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 1. PERSONAL

En el capítol de personal, durant l'any 2009 hi han hagut les següents modificacions:
– S'ha reincorporat  al  Departament  el  professor  Xavier Cors després de  2 anys en 

comissió de serveis. I posteriorment se l'ha nomenat professor emèrit.
– S'ha produït el canvi de categoria de TEU a TU del professor Josep Moreno.
– S'ha produït la promoció de TU a CU del professor Antoni Blanc.
– D'altra banda hem de lamentar la defunció del professor Josep M. Mor.

Per tant a final d'any la composició era la següent:

Personal Docent i Investigador (PDI)

Personal funcionari

CU 9

TU 9

TEU 1

Personal laboral

Agregat 2

Associat a temps parcial (ATP) 12

TOTAL 33

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Secretaria – Auxiliar administratiu 1
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 2. ACTIVITAT DOCENT

El més de setembre passat es va iniciar el primer curs del Màster interuniversitari en 
Sistema de  Justícia  Penal.  Es  tracta  d'un  màster  coordinat  per  la  Universitat  de  Lleida, 
concretament  per  la  professora  Carolina  Villacampa,  i  on  hi  participen  les  universitats 
Jaume I, Rovira i Virgili, València. D'altra banda va continuar la participació del professorat 
del nostre Departament en el Màster en Dret Esportiu, ja consolidat.

Tanmateix, es va començar a impartir el nou Grau de Dret, amb participació activa 
del professorat del Departament en el seu primer curs. En concret som responsables de les 
assignatures  Introducció  al  Dret,  Dret  Constitucional  I  i  II,  i  Història  del  Dret.  També 
participa professorat en l'assignatura Comparative Introduction to Legal Systems.

És  important  ressaltar  que  el  nostre  Departament  té  una  activitat  docent 
extraordinàriament diversificada que fa que participi en 14 titulacions de la UdL, donant un 
recorregut molt ampli  per les diverses branques que s'agrupen dins del conjunt del Dret 
Públic.

Així doncs, la càrrega docent del Departament en les diferents titulacions de la UdL 
és la següent:

Total crèdits     

Titulacions

Llicenciatura en Dret 224,5

Llicenciatura en Ciències Empresarials 21

Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (2n cicle) 6

Llicenciatura en Ciències del Treball 16,5

Grau de Dret 52,8

Grau d'ADE 12

Biotecnologia 3

Diplomatura en Treball Social 6

Grau de Treball Social 6

Grau en Educació Social 6

Comunicació Audiovisual (2n cicle) 7

Grau en Enginyeria de l'Edificació 7,5

Nutrició Humana i Dietètica 4,5

Màsters oficials

Sistema de Justícia Penal 16,5

Dret Esportiu

Ciències de la Infermeria 2,5

Immigració i mediació social 5
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Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania 6,5

Agents d'Igualtat d'Oportunitats per a les dones: Àmbit rural 2,5

Desenvolupament i Cooperació Internacional 3

Formació  de  Professorat  de  Secundària.  Esp.  Formació  i 
orientació laboral

4,5

Pel que fa a les tesis doctorals, actualment estan ja inscrites i en procés d'elaboració 
les següents:

Tema de tesi Doctorand

La acción protectora del régimen especial agrario de la 
seguridad social

Ayala Torres, M. José

Sistemas de solución de controversias en el Derecho 
Internacional  Económico,  con  especial  referencia  a 
América Latina

Borgoño  Torrealba,  José 
Luis

Análisis  multidisciplinar  de  la  violencia  doméstica: 
proyecto  piloto  de  juzgado  único  de  violencia 
doméstica

Guardiola  Gómez,  José 
Óscar

Cooperación  Internacional  medioambiental  en  los 
Tratados Chile-UE; Chile-USA

Guevara Cortés, Daniel

Aspectos laborales y de Seguridad Social  en la  Ley 
para la Protección Integral de la Violencia de Género

Manso  Abizanda, 
Gumersindo

La  Intervención  Penal  ante  la  Prostitución  de 
Menores.  Estudio  del  Derecho  español  y  chileno, 
sobre la base del derecho internacional, supranacional 
y comparado

Ramírez  Guzmán,  María 
Cecilia del Pilar

Individualización judicial de la pena y doctrinas de la 
pena

Ríos  Arenaldi,  Jaime 
Rodolfo

El régimen jurídico del medicamento Sarrato Martínez, Luis

La extradición y la interpol en los paises de américa 
del sur

Wise  Pozo,  Carlos  Sergio 
Bernardo

A l'any 2009 li ha correspost al Departament 
l'organització de les Jornades Jurídiques de la FDE, 
que enguany han arribat a la seva vintena edició i 
han  estat  dedicades  a  la  Justícia  Transicional  i  la 
Justícia  Penal  Internacional.  Les  Jornades  van 
comptar  amb més de  100 inscrits  entre  alumnes i 
professionals  i  hi  van  participar  com  a  ponents 
experts acreditats de diverses universitats espanyols 
i europees.
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També van tenir lloc, durant el mes de novembre, les Primeres Jornades de Dret 
Financer i Tributari, organitzades per l'àrea de Dret Financer i Tributari, i que enguany van 
versar sobre la tecnologia, l'assessor fiscal i el dret tributari: problemes i solucions.

És característic del nostre Departament la promoció com a activitat d'investigació de 
seminaris organitzats per diferents àrees i destinats a l'aprofundiment en temes d'actualitat 
donant accés al  món professional jurídic, per tal  d'obrir  el coneixement universitari  a la 
societat. Així doncs, el nombre de seminaris realitzats va ser de 5, amb els títols següents:

Títol del seminari Àrea de coneixement

El  nuevo  Estatuto  de  Autonomía  de 
Cataluña (I y II)

Dret Administratiu (gener, febrer)

Las  autorizaciones  de  entrada  en 
domicilio  para  la  ejecución  de  actos 
adminsitrativos

Dret Administratiu (març)

El  régimen  jurídico  de  las  oficinas  de 
farmacia

Dret Administratiu (maig)

Análisis de las sentencias más relevantes 
del  año  en  el  orden  jurisdiccional 
contencioso-administrativo

Dret Administratiu (juny)

La justícia transicional Dret penal (novembre)
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 3. ACTIVITAT DE RECERCA

L'any  2009  es  van  concedir  3  nous  projectes  de  recerca  a  professorat  del 
Departament que hi figura com a IP. 

Projecte de recerca IP

Delimitación subjectiva y condiciones de empleo y de trabajo 
del  personal  docente  e  investigador  (PDI)  laboral  de  las 
universidades públicas

Josep Moreno Gené

Hacia  un  nuevo  modelo  de  protección  social.  El  marco 
jurídico de la acción social después de la crisis del estado del 
bienestar 

Juan Pemán Gavín

Desenvolupament i aplicacions de la justícia restaurativa Josep  M.  Tamarit 
Sumalla

També, la Generalitat de Catalunya ha reconegut com a grups de recerca consolidats 
els següents grups de recerca dels quals professorat del Departament és IP, o és IP d'un 
subgrup UdL:

Grups de recerca consolidats Generalitat IP

La reforma de les Nacions Unides Antoni Blanc Altemir

Anàlisi social i organitzativa Josep Moreno Gené (IP Subgrup)

Sistema de Justícia Penal Josep M. Tamarit Sumalla

L'any 2008  la  Unió  Europea  va  concedir  una  Càtedra  Jean  Monnet  al  professor 
Antoni Blanc Altemir dotada amb 45.000€. En el marc d'aquesta càtedra, que duu per nom 
Law and Exterior Relations of the European Union s'han organitzat al llarg de l'any 2009 
diversos seminaris i cursos de lliure elecció: La Unió Europea i les seves relacions exteriors; 
La protecció dels col·lectius en situació vulnerable en el Dret Internacional (infants, dones, 
immigrants, refugiats, presoners...).

Les principals línies de recerca que actualment estan desenvolupament el professorat 
del Departament, agrupades per àrees de coneixement, són les següents:

◦ Dret Administratiu:
▪ Serveis  Socials.  Establiments  de  serveis  socials.  Drets  i  deures  dels  usuaris  dels 

serveis socials. Grups d'especial vulnerabilitat
▪ Reforma de l'Estat de les Autonomies
▪ Règim Local. Ordenances de civisme
▪ Sanitat. Salut pública
▪ Simplificació administrativa. Directiva de Serveis. Administració electrònica
▪ Farmàcies. Liberalització
▪ Autorització judicial per a l'entrada en domicilis i altres llocs en l'execució d'actes 

administratius
◦ Dret Constitucional:

▪ Fonts del Dret: l'Estatut d'Autonomia i la seva reforma
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▪ Drets fonamentals: els drets dels estrangers
▪ El sistema electoral i possibles reformes
▪ Els problemes de finançament de les Comunitats Autònomes

◦ Dret Financer i Tributari
▪ Responsabilitat tributària
▪ Tributació local
▪ Fiscalitat internacional: tributació de no residents

◦ Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
▪ La reforma de les Nacions Unides
▪ Les relaciones exteriors de la UE: Rússia i espai ex-soviètic; Mediterrània i Amèrica 

Llatina
▪ Successió d'Estats
▪ Protecció internacional dels drets humans i dret internacional humanitari
▪ Conflictes internacionals
▪ Cooperació internacional i Ajut Humanitari
▪ Drets Humans i Dret Humanitari
▪ Integració europea
▪ Protecció del medi ambient i del patrimoni cultural
▪ Principis Generals del Dret
▪ Dret internacional econòmic
▪ Justícia Internacional

◦ Dret del Treball i de la Seguretat Social
▪ Règim  Jurídic  del  Personal  Docent  i  Investigador  Laboral  de  les  Universitats 

Públiques
▪ L’Absentisme laboral
▪ La pensió de viduïtat
▪ Empresa, canvis organitzatius i noves tecnologies: Grups d’empresa i teletreball
▪ Vicissituds del contracte de treball: successió d’empresa i modificacions objectives 

del contracte de treball
▪ Pobresa i exclusió social
▪ La protecció social complementària: millores voluntàries i plans de pensions
▪ Sistemes retributius
▪ La  protecció  laboral  dels  col·lectius  especialment  vulnerables:  persones  amb 

discapacitat, dones i víctimes de violència de gènere
◦ Dret Penal

▪ Desenvolupament i aplicacions de la justícia restaurativa
▪ La protecció de les víctimes d'assetjament ("stalking")
▪ El tràfic de persones
▪ Justícia transicional i justícia penal

◦ Filosofia del Dret
▪ Immigració i drets humans
▪ Centres de privació de llibertat d'estrangers i Estat de Dret
▪ Biotecnologies, drets humans i democràcia
▪ Nous sistemes tecnològics de control social i Estat de dret

◦ Història del Dret
▪ Autonomia política i legislació: el desplegament jurídic de l'Estatut d'Autonomia de 

Catalunya durant la Segona República espanyola. La Comissió Jurídica Assessora de 
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la Generalitat de Catalunya i la seva obra legislativa (1932-1939).
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