuacions
més significatives de la meva tasca durant el curs acadèmic 2008-09, agrupades en els tres apartats següents:
7.1.]

Peticions i queixes formalitzades relatives a l’activitat i a l’organització
docent

Llevat d’error o omissió, tinc registrats seixanta-set supòsits de queixes i, sobretot, de peticions
al llarg de tot el curs, que, en alguns casos s’han traduït en simples aclariments o informació
sobre la qüestió plantejada. Tret de sis casos en els quals vaig tenir coneixement del problema
mitjançant una instància presentada prèviament a Secretaria —que em va traslladar l’equip de
govern del Centre—, les peticions s’articulen habitualment a través d’una visita, rares vegades
concertada telefònicament o per correu electrònic, que sol tenir lloc fora de l’horari establert,
perquè, en ocasions, són els mateixos caps d’estudis o la funcionària que atén els casos a Secretaria els qui me’ls remeten. En virtut d’aquestes circumstàncies, i per facilitar l’accessibilitat de
l’alumnat, he optat per suprimir l’horari de visites o, si es vol, l’he flexibilitzat al màxim, per
cobrir el major nombre de contingències. I en coherència amb això, tret de supòsits especialment
delicats o que revesteixin una certa transcendència, per simplificar els tràmits, en els casos en
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què no ho considero necessari, eximeixo els estudiants de formalitzar la petició presentant una
instància en què n’expliquin els detalls a Secretaria, que a més sol estar saturada durant el període de matriculació. Aquesta opció, però, no és possible en el cas de les queixes.
Cal destacar que al llarg del curs m’han visitat alumnes de totes les titulacions adscrites a la
Facultat, a excepció de Ciències del Treball, que s’imparteix en aules de l’antiga Divisió II, ara
Facultat d’Economia i Empresa. Un grup d’estudiants de Relacions Laborals van expressar el seu
malestar pel caràcter precari i provisional de l’aulari i dels equipaments actuals; els vaig informar de l’avançat estat de tramitació administrativa del nou edifici que s’ha de construir al nostre
recinte, que els allotjaria en millors condicions. Uns alumnes de GAP van mostrar la seva inquietud davant la incertesa d’implantació del grau en substitució de la seva actual diplomatura; com
que no disposava d’una informació precisa i em constava que aquesta qüestió era objecte d’un
debat acadèmic, els vaig aconsellar que esperessin que s’adoptés una decisió sobre la matèria i
que, en tot cas, el seu cap d’estudis els en mantindria informats. En diverses ocasions, estudiants
de la llicenciatura de Criminologia i Política Criminal i dels graus de Criminologia i d’Investigació Privada em van fer arribar les seves queixes per les deficiències de l’aula assignada per a
les classes o per diverses incidències relatives a la qualificació d’exàmens o al procés de revisió;
en uns casos em vaig dirigir al professorat implicat per aclarir les circumstàncies i, si la queixa
o petició semblava admissible, intentar intervenir per a la resolució del problema; en d’altres, es
van donar per satisfets en aclarir-los les garanties i els procediments previstos en la normativa
vigent d’exàmens de la UB, que desconeixien. També uns estudiants de Ciències Polítiques i de
l’Administració van plantejar queixes relacionades amb l’esmentada normativa, en un cas amb el
procés de revisió, en un altre amb el no compliment del pla docent; els vaig suggerir en les dues
ocasions que ho reflectissin motivadament en una instància dirigida al seu cap d’estudis, que
actuaria amb més coneixement de causa.
Amb tot, el gruix de les queixes o peticions provenen de l’alumnat de Dret. Possiblement, la més
delicada i complexa de resoldre va ser la d’una alumna inscrita en una activitat amb reconeixement de crèdits de lliure elecció oferta per una ONG externa, en virtut d’un conveni amb la UB,
que es va sentir discriminada en ser-ne exclosa després de les primeres sessions, per diferències
ideològiques. Després d’un dilatat procés, amb diverses converses amb responsables de l’entitat
que l’oferia, amb entrevistes a tres alumnes nostres que hi van participar sense que els plantegessin cap trava, a més de diversos canvis d’impressions amb l’afectada, vaig elevar un informe
al degà —vaig intervenir per encàrrec seu—, en el qual vaig expressar la meva opinió que, efectivament, la nostra alumna havia estat objecte d’una discriminació i que, per tant, la UB hauria
d’adoptar les mesures oportunes perquè cessés aquesta situació i no es tornés a produir.
Encara que han estat d’índole molt diversa, tractaré de reflectir les queixes i peticions més freqüents. La majoria estan relacionades amb el procés de matriculació (terminis, esmena d’errors,
mala distribució dels crèdits, «pas de cicle», etc.); amb l’adscripció a un determinat grup perquè
els altres ja estan coberts; amb el rebuig d’una sol·licitud de canvi de grup; amb l’horari lectiu
(solapament d’assignatures, de vegades del mateix curs però de grups diferents, hores extremes
de classe) o amb les característiques de les aules. Tret d’algun supòsit en el qual el malestar es
deriva d’un incident sorgit en la relació entre professor i alumne, i en què, si la diferència no és
fruit d’algun malentès, la solució resulta molt complexa, o d’estudiants afectats per la normativa
de permanència, la resta de queixes mantenen relació amb els exàmens: el calendari (proximitat
o coincidència de dates en cas d’assignatures de cursos diferents), el tipus de prova proposat o la
durada, el nivell d’exigència, la no assistència del professorat a l’examen, la tardança en la publicació de les qualificacions, el procés de revisió, la formalització de l’acta, els errors o omissions
en la qualificació, etc. En aquests casos, després de recollir més informació, i sempre en contacte
amb la cap d’estudis —l’alumnat recorre comunament a les dues vies—, a més de canalitzar la
reclamació, procuro apropar posicions entre les persones implicades o, si pot ser, resoldre amistosament el problema, mirant de simplificar els tràmits burocràtics.
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Recollint alguns dels seus suggeriments, alguns alumnes estimen que un percentatge significatiu de les queixes i dels problemes plantejats es podria evitar, o almenys podria disminuir,
adoptant els acords següents:
a] Facilitar imprès el quadre horari dels diversos cursos i grups, incloent-hi els practica i les as-

signatures optatives i de lliure elecció, així com el calendari d’exàmens. Si s’indiqués també el
professorat de cada assignatura i la llengua amb què la impartirà, es facilitaria l’opció per un
grup o altre (ara que l’alumnat ja no queda adscrit a un grup determinat en funció del primer
cognom). I per a aquells que es matriculen al final del procés i es troben certs grups ja tancats,
aquest format els permetria de combinar millor l’horari dels grups i els cursos de les assignatures que haurien de matricular, per reduir o evitar els solapaments entre elles. Trobo raonable
la petició i crec que l’equip de govern n’hauria de ponderar els avantatges (comoditat, més
seguretat) i inconvenients (cost econòmic i mediambiental).
b] Alguns alumnes van haver de formalitzar la matrícula diversos dies després del que els corres-

ponia per barem acadèmic per circumstàncies que no els eren imputables, com ara el retard en
la publicació de les qualificacions (i de formalització de l’acta) d’una assignatura que permetia
passar de cicle. Quan es van poder matricular, el grup al qual havien estat assistint ja estava
cobert i en van haver d’escollir un altre. Per no haver de dependre de l’acord entre el professorat implicat per acceptar de facto un canvi de grup, seria convenient una certa flexibilitat en
aquests supòsits (que no crec que es produeixin en un nombre gaire elevat), ampliant excepcionalment la capacitat del grup en qüestió.
c] Intensificar els processos informatius sobre la normativa d’exàmens i la de permanència, totes

dues d’interès general, i, en un futur pròxim, la de postgrau i la d’accés als col·legis professionals d’advocats i procuradors, de gran transcendència almenys per als estudiants imminentment implicats.
7.2.]

Funció informativa i d’assessorament

Aquesta funció continua sent la més freqüent dins de la meva comesa; molt més, com ja s’ha dit,
des de finals del curs passat, quan es va aprovar la posada en marxa dels nous graus, i a mesura
que es va difonent la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, esmentada diverses vegades. Amb el propòsit
de coadjuvar en les complexes tasques que solen correspondre als respectius caps d’estudis, i en
paral·lel amb ells i amb el professorat adscrit al Pla d’acció tutorial —sense menysprear la tasca
desenvolupada per les associacions d’estudiants—, intento aclarir els dubtes nombrosos i variats
que suscita, en les seves diverses facetes, la complexitat dels nous plans d’estudis. Com que, en
ocasions, a més de visitar-me al despatx, m’aborden pels passadissos o en altres dependències,
resulta difícil quantificar el nombre d’estudiants que em plantegen els seus dubtes o inquietuds
(de vegades en diverses consultes). Alhora, ja sigui perquè els he tingut com a alumnes, o perquè
els he atès en altres ocasions, i en els dos casos per la confiança que m’atorguen, tant en el procés
de matriculació, en el qual em consulten l’itinerari curricular més adequat, com en les diverses
vicissituds que solen sorgir al llarg del curs, incloent-hi la planificació dels exàmens, acostumo a rebre visites de més d’un centenar d’estudiants que volen conèixer la meva opinió abans
d’adoptar determinades estratègies o decisions, tant en l’àmbit acadèmic com en la seva projecció
professional. Com a curiositat, m’ha cridat l’atenció el fet que, més d’una vegada, han demanat el
meu punt de vista tant alumnes amb els quals he tingut relació acadèmica, com d’altres amb els
quals no hi ha hagut el menor tracte previ, en relació amb qüestions o controvèrsies jurídiques
de la seva esfera privada de signe molt divers: una cosa com ara «l’advocat a casa». Sens dubte,
m’he limitat a remetre’ls que consultin un advocat de la seva confiança.
A més de les consultes habituals, són freqüents les dels centres d’ensenyament de batxillerat (i
del seu alumnat) sobre les característiques de les nostres titulacions. En relació amb aquest punt,
he col·laborat en la gestió de les jornades de portes obertes. També molts dels nostres alumnes
solen demanar informació sobre els programes de doble titulació o sobre els màsters i postgraus
que ofereix la nostra Facultat.
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7.3.]

Atenció als exalumnes de la Facultat de Dret

En la meva condició de secretari de l’Associació d’Antics Alumnes de la Facultat de Dret, vaig
col·laborar amb la comissió encarregada d’organitzar una trobada en el nostre centre de la promoció 1979-1984, en ocasió del 25è aniversari de la conclusió dels seus estudis, facilitant-los
una relació de tots els llicenciats. Vaig tenir l’honor de ser convidat a l’acte, que es va celebrar el
divendres 5 de juny, i de pronunciar unes paraules de salutació al prop del centenar d’assistents,
tractant d’augmentar els vincles de pertinença i d’identificació amb la Facultat. Com a mostra
d’aquests sentiments, alguns dels nostres llicenciats em van fer saber el seu propòsit que els seus
fills tramitin els seus estudis en el nostre centre; en altres casos, ja els havien iniciat.
Són molts els estudiants que sol·liciten informació (de vegades, a la darreria del curs acadèmic)
sobre el sistema d’oposicions o sobre un d’ells en particular. Si està al meu abast, els facilito el
programa temari corresponent i l’elenc de preparadors, o bé els remeto al funcionari que els ho
pot facilitar. Així, en ocasió de l’acte de graduació del 10 de desembre passat, vaig tenir l’oportunitat de saludar dos llicenciats que van agrair la informació que els havia facilitat en el seu dia i
van mostrar la seva satisfacció amb l’orientació que els proporcionen els respectius preparadors.
També intento posar en contacte els llicenciats que inicien la seva etapa professional amb aquells
despatxos d’advocats, generalment d’exalumnes amb qui mantinc vincles d’amistat, que estan
interessats a contractar-los, cosa que canalitzo en la mesura possible a través de nostra borsa de
treball.
La satisfacció dels nostres graduats per la formació rebuda i, en alguns casos, la nostra collaboració per facilitar la seva inserció professional, així com els èxits obtinguts en les seves comeses, constitueixen el millor estímul i la major gratificació del nostre professorat.
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8] Biblioteca
8.1.]

Equipaments

La biblioteca de Dret compta amb una superfície de 3.350 m2. Disposa de 545 punts de lectura.
Ofereix sis sales de treball amb diferents equipaments per a ús individual o per a grups. Unes
sales estan destinades a usos relacionats amb la docència i unes altres es destinen a la recerca
jurídica. A més disposa d’una sala de professorat a l’hemeroteca.
8.2.]
⚈

⚈

⚈

⚈

Fons

Monografies: el fons de monografies actual és de 174.456 volums (s’ha incrementat respecte
al curs anterior en 2.460 monografies).
Revistes: el fons de revistes és de 1.869 títols.
Revistes electròniques: es poden consultar 637 revistes electròniques a text complet relacionades amb els ensenyaments que s’imparteixen a la Facultat.
Bases de dades: es compta amb 40 bases de dades específiques per a la Facultat de Dret.

8.3.]

Pressupost

L’any 2009 la Biblioteca ha comptat amb un pressupost de 73.429 euros (enfront dels 46.983 euros del curs anterior, un increment del 36 %).
8.4.]

Formació

El personal bibliotecari de Dret ha participat com a formador en l’assignatura Tècniques de Treball i de Comunicació impartida en els ensenyaments de grau de la Facultat de Dret.
8.5.]

Dades estadístiques

Durant el curs 2008-09 van entrar a la biblioteca 825.549 usuaris (enfront dels 442.013 del curs
2007-08, és a dir, un increment de 383.536). Es van fer 40.157 préstecs.
En aquest període van entrar 1.552 llibres nous de compra i 1.178 de donatiu. La majoria
d’aquests donatius provenen dels projectes d’investigació.
El Bloc de Dret es publica diàriament de dilluns a divendres des de l’any 2007.
Durant el curs 2008/09 ha rebut 300.167 visites, és a dir, una mitja de 822 visites diàries.
La pàgina a Facebook de la Biblioteca compta amb 334 admiradors, amb una mitja de 7 interaccions per setmana
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9] Òrgans de govern i de gestió
9.1.]

Membres de la Junta de Facultat
Personal funcionari docent universitari

Albertí Rovira, Enoch

Ferreiro Lapatza, José Juan

Nieva Fenoll, Jordi

Barbancho Tovillas, Fernando

Font Ribas, Antoni

Noguera De La Muela, M. Belén

Barral Viñals, Immaculada

Galán Galán, Alfredo

Rodríguez Pontón, Francisco José

Berzosa Francos, M. Victòria

Gómez Torres, Carmelo

Royo Arpón, José María

Bueno Salinas, Marta

González Beilfuss, Cristina

Sánchez Urrutia, Ana

Capo Giol, Jordi

Lauroba Lacasa, Elena

Saura Estapà, Jaume

Cardenal Montraveta, Sergi

Madrid Pérez, Antonio

Turull Rubinat, Max

Castellà Andreu, Josep M.

Martín Núñez, Esther

Viñas Farré, Ramon

Fernández Bautista, Sílvia

Miralles González, Isabel

Altre personal docent investigador
Casanellas Chuecos, Montserrat

Queralt Jiménez, Argelia

Redondo García, Fernando

Navarro Michel, Mònica

Estudiants
Aragonés Seijo, Nacho

(AEP)

Berrocal Bradbury, Amanda

(AEP)

Geraldes Herrero, Joan Antoni

(AEP)

Gomàriz Zorrilla, Porfirio

(Criminologia, Seguretat, Investigació)

Hernández Subías, Helena

(AEP)

Justicia Cuevas, Jonathan

(Universitarios Liberal Demócratas)

Llibre Barreda, Abel

(FNEC)

Miró Domínguez, Albert

(Criminologia, Seguretat, Investigació)

Monge Profitós, Xavier

(Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans)

Prat Piqué, Jordi

(FNEC)

Rodríguez Cobos, Antonio

(AEP)

Sabir Martínez, Adnan-Azeim

(AEP)

Schröder Zambra, Laura

(Estudiants de Dret i Ciències Jurídiques)

Vallès Domingo, Sergi

(FNEC)

Wu, Qiu Ya

(AEP)

Personal d’Administració i serveis
Bonet Torres, Òscar

Fernández Buigues, Miquel

Écija Ramos, María

Josa Villafañé, M. José

Juárez Chamorro, Isabel
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Altres membres (amb veu i sense vot)
Aldomà Buixadé, Josep

Llopart Pérez, Xavier

Reniu Vilamala, Josep Maria

Alonso González, Lluís M.

Mir Puig, Santiago

Solé Català, Marina

Badia Martí, Anna M.

Moragues Pérez, Lina

Torrente Robles, Diego

Casanovas Mussons, Anna M.

Oliva Albaladejo, M. Carmen

Tur Vilás, Isabel

Corcoy Bidasolo, M. Luisa

Panero Gutiérrez, Ricardo

Vadrí i Fortuny, M. Teresa

Estal Huertas, M. Dolors

Ponce Solé, Juli

Vázquez Albert, Daniel

Gutiérrez Pujadas, Dolors

Queralt Jiménez, Joan Josep

Vintró Castells, Joan

Directors de Departaments no adscrits a la Facultat però amb docència en llurs ensenyaments
Adillon Boladeras, Roman Jordi

Gutiérrez Maldonado, José

Rotger Cerdà, Josep M.

Artís Ortuño, Manuel

Laviña Gómez, Francisco Javier

Soler Llopart, Albert

Ascaso Terren, Carlos

Losada Soler, Elena

Tello Aragay, Enrique

Condom Bosch, José Luis

Oroval Planas, Esteve

Termes Rifé, Montserrat

Fernández de Castro, Juan

Pol Urrutia, Enric

Valls Pasola, Jaume

García Castellví, Antonio

Rodríguez Parada, Concepción

9.2.]

Equip de Govern

Degà

Enoch Albertí Rovira

Vicedegà d’Ordenació Acadèmica

Max Turull Rubinat

Vicedegana de Relacions Internacionals i de Recerca

Cristina González Beilfuss

Vicedegà de Relacions Institucionals

Julio Ponce Solé

Secretari

Josep Aldomà Buixadé

Adjunta al vicedegà d’Ordenació Acadèmica

M. Teresa Vadrí Fortuny

Adjunta al vicedegà de Relacions Internacionals i de Recerca

Mònica Navarro Michel

Adjunt al vicedegà de Relacions Institucionals

Daniel Vázquez Albert

Cap d’estudis de l’ensenyament de Dret

Marta Bueno Salinas

Administradora de centre

Catalina Moragues Pérez

9.3.]

Departaments
Relació de directors/ores i secretaris/àries dels Departaments adscrits a la Facultat de Dret
Departament

Director/a
M. Belén Noguera de la Muela

David Vallespín Pérez

Dret Civil

Anna M. Casanovas Mussons

M. Esperança Ginebra Molins

Dret Constitucional i Ciència Política

Joan Vintró Castells

Laura Chaqués Bonafont

Dret Financer i Tributari

Luis M. Alonso González

José Maria Tovillas Morán

Dret i Economia Internacionals

Anna Maria Badia Martí

Georgina Garriga Suau

Dret Mercantil, Dret del Treball i de la
Seguretat Social

Isabel Tur Salas

Cristina Roy Pérez

Dret Penal i Ciències Penals

M. Luisa Corcoy Bidasolo

José Ignacio Gallego Soler

Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic
Ricardo Panero Gutiérrez
de l’Estat
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Departaments adscrits a la Facultat
Dret Administratiu i Dret Processal

Dret Financer i Tributari

Dret Civil

Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social

Dret Constitucional i Ciència Política

Dret Penal i Ciències Penals

Dret i Economia Internacionals

Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat

Departaments no adscrits a la Facultat però amb docència als Ensenyaments de la facultat
Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica

Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial

Biblioteconomia i Documentació

Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

Comptabilitat

Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial

Econometria, Estadística i Economia Espanyola

Psicologia Social

Economia i Organització d’Empreses

Salut Pública

Economia Política i Hisenda Pública

Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions

Filologia Catalana

Teoria Econòmica

Filologia Romànica

Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de
les Ciències Socials

Història i Institucions Econòmiques

9.4.]

Caps d’estudis

Ensenyament

Caps d’estudis

Dret

Marta Bueno Salinas

Ciències del Treball

Xavier Llopart Pérez

Ciència Política i de l’Administració

José M. Reniu Vilamala

Relacions Laborals

Fernando Barbancho Tovillas

Gestió i Administració Pública

Marina Solé Català

Unitat de Coordinació Docent d’Estudis Criminològics i de la Seguretat

Joan Josep Queralt Jiménez

9.5.]

Consells d’estudis
9.5.1.]

Consell d’Estudis de Dret
Professorat

Andrés Aucejo, Eva

Marsal Guillamet, Joan

Satorras Fioretti, Rosa M.

Bueno Salinas, Marta

Martín Núñez, Esther

Tovillas Morán, José María

De Palma del Teso, Ángeles

Matas Dalmases, Jordi

Vallespín Pérez, David

Estévez Araujo, José Antonio

Olesti Rayo, Andreu

Viñas Farré, Ramon

Gallego Soler, José Ignacio

Panero Oria, Patricia

García Viña, Jordi

Roy Pérez, Cristina

Gual Dalmau, Mariona

Sáez Barcena, Xavier
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Estudiants
Berrocal Bradbury, Amanda

(AEP)

Hernández Subías, Helena

(AEP)

Iglesias Fiestas, Sofía

(AEP)

Levy Soler, Andrea

(Noves Generacions Universitàries)

Marimon Torres, Alberto

(FNEC)

Paños García, Manel

(FNEC)

Prat Piqué, Jordi

(FNEC)

Sabir Martínez, Adnan-Azeim

(AEP)

Ya Wu, Qui

(AEP)

PAS
Oliva Albaladejo, M. Carmen

9.5.2.]

Consell d’Estudis de Ciència política i de l’administració
Professorat

Caïs Fontanella, Jordi

Fernández Pons, Xavier

Talavera Deniz, Pedro

Calero Martínez, Jorge

Olay de Paz, Maria

Vadrí i Fortuny, M. Teresa

Calvet Crespo, Jordi

Reniu Vilamala, Josep M.

Valls Junyent, Francesc

Castellà Andreu, Josep M.

Rondan Toldrà, M. Jesús

Estudiants
Adámez, Daniela Zamora

(Alumnes de Polítiques)

Apesteguia Ripoll, Lluís Enric

(Estudiants per la Pública)

Badenes Escudero, Carlos

(Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans)

Carmona Vargas, Claudio

(Alumnes de Polítiques)

Geraldes Herrero, Juan A.

(AEP)

Rodríguez Cobos, Antonio

(AEP)

Rovira Sebastià, Edgar

(Alumnes de Polítiques)

Sánchez Ouseedil, Yasmina

(AEP)

Shelly Ferré, Carlos G.

(Alumnes de Polítiques)

PAS
Oliva Albaladejo, M. Carmen

9.5.3.]

Consell d’Estudis de Gestió i administració pública
Professorat
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Calvet Crespo, Jordi

Collado Sevilla, Ana

Ortega Gómez, Marta

Camós Ramió, Margarita

Diví Torns, M. Teresa

Murillo Viu, Joaquim

Carbonell Esteller, Montserrat

Gallardo Gallardo, Eva

Rubio, Anna

Carro, Daniel

González Tormo, José R.

Sorribas Navarro, Pilar

Casanellas Chuecos, Montserrat

Izquierdo Aznar, José M.
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Estudiants
Amurrió Martin, M. Jesús

(Assoc. d’Estudiants de GAP)

Ansemil Pérez, Miguel

(PCGP)

Bazín Lledó, Eulàlia

(Assoc. d’Estudiants de GAP)

Esclusa Arellano, Cristina

(Assoc. d’Estudiants de GAP)

Estapé Llach, Dídac

(Assoc. d’Estudiants de GAP)

García Giménez, Consuelo

(PCGP)

Herrera Merino, Mercedes

(PCGP)

Morales Postigo, Manel

(PCGP)

Paramio Cabrera, Ana

(PCGP)

Ruiz López, Sandra

(Assoc. d’Estudiants de GAP)

PAS
Oliva Albaladejo, M. Carmen

9.5.4.]

Consell d’Estudis de Relacions laborals
Professorat

Aldomà Buixadé, Josep

Castañeda Peiron, Lluís

Juan Albalate, Joaquín

Alujas Ruiz, Juan Antonio

Claveria González, Oscar

Pedrosa Cuiñas, Francisco J.

Barbancho Tovillas, Fernando

Dicenta Moreno, M. Teresa

Porret Gelabert, Miquel

Bonet Pérez, Jordi

Gómez Ribas, Carles

Rodríguez Pascual, Jaime

Bosch Princep, Manuela

González Navarro, Anna Maria

Romeo Delgado, Marina

Alumnat
Anglada Capalleras, Jordi

Mesa Moreno, Eusebio

Pastrana Fernández, Miriam

Burruezo López, Albert

Moreno Campos, Jennifer

Rico Carreras, Francesc

Cruz Baudet, Natalia

Ortega Ruedas, David

Sánchez Gómez, Miguel Ángel

Maseda Díaz, Sonia

Pablo Gasull, Marc

Santos Fuentes, Raul

Medina Ramos, Ingrid

Padilla Bote, Albert

PAS
Estal Huertas, M. Dolors

9.5.5.]

Consell d’Estudis de Ciències del treball
Professorat

Alujas Ruiz, Juan Antonio

Claveria González, Oscar

Llopart Pérez, Xavier

Armadans Tremolosa, Inma

García Viña, Jordi

Torrens Llambrich, Xavier

Boltaina Bosch, Xavier

Juan Albalate, Joaquín

Alumnat
Alén Cortés, Carlos

Busquets Vall, Gemma

García Guiñon, Mayte
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PAS
Estal Huertas, M. Dolors

9.5.6.]

Consell d’Estudis de la Unitat de coordinació docent d’estudis
criminològics i de la seguretat
Professorat

Andrés Pueyo, Antonio

Majuelo, Juan Maria

Royuela Mora, Vicente

Barbancho Tovillas, Fernando

Mallandrich Miret, Núria

Sabaté Delgado, Juli

Corcoy Bidasolo, M. Luisa

Mir Puig, Santiago

Torrente Robles, Diego

De Madrid Dávila, Enrique

Nieva Fenoll, Jordi

Villagrassa Alcaide, Carlos

Domínguez Figueirido, José Luis

Pisarello Prados, Ángel Gerardo

Zino Torraza, Julio

Gallego Soler, José Ignacio

Redondo Illescas, Santiago

Luna Descalzo, Margarida

Rodríguez Carballeira, Álvaro

Alumnat
Miró, Albert
Oromí, Melchor
Palou, Gracia
Pujol, Ruben
Torras, Gisela

PAS
Oliva Albaladejo, M. Carmen

9.6.]

Síndic acadèmic

Carmelo Gómez Torres
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9.7.]

Comissions delegades de la Junta de Facultat
9.7.1.]

Comissió Acadèmica

a] Comissió Acadèmica Plenària
Membres
Degà

Enoch Albertí Rovira

Vicedegà d’Ordenació Acadèmica

Max Turull Rubinat

Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Dret

Marta Bueno Salinas

Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Ciència Política

José M. Reniu Vilamala

Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Gestió i Administració Pública

Marina Solé Català

Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Ciències del Treball

Xavier Llopart Pérez

Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Relacions Laborals

Fernando Barbancho Tovillas

Cap d’Estudis de l’Ensenyament d’Estudis Criminològics i de la Seguretat:

Joan Josep Queralt Giménez

Director de la Unitat de Coordinació Docent d’Estudis Criminològics i de la
Seguretat

Santiago Mir Puig

Administradora de centre (sense vot)

Catalina Moragues Pérez

Cap de la Secretaria (fa les funcions de secretària de la Comissió)

M. Carmen Oliva Albaladejo

Departaments adscrits al centre
Dret Administratiu i Dret Processal

Vicenç Aguado Cudolà i Jordi Nieva Fenoll

Dret Civil

Anna Casanovas Mussons

Dret Constitucional i Ciència Política

Esther Martín Núñez

Dret i Economia Internacionals

Andreu Olesti Rayo

Dret Penal i Ciències Penals

M. Luisa Corcoy Bidasolo

Dret Financer i Tributari

Susana Sartorio Albalat

Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social

Antoni Font Ribas

Departaments no adscrits
(que imparteixen assignatures obligatòries en els ensenyaments adscrits al centre)
Biblioteconomia i Documentació

Concepción Rodríguez Parada

Economia Política i Hisenda Pública

Esteban Oroval Planas

Economia i Organització d’Empreses

Jaume Valls Pasola

Econometria, Estadística i Economia Espanyola

Manuel Artis Ortuño

Història i Institucions Econòmiques

Enrique Tello Aragay

Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic

José Gutiérrez Maldonado

Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial

Montserrat Termes Rifé

Psicologia Social

Enric Pol Urrutia

Salut Pública

Carlos Ascaso Terren

Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions

José Luis Condom Bosch

Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials

Josep. M. Rotger Cerdà
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Estudiants
AEP

Adnan-Azeim Sabir Martínez (Dret)

AEP

Nacho Aragonés Seijo (Dret)

AEP

Antonio Rodríguez Cobos (Ciències Polítiques)

Dret

Amanda Berrocal Bradbury

Criminologia Seguretat Investigació

Porfirio Gomariz Zorrilla

FNEC

Abel Llibre Barreda

FNEC

Sergi Valles Domingo

FNEC

Jordi Prat i Piqué

Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans

Xavier Monge Profitós

ULP

Jonathan Justicia Cuevas

b] Comissió Acadèmica Permanent
Membres
Degà

Enoch Albertí Rovira

Vicedegà d’Ordenació Acadèmica

Max Turull Rubinat

Caps d’estudis
Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Dret

Marta Bueno Salinas

Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Ciència Política

Josep M. Reniu Vilamala

Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Gestió i Administració Pública

Marina Solé Català

Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Ciències del Treball

Xavier Llopart Pérez

Cap d’Estudis de l’Ensenyament de Relacions Laborals

Fernando Barbancho Tovillas

Cap d’Estudis de l’Ensenyament d’Estudis Criminològics i de la Seguretat

Joan Josep Queralt Giménez

Representants dels departaments
Dret Administratiu i Dret Processal

Jordi Nieva Fenoll

Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat

Santiago Bueno Salinas

Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat

Francisco Pacheco Caballero

Secretari del Departament de Dret Penal i Ciències Penals

José Ignacio Gallego Soler

Representants dels col·lectius d’Estudiants
AEP

Nacho Aragonés Seijo

FNEC

Abel Llibre Barreda

Amb veu però sense vot
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Secretari de la Facultat

Josep Aldomà Buixadé

Administradora de Centre

Lina Moragues Pérez

Cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència

M. Carmen Oliva Albaladejo
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9.7.2.]

Comissió de professorat
Membres

Suplents

Degà (o la persona en qui delegui)

Enoch Albertí Rovira

Departament de Dret Civil

Ferran Badosa Coll

(Anna Casanovas)

Departament de Dret Administratiu i Processal

Belén Noguera

(David Vallespin)

Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de
la Seguretat Social

Isabel Tur Vilà

(Cristina Roy)

Departament de Dret Constitucional i Ciència Política

Joan Vintró Castells

(Laura Chaqués)

Departament de Dret Penal i Ciències Penals

M. Luisa Corcoy Bidasolo

(José Ignacio Gallego)

Departament de Dret i Economia Internacionals

Anna Badia

(Joaquim Forner)

Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret
Eclesiàstic de l’Estat

Ricard Panero

(Francisco Pacheco)

Departament de Dret Financer i Tributari

Lluís Alonso

(José M. Tovillas)

Departament de Dret Administratiu i Processal

Victòria Berzosa

Departament de Dret Constitucional i Ciència Política

Argelia Queralt

Administradora de Centre

Lina Moragues

Cap d’afers generals

M. Asunción Colomer

9.7.3.]

Comissió de recerca

Membres
a] Comissió Plenària
Presidenta de la comissió (Dept. de Dreti Economia Internacionals)

Dra. Cristina Gonzàlez Beilfuss

Cap de l’Oficina de Recerca (secretari per delegació)

Lluís Jiménez Mendoza

Dept. Dret i Internacionals

Dra. Victòria Abellán Honrubia

Dept. Dret Administratiu i Processal

Dr. Vicenç Aguado Cudola

Dept. Dret Constitucional i Ciència Política

Dr. Eliseo Aja Fernández

Dept. Dret Constitucional i Ciència Política

Degà Enoch Alberti Rovira

Dept. de Teoria Sociològica, Filosofía del Dret i metodologia CCSS

Dr. Ramon Capella Hernández

Dept. Dret Constitucional i Ciència Política

Dr. Miguel A. Aparecio Pérez

Dept. d’Economia Política i Hisenda Pública

Dr. Esteve Oroval Planas

Dept. Dret Civil

Dr. Ferran Badosa Coll

Dept. Dret i Economia Internacionals

Dra. Alegria Borras Rodríguez

Dept. d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic

Dr. Santiago Bueno Salinas

Dept. Dret i Economia Internacional

Dra. Mar Campins Eritja

Dept. Dret Administratiu i Dret Processal

Dr. Francisco Rodríguez Pontón.

Dept. Dret Constitucional i Ciència Política

Dr. Jordi Capo Giol

Dept. T Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia CCSS

Dra. Maria Rosado Casado González

Dept. Dret Constitucional i Ciència Política

Dr. Josep M. Castellà Andreu

Dept. Dret Constitucional i Ciència Política

Dr. David Moya Malapeira

Dept. Dret Financer i Tributari

Dr. Juan José Ferreiro Lapatza

Dept. Dret Administratiu i Dret Processal

Dr. Tomàs Font Llovet

Dept. Economia Política i Hisenda Pública

Dr. Jorge Calero Martínez

Dept. Dret Administratiu i Dret Processal

Dr. Alfredo Galan Galan
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Dept. d’H del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat

Dr. Aquilino Iglesia Ferreiros

CR Observatori Sistema Penal i els Drets Humans

Dr. Roberto Bergalli Russo

Dept. Dret Civil

Dr. Carles Maluquer De Motes Bernet

Dept. Dret Penal i Ciències Penals

Dr. Santiago Mir Puig

Dept. H del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat

Dr. Ricardo Panero Gutiérrez

Dept. Dret Administratiu i Dret Processal

Dr. Juli Ponce Solé

Dept. Dret i Economia Internacionals

Dr. Francesc Xavier Pons Ràfols

Dept. de Dret Penal i Ciències Penals

Dr. Iñaki Rivera Beiras

Dept. de Dret Civil

Dra. Encarnació Roca Trias.

Dept. de Dret Mercantil, del Treball i de la Seguretat Social

Dr. Ignacio Garcia Ninet

Dept. Dret Mercantil, del Treball i de la Seg. Soc.

Dr. Daniel Vázquez Albert

Dept. Dret Civil

Dra. Immaculada Barral Viñals

Dept. d’Economia Política i Hisenda Pública

Dr. Lluís Bonet Agustí.

Dept. de Dret Mercantil, del Treball i de la Seguretat Social

Dr. Antoni Font Ribas

b] Comissió Permanent de Recerca
Presidenta de la comissió (Dept. de Dret i Economia Internacionals)

Dra. Cristina Gonzàlez Beilfuss

Cap de l’Oficina de Recerca (secretari per delegació)

Lluís Jiménez Mendoza

Dept. de Dret Administratiu i Dret Processal

Dr. Francesc Rodriguez Pontón

Dept. de Dret Civil

Dr. Joan Marsal Guillamet

Dept. de Dret i Economia Internacionasl

Dr. Xavier Fernàndez Pons

Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política

Dra. Mar Aguilera Vaqués

Dept. de Teoria Sociologica, Filosofía del Dret i Met. CCSS

Dr. Antonio Madrid Pérez

Dept. d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat

Dr. Oriol Oleart Piquet

9.7.4.]

Comissió de Doctorat i postgraus
Membres

Presidenta de la Comissió (Departament de Dret Administratiu i Dret
Processal

116

M. Teresa Vadrí Fortuny

Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat

Marta Bueno Salinas

Departament de Dret Penal i Ciències Penals

Santiago Mir Puig

Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social

Daniel Espina Pérez

Departament de Dret Financer i Tributari

Luis Manuel Alonso González

Departament de Dret Constitucional i Ciència Política

David Moya Malapeira

Departament de Dret Administratiu i Dret Processal

Jordi Nieva Fenoll

Departament de Dret i Economia Internacionals

Jaume Saura Estapé

Departament de Dret Civil

Carlos Villagrasa Alcaide

Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de
les Ciències Socials

José Antonio Estévez Araujo

Estudiant de doctorat

Santiago Lanaspa Sanjuan

Administradora de centre

Lina Moragues Pérez

Cap de la Secretaria d’Estudiants de Dret

M. Carmen Oliva Albaladejo

La Facultat presentada amb detall: Òrgans
9.7.5.]

Comissió de Biblioteca
Membres

Presidenta de la Comissió (Departament de Dret i Economia
Internacionals)

Cristina González Beilfuss

CRAI Biblioteca Dret

Dolors Gutiérrez Pujadas

CRAI Biblioteca Dret

Marta Ymbert Cerón

Departament de Dret Civil

Esther Arroyo Amayuelas

Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social Sílvia Gómez Trinidad
Departament de Dret Penal i Ciències Penals

Juan Carlos Hortal Ibarra

Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de
les Ciències Socials

Víctor Méndez Baiges

Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social Susana Moreno Cáliz
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política

Miguel Pérez-Moneo Agapito

Departament de Dret Administratiu i Dret Processal

Andrés Navarro Munuera

Departament de Dret Financer i Tributari

Maria Olay Paz

Departament de Dret Administratiu i Dret Processal

Francisco Ortego Pérez

Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat

Eugenia Ortuño Pérez

Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat

Francisco L. Pacheco Caballero

Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat

Francisca Pérez Madrid

Departament de Dret Constitucional i Ciència Política

Cesáreo Rodríguez-Aguilera de
Prat

9.7.6.]

Comissió de Cultura
Membres

Copresidenta (Departament de Dret Mercantil, del Treball i de la Seguretat
Social)

Cristina Roy Pérez

Copresidenta (Departament de Dret Constitucional i Ciència Política)

Enriqueta Expósito Gómez

9.7.7.]

Comissió de Política lingüística
Membres

Presidenta (Departament de Dret Constitucional i Ciència Política)

Eva Pons Parera

Departament de Dret Civil

Anna Casanovas Mussons

Departament de Dret i Economia Internacionals

Jaume Saura Estapà

Departament de Dret Penal

José Ignacio Gallego Soler

Departament de Dret Mercantil

Concepció Hill Prados

Departament de Dret Financer i Tributari

José M. Tovillas

Departament H del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat

Oriol Oleart

Departament Filosofia del Dret

Ricardo García Manrique

ED

Octavi Navarro Manich

CEPC

Ferran Rofin Sanglas

PAU

Pau Arau Matas

AEP

Helena Pellat Massó
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9.7.8.]

Comissió de Millora i innovació docent
Membres

President

Max Turull Rubinat

Àrea de Filosofia del Dret

Antonio Madrid Pérez

Àrea de Dret Mercantil

Daniel Espina Pérez

Àrea de Dret Processal

Lluís Caballol Angelats

Àrea de Dret Civil

Ramon Casas Vallès

Àrea de Dret Administratiu

Vicenç Aguado Cudolà

Àrea de Dret Civil

Imma Barral Viñals

Àrea de Dret Internacional Públic

Laura Huici Sancho

Àrea d’Economia Aplicada

Marina Solé Català

9.7.9.]

Comissió de personal d’administració i serveis
Membres

9.8.]

Secretari de la Facultat (president de la Comissió)

Josep Aldomà Buixadé

Administradora de centre

Lina Moragues Pérez

Membre del PAS

Òscar Bonet Torres

Membre del PAS

Maria Écija Ramos

Membre del PAS

Miquel Fernández Buigues

Membre del PAS

M. José Josa Villafané

Membre del PAS

Isabel Juárez Chamorro

Administració de Centre
Administradora de centre

Sra. Catalina Moragues Pérez

Unitats de l’Administració de Centre
Secretaria de la Facultat de Dret
Sra. M. Carmen Oliva Albadalejo
Cap de la Secretaria
Secretaria de Relacions Laborals
Sra. M. Dolors Estal Huertas
Cap de la Secretaria
Oficina d’Afers Generals
Sra. Asunción Colomer Martorell
Cap de l’Oficina
Oficina de Recerca
Sr. Lluís Jiménez Mendoza
Cap de l’Oficina

Vuit departaments (relacionats al punt 6.a d’aquesta memòria)
Quatre unitats de punts d’informació (una per cadascun dels edificis de la Facultat)
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9.9.]

Altres serveis i unitats
Serveis Lingüístics
Sr. Manel Riera Riera
Tècnic responsable dels Serveis Lingüístics
Millora de la Qualitat Docent (MID)
Berta Roca
Tècnic responsable de la Millora de la Qualitat Docent
Borsa de Treball i Pràctiques
Silvia Fernández
Tècnic responsable de la Borsa de Treball i Pràctiques
Oficina de Relacions Internacionals
Ignasi Pérez
Tècnic responsable de la oficina de Relacions Internacionals
Escola de Postgrau

Jaume Guitart Viñolo
Olga Hierro Simó
Juan Antonio Mas Martí

Tècnic responsable de l’escola de postgrau
Biblioteca de les Nacions Unides

Montser Tafalla
Tècnic responsable de la Biblioteca de les Nacions Unides

9.10.] Biblioteca

Responsable de la Biblioteca de Dret

Sra. Dolors Gutiérrez Pujadas

Responsable de la Biblioteca de Relacions Laborals

Sra. Maria Pereira Sanjurjo

Responsable de la Biblioteca de les Nacions Unides

Sra. Montserrat Tafalla Plana
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