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REGLAMENT DEL DEPARTAMENT DE DRET PÚBLIC DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA

TÍTOL PRIMER

Preliminar

Article 1
El Departament de Dret Públic de la UdL és la unitat de docència i investigació encarregada de coordinar,
d’acord amb la programació docent de la Universitat, els ensenyaments en els àmbits de coneixement següents:
Dret Administratiu, Dret Constitucional, Dret del Treball i de la Seguretat Social, Dret Financer i Tributari, Dret
Internacional Públic i Relaciones Internacionals, Dret Penal, Filosofia del Dret, Moral i Política; i Història del
Dret i de les Institucions. També s’encarrega de donar suport a les activitats i iniciatives docents i d’investigació
del professorat, i d’exercir aquelles altres funcions que siguin determinades pels Estatuts de la Universitat de
Lleida.

Article 2
Són membres del Departament de Dret Públic tot el personal acadèmic. També en són membres l'estudiantat de
doctorat dels programes impartits pel professorat del departament i el personal d'administració i serveis destinat
a aquest.

Article 3
Són funcions del Departament de Dret Públic:
a) Planificar i desenvolupar la investigació en l'àmbit de les seves àrees de coneixement.
b) Organitzar i desenvolupar la docència de les matèries pròpies de les seves àrees de
coneixement en el primer i segon cicles, d'acord amb els plans de estudi vigents i amb
l'ordenació d'estudis duta a terme pels centres docents.
c) Organitzar i desenvolupar els programes de doctorat. Col·laborar en activitats de formació permanent
dels professionals graduats, dirigides o no a l'obtenció de títols o diplomes acadèmics.
d) Participar en la formació del personal acadèmic i del personal d'administració i serveis
de la Universitat.
e) Conèixer la docència i la recerca que duen a terme llurs membres i vetllar per llur qualitat, tot
col·laborant amb els Centres en la millora de la qualitat de la docència.
f) Participar en la formació del personal acadèmic i del personal d'administració i serveis
de la Universitat.
g) Participar, d'acord amb la legislació vigent, en el procés de selecció, formació, promoció i, si s'escau,
cessació del personal destinat al departament. El Departament de Dret Públic col·laborarà en l'elaboració
de la proposta del personal necessari per dur a terme les seves funcions.
h) Participar en els òrgans de govern de la Universitat en els termes previstos en els
Estatuts.
i) Proposar l'establiment, la modificació o la supressió de les matèries pròpies de les seves àrees de
coneixement en els plans d'estudi.
j) Proposar els membres titulars i suplents que hauran d'integrar l es comissions encarregades de
resoldre la provisió de les places de professorat, així com els membres dels tribunals de tesis doctorals.
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k) Administrar els serveis, els equipaments i recursos del departament.
l) Proposar la planificació plurianual del personal acadèmic, d'acord amb les seves necessitats docents
i d'investigació i els criteris bàsics de política de professorat establerts pel Consell de Govern.
m) Totes les altres funcions orientades a l'adequat compliment de les seves finalitats o les que li atribueixin
els Estatuts i reglaments de la Universitat i la legislació vigent, així com les que li siguin encarregades
pel Consell de Govern.

Article 4
El Departament de Dret Públic es regeix per la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats i la seva
normativa complementària, per la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i pels Estatuts de la
Universitat de Lleida aprovats per Decret 201/2003, de 26 d'agost, i la seva normativa de desenvolupament, i per
aquest reglament. A les actuacions administratives dels seus òrgans els serà d'aplicació la legislació de
procediment administratiu comú.

Article 5
Són òrgans del Departament de Dret Públic el Consell, el director o la directora, el secretari o la secretària i la
Comissió Permanent.

TÍTOL SEGON

El Consell de Departament

Article 6
1. El Consell de Departament és l'òrgan superior de govern del Departament de Dret Públic.
2. El Consell de Departament de Dret Públic és presidit pel director o la directora, actuant com a
secretari o secretària del mateix el secretari o la secretària del departament. Són membres del
Consell:
a) El personal acadèmic del departament.
b) Un o una representant de l'estudiantat matriculat en els programes de doctorat impartits pel departament.
c) Un nombre de representants dels estudiants de primer i de segon cicle fins a completar, amb el
representant de tercer cicle, un 28 % del Consell.
d) El personal d'administració i serveis destinat en el departament. En cas que els membres d'aquest
col·lectiu representin més d'un 12 % dels membres del Consell, s'haurà de fer una elecció per elegir el
nombre de representants corresponent a aquest percentatge.
3. El mandat dels i les representants de l'estudiant durarà dos anys.
Article 7
Són competències del Consell del Departament de Dret Públic:
a) Elaborar el Reglament del departament.
b) Elaborar i aprovar la planificació anual de docència i d'investigació del departament i
vetllar pel seu compliment.
c) Garantir la impartició de la docència encarregada al departament.
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del
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anual i supervisar l'administració de les dotacions pressupostàries corresponents.
e) Elegir i remoure el director o la directora de departament, d'acord amb l'establert en
aquest reglament.
f) Determinar les necessitats de places de professorat i fer les corresponents sol·licituds de convocatòria, així
com proposar les necessitats de personal d'administració i serveis.
g) Informar sobre la provisió de places i participar en els procediments de selecció d el
personal acadèmic, d'acord amb el previst en els Estatuts.
h) Conèixer, aprovar o informar, si s'escau, sobre la activitat investigadora i acadèmica dels seus membres i
vetllar per la seva qualitat.
i) Aprovar la memòria anual del Departament,
j) Promoure els ensenyaments de tercer cicle.
k) Totes les altres que els Estatuts li atribueixin.

Article 8
1. Correspon al director o la directora convocar el Consell de Departament i fixar l'ordre del dia
de cada sessió tenint en compte, si s'escau, les peticions dels altres membres. El director o la
directora inclourà en l'ordre del dia els assumptes, la inclusió dels quals hagi estat sol·licitada
per un nombre de membres que arribi al 20% dels que integren el Consell.
2. La convocatòria de les sessions del Consell de Departament haurà de ser comunicada
individualment a tots seus membres. En aquesta s'haurà de fer constar l'ordre del dia dels
assumptes que s'han de tractar, així com l'esborrany de l'acta de la sessió anterior i la
documentació, si s'escau.
3. El Consell de Departament es reunirà almenys dos cops a l'any. El director o la directora
convocarà el Consell quan ho estimi procedent i sempre que sigui sol·licitat pel 20% dels seus
membres.
4. Per a la vàlida constitució del Consell es requereix la presència del president o la presidenta i
del secretari o la secretària i, a més, en primera convocatòria, la meitat de seus membres. En
segona convocatòria serà suficient la presència d'almenys cinc membres, a més a més del
president o la presidenta i secretari o la secretària o de les persones en qui deleguin.
5. El director o directora presideix les sessions del Consell i modera el desenvolupament dels
debats. Li correspon així mateix dirimir amb el seu vot els empats que puguin produir -se a
efectes de l'adopció d'acords.
6. No podran ser objecte de deliberació o acord els assumptes que no figurin en l'ordre del dia
de la corresponent sessió, llevat que estiguin presents tots els membres del Consell i sigui
declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria.
7. Els acords del Consell s'adopten per majoria simple, llevat dels supòsits en què aquest
Reglament exigeix una majoria qualificada. Hi ha majoria simple quan el nombre de vots
afirmatius és superior als negatius. En cap cas s' admetrà la delegació de vot.
8. Les votacions es duran a terme ordinàriament mitjançant signes convencionals d'assentiment, dissentiment o
abstenció. No obstant, tindran caràcter secret les votacions relatives a l'elecció i censura del director o directora,
així com en tots els casos en què es sol·liciti per algun membre del Consell.
9. De cada sessió el secretari o secretària aixecarà acta, en què s'especificarà els i les assistents, l'ordre del dia de
la reunió, les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha realitzat, un resum de les deliberacions, així com el
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contingut dels acords adoptats. Qualsevol membre del Consell pot sol·licitar que consti en acta el sentit del seu vot
en relació amb els acords adoptats, així com la justificació del mateix.

TÍTOL TERCER

La Comissió Permanent

Article 9
La Comissió Permanent del Departament és l’òrgan de representació permanent del Consell de Departament i
vetllarà pel compliment del Reglament del Departament i dels acords del Consell.

Article 10
Les competències de la Comissió Permanent són les següents:
a) El despatx ordinari dels afers de tràmit del Departament.
b) Adoptar les decisions sobre la política general del Departament que no siguin competència d’altres òrgans
i que no exigeixin, per la seva naturalesa, la convocatòria del Consell de Departament.
c) Adoptar decisions sobre els temes la urgència dels quals no permeti la convocatòria d’un Consell de
Departament. Quan això s’esdevingui, les decisions acordades seran sotmeses a la ratificació per part del
Consell de Departament en la sessió ordinària més propera que es dugui a terme.

Article 11
1. La Comissió Permanent estarà integrada pels següents membres:


El director o la directora del Departament, que la presidirà.



El secretari o la secretària del Departament, que actuarà com a secretari.



Tres representants del PDI, elegits per i entre el PDI del Departament.



Un representant del PAS, elegit per i entre els representants del PAS en el Consell de
Departament.



Un representant de l’estudiantat, elegit per i entre els representants de l’estudiantat en el
Consell de Departament.

2. L’elecció dels vocals representants dels diversos estaments del Consell es farà en tot cas en sessió ordinària del
Consell de Departament.
3. Els vocals representants del PAS i de l’estudiantat es renovaran cada cop que es renovi l’estament corresponent
dins del Consell o bé per cessament o renúncia de qualsevol dels seus membres. Els tres representants del PDI es
renovaran cada any.

Article 12
1. Per a la vàlida constitució de la Comissió Permanent, caldrà l’assistència del president, el secretari i un mínim
de dos vocals.
2. La convocatòria s’enviarà a tots els membres del Consell de Departament, els quals podran assistir amb veu i
sense vot.
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TÍTOL QUART
El director o la directora

Article 13
El director o la directora del Departament de Dret Públic representa el Departament i n'exerceix la coordinació i
direcció, convoca i presideix les reunions del Consell i n'executa els acords.

Article 14
1. El director o la directora del Departament serà elegit pel Consell entre el professorat doctor amb
vinculació permanent a la universitat que formen part del mateix.
2. El director o directora del Departament serà elegit per majoria simple. En cas que hi hagi un sol candidat,
s'entendrà que aquest obté majoria simple quan els vots a favor de la seva candidatura siguin més que els vots en
contra, no sent computables a aquest efecte els vots en blanc. Si hi ha dues candidatures, serà elegida aquella que
obtingui més vots. En cas que hi hagi més de dues candidatures, es farà una segona volta entre els dos candidats
més votats.
3. Exhaurits els mecanismes establerts en els apartats anteriors sense que cap candidatura resulti elegida, el
Consell de Govern procedirà a la seva designació d'acord amb l'establert en l'art. 72.4 dels Estatuts.

Article 15
La duració del mandat del director o la directora del Departament és de tres anys i serà renovable
consecutivament una sola vegada. Per accedir al càrrec de director o directora del Consell o exercir-ne la
suplència es requereix estar en règim de dedicació a temps complet.

Article 16
1. El director o la directora podrà ser cessat o cessada del seu càrrec mitjançant l'acord del
Consell de Departament, si aquest ratifica per majoria absoluta dels seus membres la
corresponent moció de censura.
2. Perquè una moció de censura es pugui sotmetre a votació, haurà de ser presentada mitjançant
escrit signat per almenys la quarta part dels membres del Departament i haurà de contenir una
candidatura alternativa per ocupar el càrrec de director o directora.
3. De prosperar la moció de censura, resultarà elegit o elegida director o directora el candidat
proposat o la candidata proposada en la mateixa.

Article 17
Són competències del director o directora del Departament de Dret Públic:
a) Representar el departament.
b) Presidir les sessions del Consell de Departament i executar els seus acords.
c) Coordinar i impulsar les activitats investigadores i acadèmiques del departament.
d) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del departament.
e) Dirigir la planificació d'activitats investigadores i acadèmiques del departament i la
distribució de la càrrega docent entre els seus membres; supervisar el seu compliment i
promoure iniciatives per al seu millor funcionament.
f) Promoure els ensenyaments de tercer cicle.
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g) Totes aquelles competències relatives a les funcions pròpies del departament que no
hagin estat expressament atribuïdes al Consell.

Article 18
1. En cas d'absència o malaltia suplirà el director o la directora el professor ordinari o la
professora ordinària que hagi estat designat o designada per aquest o aquesta. Si de cas hi manca
el o la suplirà el professor ordinari o la professora ordinària de major categoria, antiguitat i edat,
per aquest ordre, del Departament.
2. En cas de vacant, serà director o directora en funcions del Departament el catedràtic o la
catedràtica d'universitat més antic o antiga.

TÍTOL CINQUÈ

El secretari o la secretària del Departament

Article 19
1. El secretari o la secretària del Departament de Dret Públic actua com secretari o secretària del
Consell de Departament i auxilia el director o la directora en l'exercici de les seves funcions.
2. El secretari o la secretària del Departament serà nomenat o nomenada pel director o la
directora entre el professorat a temps complet i el personal ajudant del Departament; així
mateix, el secretari o la secretària serà remogut o remoguda del seu càrrec lliurement pel
director o directora.
3. En cas d'absència o malaltia, el o la substitueix el professor o professora a temps complet o
l'ajudant o ajudanta que designi el director o directora.

Article 20
Correspon al secretari o a la secretària del Departament:
a) Efectuar la convocatòria de les sessions del Consell per ordre del director o la directora,
amb citació personal a tots seus membres.
b) Rebre els escrits presentats pels membres del departament amb sol·licituds, peticions de
dades, rectificacions o qualsevol altra comunicació relativa a les funcions del
departament.
c) Redactar les actes de les sessions del Consell i expedir certificacions dels acords
adoptats per ell aquest.
d) Col·laborar amb el director o la directora en l'exercici de les seves funcions i en especial
en la direcció de la gestió administrativa i pressupostària del Departament.

TÍTOL SISÈ

La docència i la investigació

Article 21
1. Correspon al Departament de Dret Públic organitzar i desenvolupar la docència de les
assignatures de primer i segon cicles que els plans de estudi assignin a les seves àrees de
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coneixement. A aquest efecte, el Consell promourà una adequada dotació de professorat de totes
les àrees que integren el Departament, coordinarà el contingut de les assignatures de la seva
competència incloses en els plans d'estudi, distribuirà la càrrega docent entre el professorat i
vetllarà per la qualitat de la docència impartida en col·laboració amb els òrgans de la Universitat
amb competències sobre la matèria.
2. Correspon també al Departament desenvolupar la docència de matèries vinculades a les seves
àrees de coneixement en les titulacions pròpies de la Universitat de Lleida que puguin crear-se
d'acord amb el previst en l'art. 91 dels Estatuts, així com l'organització i desenvolupament de
cursos d'especialització, postgrau i mestratge, si escau, mitjançant la realització dels contractes
amb entitats públiques i privades que es preveuen en l'art. 83 de la Llei orgànica 6/2001de 21 de desembre,
d'universitats.

Article 22
El Departament de Dret Públic proposarà i desenvoluparà programes de doctorat en l'àmbit de les seves
especialitats d'acord amb l'establert en el Reial Decret 778/1998, de 30 d'abril, pel qual es regula el tercer cicle
d'estudis universitaris, l'obtenció i expedició del títol de doctor i d'altres estudis de postgrau, i tenint en compte
les directrius establertes per la Comissió de Doctorat de la Universitat. Així mateix facilitarà i promourà la
realització de tesis doctorals per l'estudiantat matriculat en els programes de doctorat, i especialment, per al
personal ajudant i els becaris adscrits i les becàries adscrites al Departament.

Article 23
1. És funció pròpia del Departament de Dret Públic la investigació en l'àmbit de les disciplines jurídiques que
l'integren. El treball investigador constitueix la base indispensable de l'activitat docent desenvolupada pel
Departament, així com un dret i un deure de tot el seu personal acadèmic.
2. Correspon al director o la directora i al Consell, en l'àmbit de les seves respectives competències, facilitar i
promoure els treballs d'investigació dutes a terme pels membres del Departament i, especialment, d'aquells que
s'inicien en l'activitat docent i investigadora; promoure que en totes les àrees de coneixement hi hagi almenys un
professor o una professora permanent amb plena capacitat investigadora; posar a disposició de tots els
investigadors i les investigadores del Departament els mitjans materials, personals i pressupostaris adscrits al
mateix, així com facilitar la utilització dels equipaments i serveis generals de la Universitat; fomentar les
estades del personal acadèmic del Departament en centres d'investigació en l'estranger; i promoure el
coneixement i la difusió de les investigacions dutes a terme pels seus membres.
3. El director o la directora i el Consell promouran el finançament de l'activitat investigadora del departament
mitjançant la participació en convocatòries externes de foment de la investigació i mitjançant la celebració
dels contractes d'investigació amb entitats públiques i privades que es regulen en l'art. 83 de la Llei orgànica
6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, i l'art. 178 dels Estatuts.
4. En la memòria anual del Departament quedarà reflectida l'activitat investigadora duta a terme, amb
expressa menció de les principals línies de treball de les àrees, els projectes d'investigació en curs, les tesis
doctorals llegides i en fase d'elaboració, i les publicacions dutes a terme.

TÍTOL SETÈ

De la gestió econòmica

Article 24
1. El Departament de Dret Públic atendrà les seves despeses de funcionament mitjançant
l'aplicació de la partida pressupostària assignada per la Universitat i dels ingressos provinents de
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cursos d'especialització i de contractes d'investigació celebrats a l'empara de l'art. 83 de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
2. Per al finançament d'activitats específiques i per a l'adquisició de documentació i bibliografia
i d'equipament investigador es comptarà amb les subvenci ones i ajudes atorgades per la
Universitat i per entitats públiques i privades.
3. La proposta dels criteris de distribució de les despeses i el seguiment de la seva aplicació
correspon a la Comissió Permanent del Departament.
4. Correspon al Consell de Departament, a
planificació de les despeses del Departament
així com supervisar l'administració de les
periodicitat almenys semestral, el director o
econòmica del Departament.

proposta de la Comissió Permanent, aprovar la
i els criteris de distribució del pressupost anual,
dotacions pressupostàries assignades. Amb una
directora donarà compte al Consell de la gestió

TÍTOL VUITÈ

De la reforma del Reglament

Article 25
1. La iniciativa per a la reforma del Reglament correspon indistintament al director o directora,
o bé a un 20% dels membres del Consell i s'exercirà mitjançant la presentació d'una proposta de
text alternatiu o addicional o una proposta de derogació.
2. Per a l'aprovació d'una proposta de modificació del Reglament es requereix el vot favorable
d'almenys un terç dels membres del Consell. De resultar aprovada pel Consell, la proposta de
modificació serà elevada al Consell de Govern de la Universitat.

Disposició addicional

El Departament de Dret Públic podrà promoure una modificació de l'estructura departamental de la Universitat,
si els nous departaments són jurídicament viables d'acord amb els requisits mínims establerts en l'art. 4 del Reial
decret 2360/1984, de 12 de desembre, sobre departaments universitaris i en l'art. 10 dels Estatuts de la
Universitat, i resulta aconsellable per al desenvolupament de l'activitat docent i investigadora.
Correspon, si s'escau, al Consell de Departament adoptar aquesta iniciativa que haurà de comptar amb el vot
favorable d'almenys un terç dels seus membres i que es tramitarà segons el procediment establert en l'art. 16 dels
Estatuts.

