REFLEXIÓ ESTRATÈGICA DE LA
FACULTAT DE DRET
Aprovada a la
Comissió de Govern de 2 de novembre de 2010

Índex:
1. Justificació i objectius de la reflexió estratègica
2. Antecedents i situació actual de la Facultat de Dret
2.1 Evolució històrica de la Facultat (1986-2010)
2.2 Personal
2.3 Infraestructures i seu
2.4 Activitat docent i de recerca
2.5 Relacions amb l’entorn professional i social
3 . Anàlisi externa i interna
3.1 Anàlisi de factors externs
3.2 Anàlisi de factors interns: punts febles i punts
forts
4. Definició d’actuacions estratègiques per al període 20102013.

1. Justificació i objectius de la reflexió estratègica
El Pla estratègic de la Universitat de Girona 2008-2013, aprovat pel
Claustre el maig de 2008, contempla la conveniència que les diferents
unitats que integren la Universitat elaborin els seus propis documents
de reflexió estratègica. D’aquesta manera, la Facultat de Dret ha
assumit l’encàrrec de definir, en el marc de la UdG i en el context del
Sistema Universitari Català, els objectius i les prioritats que hauran
d’emmarcar la seva actuació, així com les accions que es portaran a
terme per assolir-los. Com recull el Pla estratègic de la UdG, aquesta
etapa de reflexió teòrica de les diferents unitats ha estat concebuda
amb l’objectiu d’impulsar el progrés i solidesa de la nostra
Universitat.
Donant compliment a aquest compromís, s’ha elaborat aquest
document de reflexions estratègiques de la Facultat de Dret. El seu
objectiu se centra en consensuar les principals actuacions
estratègiques que s’hauran de prioritzar els propers tres anys.
Formalment, el document s’estructura en tres parts. La primera,
introductòria, descriu molt succintament les principals dades de la
Facultat de Dret. S’inicia amb una breu referència als antecedents i
principals fites històriques del centre. A continuació, es descriu el seu
equip humà, s’enumeren els estudis que s’hi imparteixen i es
descriuen les característiques de les instal·lacions, grups de recerca i
càtedres que s’hi adscriuen. Aquest capítol introductori inclou un breu
recull de les principals dades acadèmiques dels darrers cursos, que es
consignen a diferents taules i gràfics. Serveix per diagnosticar la
situació actual de la Facultat i detectar les oportunitats i mancances
que serviran de base al disseny de les actuacions estratègiques
previstes pels propers anys.
Partint d’aquest capítol introductori, la segona part del document
desplega una anàlisi dels factors externs i interns, amenaces i
oportunitats, punts forts i febles, que incideixen en el nostre centre.
Finalment, el document conclou amb una breu enumeració de les
principals actuacions estratègiques previstes pel període 2010-2013.
D’aquesta manera, el document de reflexions estratègiques de la
Facultat ha de servir no només per debatre, diagnosticar i prendre
consciència la situació actual del centre, sinó també per esbossar-ne
les perspectives de futur i definir les principals actuacions que es
volen prioritzar els propers anys.

2. Antecedents i situació actual de la Facultat de Dret
2.1 Evolució històrica de la Facultat de Dret (1986-2010)
A Girona, els estudis de dret es van iniciar el curs 1986-1987 amb la
creació de la Secció de Dret adscrita al Col·legi Universitari de Girona.
Al cap de dos anys, va passar a anomenar-se Estudi de Dret.
Formava part de l’Estudi General de Girona, aleshores depenent de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Fins a la creació de la
Universitat de Girona, els estudiants cursaven el primer cicle de la
llicenciatura a Girona i el segon cicle al campus de Bellaterra.
El desembre de 1991 es crea la Universitat de Girona per Llei
35/1991 del Parlament de Catalunya. L’octubre de 1992 es procedeix
a la inauguració del primer curs acadèmic de la nostra Universitat i
just el curs següent 1993-94, conclou els seus estudis la primera
promoció de llicenciats en dret per la UdG.
Amb els anys, els estudis de Dret s’aniran consolidant i, en aquest
procés, la Facultat creixerà perquè s’hi impartiran d’altres titulacions
universitàries i s’hi adscriuran nous instituts, càtedres i centres de
recerca.
Així, durant el curs 2002-2003, començaran els estudis de segon cicle
de la llicenciatura de Ciències del Treball i durant el curs acadèmic
2003-2004 s’impulsaran dos estudis nous: la diplomatura en Gestió i
Administració Pública i els estudis de Criminologia. L’any següent
aquests darrers estudis esdevindran els estudis oficials del segon cicle
de la llicenciatura en Criminologia.
A partir del curs 2009-2010, s’enceta una nova etapa: la Facultat
comença a oferir els nous títols de grau de Ciències Polítiques i de
l’Administració, Criminologia i Dret. Aquests nous graus, amb plans
d’estudi adaptats al nou escenari de l’Espai Europeu d’Educació
Superior, s’estructuren en quatre cursos anuals que busquen un
equilibri entre formació bàsica i aprenentatge pràctic. Per tal de
facilitar-ho, la Facultat impulsarà la celebració de nombrosos convenis
de col·laboració amb institucions públiques i organismes privats.
Val a dir que des del curs 1992-1993 la Facultat de Dret acull
programes de postgrau. Per al curs 2009-2010 hi ha programats dos
màsters: Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat i Màster en
Dret Públic: Globalització i Cultures Jurídiques. Tots dos màsters
permeten l'accés al Programa de Doctorat en Turisme, Dret i
Empresa, que compta amb la Menció de qualitat del Ministeri de
Ciència i Innovació. La Girona Internacional Graduate School (GIGS)
és la unitat que promou, des del curs 2004-05, els estudis de màster
i doctorat de la UdG.

Paral·lelament al procés de consolidació dels seus estudis, a la
Facultat de Dret s’han anat creant i consolidant diversos Instituts i
Càtedres. En l’actualitat, són els següents: Institut de Dret Privat
Europeu i Comparat 1 ; Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania 2 ;
Càtedra de Cultura Jurídica 3 i Centre d’Estudis Avançats del Procés i
de la Justícia 4 . Val a dir que cert professorat adscrit a la Facultat
també forma part d’altres estructures de recerca de la UdG com ara
el Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques
(GIGAP) 5 .
2.2 Personal de la Facultat de Dret
2.2.1 Personal acadèmic
En el procés de consolidació de la Facultat hi han assumit un paper
especialment rellevant els dos Departaments en que s’estructura la
Facultat, el de Dret Públic i el Dret Privat, i les diferents àrees de
coneixement i grups de recerca que apleguen. En aquests
Departaments, creats juntament amb la resta de departaments de la
Universitat de Girona el 1993, s’hi treballa amb el compromís de
prestigiar i promocionar les activitats docents i de recerca que es
duen a terme a la nostra Facultat.
El Departament de Dret Privat integra les àrees de coneixement de
Dret Mercantil, Filosofia del Dret, Dret Civil, Dret Romà, Història del
Dret, Dret del Treball i de la Seguretat Social i Dret Internacional
Privat. En l’actualitat, per al curs 2010-2011, el Departament de Dret
Privat aplega a cinquanta-dos professionals (professors i becaris
d’investigació), dels quals trenta-u ho són a temps complet i la resta
a temps parcial.
Per la seva part, al Departament de Dret Públic s’hi troben
representades les àrees de coneixement de Dret Administratiu, Dret
Constitucional, Dret Eclesiàstic de l’Estat, Dret Financer i Tributari,
Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, Dret Penal, Dret
Processal i, des de 2010, també l’àrea de Ciència Política. Aplega
vuitanta-cinc professionals (professors i becaris d’investigació) dels
quals trenta-set ho són a temps complet i la resta a temps parcial.
Pel que fa al professorat a temps complet de la Facultat, presenta
una important varietat de figures: catedràtics d’universitat, catedràtic
d’escola universitària, titulars d’universitat, professors agregats,
1

Per més informació, http://civil.udg.edu/iecpl/
Per més informació, http://web.udg.edu/cidc/
3
Per més informació, http://www.udg.edu/CulturaJuridica/Presentacio/tabid/12492/language/caES/Default.aspx
4
Per més informació, http://ceapj.udg.edu/index.php?lang=ca
5
Per més informació, http://www.udg.edu/tabid/12165/language/caES/Default.aspx/ElCentre/tabid/12166/language/es-ES/Default.aspx
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professors lectors i professors associats. A més, la plantilla docent es
completa amb professors visitants la situació dels quals varia en
funció de l’objectiu que l’adscripció d’aquesta figura ha tingut en la
docència d’ambdós Departaments.
Pel que fa al professorat a temps parcial, també presenta una varietat
de fórmules de col·laboració, des d’associats que fa temps que es
troben vinculats a ambdós Departaments i que imparteixen el màxim
de docència permesa pel marc normatiu, fins a col·laboradors
puntuals amb menor dedicació docent i que en l’actualitat també
participen en la implantació dels nous graus d’acord amb l’Espai
Europeu d’Educació Superior. En compliment de la normativa en
vigor, la pràctica totalitat dels associats a temps parcial de les
diferents àrees de coneixement adscrites als Departaments
compleixen el requisit de desenvolupar una activitat professional fora
de la Universitat relacionada amb els estudis en què imparteixen
docència i són professionals del món jurídic amb una trajectòria
acreditada en el seu camp d’especialitat.
Val a dir que ambdós Departaments també compten amb becaris de
recerca. Per al curs 2010-2011, el Departament de Dret Públic
compta amb set becaris i el Departament de Dret Privat amb sis.
Aquests becaris de recerca també presenten diferents situacions. Una
part són titulars de beques de recerca concedides per la mateixa
UdG, mentre que d’altres es troben becats en el marc de diversos
programes competitius de la Generalitat. del MICINN o del programa
Juan de la Cierva. Bona part d’ells, participen activament en la
docència dels dos Departaments.
En qualsevol cas, les dades globals sobre el personal que imparteix
docència a la nostra Facultat posen de manifest que les plantilles
docents es troben afectades per una situació de certa provisionalitat
que, com és de veure a l’epígraf 3 d’aquest document, s’identifica
com un dels punts febles del centre.
2.2.2 Personal d’administració i serveis (PAS)
En l’actualitat, a la Facultat de Dret hi treballen disset professionals
d’administració i serveis. El desenvolupament de les seves funcions
afecta a tots els àmbits del centre. En aquest sentit, cal destacar l’alt
grau d’excel·lència amb què totes les seccions desenvolupen la seva
tasca. Ara bé, per mantenir-la és imprescindible incrementar el PAS
de suport a l’àmbit acadèmic de la Facultat, en els termes que es
posaran de manifest al capítol tercer d’aquest document.

2.2.3 Els estudiants
A continuació es recullen les darreres dades de matriculació de què es
disposa dels anys 2005-2010, amb relació a les diferents titulacions
universitàries que s’han impartit a la Facultat de Dret. Les dades que
es consignen a la taula 1, posen de manifest que els darrers cinc anys
es constata un augment progressiu del nombre d’estudiants
matriculats als diferents estudis que s’imparteixen a la Facultat.
Aquestes dades es recullen també en gràfics.
Val a dir que les dades que es consignen a la taula 1 s’han de valorar
prenent en consideració que el nombre de places d’entrada per cada
estudi són, en l’actualitat, 170 per Dret, 70 per Ciències Polítiques i
de l’Administració i 60 per Criminologia.

Taula 1. Matriculats als diferents estudis
MATRICULATS NOUS
2005

2006

2007

2008

2009

MATRICULATS TOTALS
2010

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CT

20

17

27

19

0

0

64

52

58

54

30

13

CRI

51

60

41

41

65

71

98

111

109

108

132

154

DRET

134

149

177

159

206

173

618

620

624

630

692

738

GAP/CPA

45

54

55

61

80

68

155

160

173

197

199

205

TOTALS

250

280

300

280

351

312

935

943

964

989

1053

1110

CT: Ciències del Treball
CRI: Crimonologia
GAP/CPA: Gestió i Administració Pública / Ciències Polítiques i de l’Administració
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MATRICULATS TOTALS
CT

64

52

58

54

30

13

CRI

98

111

109

108

132

154

DRET

618

620

624

630

692

738

GAP/CPA

155

160

173

197

199

205

Notes:
El nombre de matriculats és aproximat i fluctua en base al moment en el qual es fa la consulta a causa d’anul·lacions de matrícula, ampliacions, matrícules fora de termini,
etc... Els estudiants que s’han adaptat de pla vell a pla nou s’han comptabilitzat com a estudiants nous en el gràfic.
En aquests moments, de Ciències Polítiques i de l’Administració hi ha dues persones més assignades pendents de les llistes de preinscripció per poder-se matricular (per
tant, es cobreixen totes les places d’accés)
Dret i Crimonologia va cobrir totes les places a la preinscripció de juny i ja no es va ofertar cap plaça a la preinscripció de setembre
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Taula 2. Dades dels matriculats per estudis, separant els plans nous dels plans vells i els canvis de plans

PLA NOU

PLA VELL

ESTUDI

NOUS

VELLS

CANVI PLA

TOTALS

CT

0

13

0

13

DRET

0

373

0

373

GAP

0

81

0

81

CRIM

0

36

0

36

DRET

173

170

22

365

68

52

4

124

CPA
CRIM
TOTALS

71

47

0

118

312

772

26

1110
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2.3 Infraestructures i seu
Pel que fa a les instal·lacions de la Facultat de Dret, també s’han anat
consolidant amb el pas del temps. En els seus inicis els estudis de
Dret s'impartien a l'edifici del Seminari. Després, des del setembre de
1990 i fins al setembre de 1999, la Facultat va estar ubicada
provisionalment en mòduls prefabricats a Fontajau. El setembre de
1999 es va fer el trasllat a l'edifici actual, construït al Campus de
Montilivi.

Edifici Seminari

Mòduls Fontajau

Edifici Montilivi

Com s’indica al capítol 3 d’aquest document, en l’actualitat l’espai i
certes infraestructures de la Facultat de Dret a l’edifici Montilivi
presenten mancances, que també s’han tingut presents a l’hora de
dissenyar les actuacions estratègiques que es prioritzaran els propers
tres anys.
2.4 Activitat docent i de recerca
En l’actualitat, a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona s’hi
imparteixen tres graus adaptats a l’Espai Europeu d’Educació
Superior 6 : el grau en Dret, el de Ciències Polítiques i de
l’Administració i el grau en Criminologia. Val a dir que, en aquest
document, s’hi consignen les principals dades relatives a la matrícula
dels darrers cursos acadèmics.
A més, durant aquest curs 2010-2011 tenim activitat acadèmica a
diverses titulacions en procés d’extinció i més concretament a les
llicenciatures en Dret i Ciències del Treball així com a la diplomatura
en Gestió i Administració Pública. Per la seva part, a la Facultat
també s’hi imparteixen dos màsters: des del curs 2007-2008
s’imparteix el Màster en Dret dels Negocis i del Sector Privat i des del
6

Per més informació, vegeu
http://www.udg.edu/fd/Elsestudis/EstudisdeGrau/tabid/8956/language/ca-ES/Default.aspx

curs 2008-2009 el Màster en Dret Públic: Globalització i Cultures
Jurídiques 7 . A més, una part del professorat adscrit a diverses àrees
de coneixement de la Facultat també col·laboren amb d’altres centres
de la UdG amb relació a diversos màsters propis i oficials.
Aquests estudis acaparen la major part de l’encàrrec docent que
reben els dos Departaments de la Facultat, per bé que, en una
proporció molt menor, també tenen docència assignada a d’altres
Facultats de la UdG i, molt especialment, a les Facultats de Ciències
Econòmiques i Empresarials, Turisme o Escola Politècnica Superior.
Pel que fa als grups de recerca, els Departaments de Dret Públic i
Dret Privat n’apleguen tretze 8 , la qual cosa posa de relleu, ja prima
facie, l’impuls que ha anat adquirint la tasca investigadora els darrers
anys.
El Departament de Dret Privat en té adscrits set (Dret Privat Europeu;
Filosofia del Dret; Dret Social Europeu i Drets dels Treballadors
Extracomunitaris; Dret del Treball i de la Seguretat Social: l’Edat en
les Relacions Laborals; Història de la Ciència Jurídica, Grup de
Recerca sobre Govern, Estructura i Reestructuració de les Societats
Mercantils i la Xarxa Resopyr-Grup de Girona). Agrupen la majoria del
personal acadèmic a temps complet, els becaris de recerca i un
nombre limitat de professors a temps parcial. Val a dir que cert
professorat del Departament també col·labora en d’altres grups de
recerca com ara el Grup d’Estudis Socials de la Pesca Marítima o el
Grup el Grup d’Història de les Societats Rurals.
Pel que fa al Departament de Dret Públic, en l’actualitat aplega sis
grups de recerca (Els Drets Fonamentals als Estats Compostos,
Qüestions actuals de Dret Processal, Seminari de Ciències Penals i
Criminològiques, Seminari de Dret Administratiu, Grup d’Estudis
Sòciojurídics i Perspectiva de Gènere i Anàlisi del Dret Financer i
Tributari). Com passava al Departament de Dret Privat, una part del
professorat col·labora també en d’altres grups de recerca consolidats,
bé sigui depenents de la pròpia UdG bé sigui depenents d’altres
Universitats o centres de recerca.
En qualsevol cas, aquests grups de recerca desenvolupen la seva
activitat en línies de recerca que en algun cas han donat lloc a la
institucionalització de la recerca en forma d’estructura autònoma
(n’és un bon exemple l’Institut de Dret Privat Europeu i Comparat) o
suscitant l’impuls d’actors del món social i de l’entorn econòmic (com
és el cas de la Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania o la Càtedra
de Cultura Jurídica).
7

Per més informació, vegeu
http://www.udg.edu/fd/Elsestudis/MastersiDoctorat/tabid/9095/language/ca-ES/Default.aspx
8
Per més informació, vegeu
http://www.udg.edu/Lafacultat/Grupsderecerca/tabid/14260/language/ca-ES/Default.aspx
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2.5 Relacions amb l’entorn professional i social
Al llarg d’aquests anys, la Facultat de Dret ha anat consolidant una
important xarxa de relacions estables amb l’entorn professional i
social gironí. El seu principal objectiu s’ha centrat en garantir una
formació pràctica completa dels nostres estudiants, dotant-los de les
competències i habilitats necessàries perquè la seva integració al
mercat de treball sigui ràpida i eficaç.
Per aconseguir-ho, la Facultat de Dret ha subscrit un ampli catàleg de
convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques externes
amb diverses institucions públiques i privades, que es detallen a la
taula adjunta a l’annex d’aquest document.
Així mateix, com és de veure a l’epígraf 3, la solidesa d’aquesta
important xarxa de col·laboracions institucionals, constitueix un factor
intern que cal valorar positivament. Els propers anys, es vol reforçar i
prioritzar. De fet, la subscripció de nous convenis de col·laboració i la
pròrroga d’alguns dels que estan vigents en l’actualitat constitueix
una de les línies d’actuació estratègica que la Facultat, en aquest
document, es compromet a garantir.
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3. Anàlisi interna i externa
3.1

Anàlisi de factors externs

La Universitat de Girona i la seva Facultat de Dret tenen com a
principal àrea d’influència la província de Girona, lloc de procedència
de la majoria dels seus estudiants per bé que també en reb de
comarques barcelonines, principalment aquelles que es troben
geogràficament més allunyades de la capital com són Osona o el
Maresme. A més, la proximitat amb la frontera francesa ha fet que la
província hagi estat tradicionalment una zona de pas, circumstància
que ha jugat un paper especialment rellevant al llarg de la seva
història com a factor dinamitzador de l’economia, que es manté en
l’actualitat.
Indefugiblement, aquestes circumstàncies s’acabaran erigint com a
factors externs, oportunitats, que acaben condicionant la situació de
la nostra Facultat de Dret i que s’han de tenir presents a l’hora de
dissenyar aquest document de reflexions estratègiques.
En aquest sentit, les diferents memòries de programació dels estudis
de grau que s’imparteixen a la Facultat, que varen ser tramesos a
l’ANECA per la seva aprovació, ja posaven de manifest l’interès de la
Facultat per prendre en consideració aquests factors externs vinculats
a la situació socio-econòmica de la província. Es tindrien presents a
l’hora de programar els estudis de grau que serveixen per formar a
professionals amb un perfil ajustat a les demandes del mercat de
treball.
De fet, aquesta ha estat una qüestió que els diferents equips de
govern de la Facultat de Dret han valorat des de fa temps. Així, ja a
l’any 2006, la Facultat de Dret va encarregar a una consultora
externa l’Estudi de Mercat Laboral dels Llicenciats en Dret de la
Universitat de Girona. Els resultats d’aquest estudi confirmen les
conclusions de l’Informe d’Avaluació Externa de la Facultat de Dret
realitzat per l’AQU Catalunya. Aquest estudi posava de manifest que
2 de cada 3 llicenciats en Dret per la Universitat de Girona estava
treballant en alguna professió jurídica i va concloure que, en aquells
moments, no existien problemes aparents en el mercat laboral dels
titulats perquè pràcticament tots ells treballava i la majoria en l’àmbit
que havia estudiat.
En el mateix sentit, el juny de 2008 l’AQU Catalunya va publicar el
tercer Estudi d’inserció laboral dels estudiants universitaris catalans.
Aquest estudi, amb relació als llicenciats en Dret de la Universitat de
Girona corresponents a la promoció de 2004, constatava que el
92,73% treballava, un percentatge que se situava per sobre de la

mitjana de llicenciats en dret catalans (90,12%). A més, aquesta
enquesta consignava diverses dades relatives a la satisfacció dels
titulats amb relació a la formació rebuda a la Facultat de Dret de la
UdG. Així, el 73,58% declaraven que tornarien a cursar la mateixa
carrera i el 81,13% afirmava que tornaria a fer-ho a la mateixa
Universitat.
En qualsevol cas, aquests factors externs s’han tingut ben presents a
nivell de Facultat. Així per exemple, per tal de dotar als nostres
graduats de les competències i habilitats necessàries per facilitar la
seva integració al mercat de treball, el centre ha procurat establir i
consolidar una xarxa de col·laboracions institucionals amb l’entorn.
Per promoure aquest objectiu, s’han subscrit diversos convenis amb
institucions públiques i privades a fi de garantir la realització de
pràctiques externes dels estudiants. A tall d’exemple i per tots, en
l’àmbit públic, la Facultat té subscrits convenis amb el Centre
d’Estudis Jurídics de la Generalitat que coordina les pràctiques dels
estudiants a les oficines judicials de la demarcació de Girona, així
com amb l’Administració General de l’Estat, la Generalitat de
Catalunya o el Servei d’Atenció als Immigrants. En l’àmbit de les
institucions privades, la Facultat també té subscrits convenis de
col·laboració amb diversos Col·legis professionals i despatxos
d’advocats. D’aquesta manera, s’ha procurat reforçar la connexió
amb l’entorn professional més proper, un vincle que els propers anys,
com s’esbossa al darrer capítol d’aquest document de reflexions
estratègiques, es vol prioritzar. A més, com és de veure a l’annex
d’aquest document, també s’han subscrit diversos convenis de
col·laboració amb universitats estrangeres, bo i reforçant així la
projecció internacional del nostre centre.
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3.2 Anàlisi de factors interns: punts febles i punts forts
3.2.1 Punts febles
1. Forta competència universitària de l’entorn. La majoria de les
Universitats catalanes ofereixen els mateixos estudis i, molt
especialment, estudis de dret. Aquesta circumstància obliga a la
nostra Facultat a excel·lir i ser competitiva en els àmbits de la
docència i la recerca.
2. Alt grau de provisionalitat de les plantilles docents.
3. Insuficient dotació de Personal d’Administració i Serveis. En
aquest sentit, convé dotar d’un administratiu més la secretaria
acadèmica atès que té la mateixa dotació que fa deu anys quan
es programava un sol estudi de llicenciatura en dret. D’altra
banda, el desplegament dels nous graus i màsters fa evidents
noves necessitats immediates com són la necessitat d’un cap de
la secretaria informàtica així com la dotació d’un tècnic de
suport al Deganat per a les tasques d’acreditació i control de
qualitat dels estudis, de redacció de memòries i modificacions
de les mateixes.
4. Manca d’un tècnic de pràctiques i internacionalització.
5. Necessitat de
competitiva.

definir

una

programació

de

màster

més

6. Problema d’infraestructures centrat en la manca d’espai tant
per a docència com per recerca. En aquest sentit, convé
subratllar que el nivell 0 de la Facultat de Dret en l’actualitat
està ocupada per dos serveis centrals de la UdG (l’Institut de
Ciències de l’Educació i el Servei de Llengües Modernes), el
trasllat dels quals urgeix per poder resoldre el problema
endèmic de falta d’espai per ser destinat a aules i despatxos.
7. Retard en l’execució d’obres per millorar l’habitabilitat i la
seguretat de l’edifici.
8. Manca d’aplicació informàtica de gestió de pràctiques externes.

En l’actualitat, la gestió de les pràctiques d’estudiants a
diverses institucions públiques i privades és manual i, atès que
amb els graus i el màster professionalitzador l’oferta serà més
àmplia, és imprescindible dotar a la Facultat per al curs 20112012 d’una eina informàtica que permeti una millora en la
gestió i que doni visibilitat de la Facultat a les institucions i
empreses que demanin estudiants de pràctiques.
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3.2.2 Punts forts
1. Altes taxes de matriculació als graus que s’imparteixen a la
Facultat, segons s’ha acreditat documentalment a les taules i
gràfics que il·lustren l’epígraf 2 d’aquest document.
2. La diversificació dels estudis que s’ofereixen a la Facultat.
3. L’èxit de la incorporació de noves metodologies docents en el nou
marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior.
4. La progressiva consolidació dels grups de recerca adscrits als
Departaments de Dret Públic i Privat, així com la creació i
desenvolupament de nous instituts i càtedres, en els termes que
consten descrits a l’epígraf 2 del document.
5. La solidesa de la xarxa de col·laboracions institucionals, que es
posa de manifest en l’ampli catàleg de convenis que la Facultat ha
subscrit, fins ara, amb diferents institucions públiques i privades
(vegeu annex). Aquestes relacions estables amb l’entorn social i
professional han contribuït a consolidar a la Facultat de Dret com
un referent a la província de Girona.
6. La polivalència i flexibilitat del PAS de totes les seccions/àmbits del
centre, que ha fet possible que fins ara, amb la mateixa plantilla
de fa 10 anys, s’hagin pogut assumir les noves tasques i funcions
provocades pels canvis tant de gestió de la UdG (per exemple, la
descentralització de la recerca) com per l’oferta de noves
titulacions (llicenciatures, diplomatures, graus i màsters).
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4. Definició d’actuacions estratègiques per al període 20102013
Les actuacions estratègiques que es volen implementar a mig termini,
prenent en consideració l’horitzó de 2013 són els següents:
1. Definir i consolidar una política de màsters de la
Facultat.
2. Impulsar la programació del màster que regularà
l’accés a les professions jurídiques (màster d’accés
a l’advocacia).
3. Consolidar el desenvolupament dels nous graus que
s’imparteixen a la Facultat: Dret, Ciències Polítiques
i de l’Administració i Criminologia.
4. Ajudar als Departaments de la Facultat en el procés
de consolidació de les plantilles docents.
5. Definir, impulsar i consolidar el model de programes
de pràctiques a les diferents titulacions, amb
l’adopció, almenys, de les següents actuacions:
dotació
d’un
tècnic
de
pràctiques
i
internacionalització; millora de la web actual de
pràctiques externes; increment i diversificació de
les institucions i empreses que ofereixen places.
6. Reforçar la xarxa de col·laboracions institucionals,
bo i millorant la connexió amb l’entorn professional
amb la celebració de nous convenis de col·laboració
amb entitats públiques i privades.
7. Promoure la internacionalització de la Facultat. Pel
que fa a aquesta actuació estratègica, es vol
concretar amb l’adopció, almenys, de les següents
dues actuacions: en primer lloc, impulsar relacions
estables
amb
universitats
europees
i
llatinoamericanes; en segon lloc, promoure i
facilitar la mobilitat de professorat i estudiants de la
Facultat, bo i ampliant els convenis de mobilitat a
tots els estudis del centre.
8. Impulsar la promoció institucional dels estudis de la
Facultat de Dret.
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9. Millorar el problema de la manca d’espais que
afecta al centre a fi de corregir les mancances que
s’han descrit a l’epígraf precedent d’aquest
document.
10.
Promoure l’execució de les obres pendents per
millorar l’habitabilitat de l’edifici i la seguretat dels
usuaris. Més concretament, entre les actuacions
pendents i que es prioritzaran els propers anys
destaquen les següents: solució de les goteres i
entrades d’aigua que pateixen certs despatxos,
aules i passadissos del centre des de la seva
inauguració; substitució de les pedres trencades de
la piràmide de les cares nord i oest de l’edifici;
substitució dels vidres de la barana del perímetre
de l’edifici relatiu a les cares nord, est i oest per tal
d’evitar problemes de seguretat; obres concernents
al pla d’emergència i d’evacuació; la instal·lació
d’aire acondicionat a les aules del nivell 5 i a la
secretaria informàtica; la insonorització de les aules
i la instal·lació de la porta d’accés per minusvàlids.
11.
Promoure les condicions necessàries perquè
una part de la docència s’imparteixi en anglès i
altres llengües.
12.
Millorar el seguiment dels abandonaments
d’estudis i d’assignatures matriculades per part dels
estudiants.
13.
Promoure
la
realització
dels
plans
d’autoprotecció i proposar simulacres d’evacuació
d’acord amb el corresponent servei de la UdG.
En qualsevol cas, la fixació del calendari de les diverses actuacions
estratègiques i l’establiment dels seus mecanismes de seguiment es
concretaran en els contractes programes que se signaran
posteriorment.
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ANNEX 1. Recull dels convenis de col·laboració: data, títol i signataris
DATA
SIGNATURA

CONVENI

SIGNATARIS

16/11/1988

Conveni marc

Federació de Municipis de Catalunya–UAB

22/02/1993

Protocol d'adhesió al conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el
Tribunal Superior de Justícia, la Universitat de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona, perl que fa a la
realització de Pràctique

Dept. Justícia–TSJC–UB–UAB–UdG

02/12/1993

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Assemblea Provincial de la Creu Roja de Girona

UdG–Assemblea Prov. Creu Roja de Girona

28/04/1994

Acord Marc de col·laboració

Conselleria de Justícia–UdG

25/05/1995

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Comissió Obrera Nacional de Catalunya

UdG–CONC

14/07/1995

Conveni-Marc de cooperació educativa entre la Universitat de Girona i la Diputació de Girona

UdG–Diputació de Girona

29/07/1995

Accord de coopération entre le Centre de Recherche sur la Théorie de l'État (Montpellier I) et l'Université de girona,
Faculté des Sciencies Jurídiques

Centre Recherche sur Théorie État (Montpellier I)–UdG

06/10/1995

Conveni de col·laboració entre la Université des Sciences Sociales de Toulouse i la Universitat de Girona, Facultat de
ciències Jurídico-Econòmiques

Un.Sciences Sociales Toulouse–UdG (FCJE)

20/10/1997

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Generalitat de Catalunya per a la realització del Pràcticum
de la llicenciatura de Dret

UdG–Generalitat de Catalunya

05/11/1997

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Fundació Cáritas Immigració Girona per a la realització del
Pràcticum de la llicenciatura de Dret

UdG–Fundació Cáritas Immigració Girona

05/11/1997

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Oficina Provincial de la Creu Roja Espanyola a Girona per a
la realització del Pràcticum de la llicenciatura de Dret

UdG–Oficina Prov. Creu Roja a Girona

05/11/1997

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i Franciscans Internacional Catalunya per a la realització del
Pràcticum de la llicenciatura de Dret

UdG–FICAT

DATA
SIGNATURA

CONVENI

SIGNATARIS

05/11/1997

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i el Patronat Català Pro Europa per a la realització del
Pràcticum de la llicenciatura de Dret

UdG–Patronat Català Pro Europa

12/11/1997

Convenio de colaboración entre la Universidad de Girona y MUFACE para la realización del Prácticum de la
Licenciatura de Derecho

UdG–MUFACE

12/11/1997

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Direcció Provincial de l'INEM de Girona per a la realització
del Pràcticum de la llicenciatura de Dret

UdG–Direcció Provincial de l'INEM Girona

12/11/1997

Convenio de colaboración entre la Universidad de Girona y la Subdelegación del Gobierno en Girona para la
realización del Prácticum de la licenciatura de Derecho

UdG–Subdelegación del Gobierno en Girona

12/11/1997

Convenio de colaboración entre la Universidad de Girona y la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Girona para la realización del Prácticum de la licenciatura de Derecho

UdG–Dirección Prov. INSS

12/11/1997

Convenio de colaboración entre la Universidad de Girona y la Dirección Provincial de Tráfico de Girona para la
realización del prácticum de la Licenciatura de Derecho

UdG–Dirección Prov. Tráfico de Girona

31/07/1998

Addenda a la clàusula quarta del conveni de col·laboració entre la Unviersitat de Girona i la Generalitat de Catalunya
per a la realització del Pràcticum de la llicenciatura de Dret

UdG–Generalitat de Catalunya

22/09/1998

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i el Consell Comarcal de la Selva per a la realització del
Pràcticum de la llicenciatura de Dret

UdG–Consell Comarcal de la Selva

01/10/1998

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Salt per a la realització del Pràcticum de la
llicenciatura de Dret

Ajuntament de Salt–UdG

05/11/1998

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Delegació Provincial dels Registradors de la Propietat i
Mercantils de Girona per a la realització del pràcticum de la llicenciatura de Dret

UdG–Delegació Prov. Registradors Propietat i Mercantils
de Girona per a la realització del pràcticum de la
llicenciatura de Dret

25/01/1999

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Institut d'Assistència Sanitària per a la realització del
Pràcticum de la llicenciatura de Dret

UdG–Institut d'Assistència Sanitària

30/06/1999

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Associació de Naturalistes de Girona per a la realització del
Pràcticum de la llicenciatura de Dret

UdG–Associació de Naturalistes de Girona
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DATA
SIGNATURA

CONVENI

SIGNATARIS

20/07/1999

Addenda al conveni de col·laboració signat entre el Patronat Català Pro Europa i la Universitat de Girona en data 12
de novembre de 1998 i per a la realització del Pràcticum de la llicenciatura de Dret

Patronat Cat.Pro Europa–UdG (AD)

20/07/1999

Addenda al conveni de col·laboració signat entre la Direcció Provincial de l'INEM de Girona i la Universitat de Girona
en data 12 de novembre de 1997 i per a la realització del Pràcticum de la llicenciatura de Dret

Direcció Prov.INEM–UdG (AD)

20/07/1999

Addenda al conveni de col·laboració signat entre la Generalitat de Catalunya i la Universitat de Girona en data 20
d'octubre de 1997 i per a la realització del Pràcticum Final de la llicenciatura de Dret

Generalitat Catalunya–UdG (AD)

20/07/1999

Addenda al conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament de Salt i la Universitat de Girona en data 1 d'octubre de
1998 i per a la realització del Pràcticum de la llicenciatura de Dret

Ajuntament de Salt–UdG (AD)

20/07/1999

Addenda al convenio de colaboración firmado entre la Dirección Provincial de Tráfico de Girona y la Universidad de
Girona en fecha 12 de noviembre de 1997 y para la realización del prácticum final de la Licenciatura de Derecho

Dir. Prov. Tráfico–UdG (AD)

20/07/1999

Addenda al conveni de col·laboració signat entre la Fundació Cáritas Immigració Girona i la Universitat de Girona en
data 5 de novembre de 1997 i per a la realització del Pràcticum de la llicenciatura de Dret

Fund. Cáritas Imm.Girona–UdG (AD)

21/01/2000

Convenio marco de cooperación entre la Universidad de Talca (Chile), la Universidad Erasmus de Rotterdam y la
Universitat de Girona

Un. Talca–Un. Erasmus Rotterdam–UdG

16/10/2000

Convenio marco de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y la Universitat de Girona

Consejo Gral. del Poder Judicial–UdG

30/10/2000

Conveni marc de col·laboració entre l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona i la Universitat de Girona

ICAG–UdG

26/10/2001

Conveni entre el Bisbat de Girona, el Síndic de Greuges de Catalunya i la Universitat de Girona per a la creació de la
Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona

Bisbat de Girona–Síndic de Greuges–UdG

15/03/2003

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Fundació Privada: Grona, Universitat i Futur, relatiu al
finançament de la Càtedra d'Immigració, Drets i Ciutadania

UdG–Fundació Privada: Girona, Universitat i Futur

19/07/2004

Conveni de col·laboració per a la realització del mestratge en gestió i dret local a Girona

Admin.Públiques GENCAT, UAB, Dip. Girona, ACMiC,
EAMC, Col·legi Secretaris i Internventors, altres...
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DATA
SIGNATURA

CONVENI

SIGNATARIS

15/10/2004

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Oficina Provincial de la Creu Roja a Girona

UdG–Oficina Provincial de la Creu Roja a Girona

18/10/2004

Addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Salt

UdG–Ajuntament de Salt

18/10/2004

Addenda al conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i el Patronat Santa Creu de La Selva–Servei
d'Atenció a Immigrants.

UdG–Servei Atenció Immigrants (SAIMIGRA)

19/10/2004

Adenda al convenio de colaboración entre la Universidad de Girona y la Subdelegación del Gobierno en Girona

UdG–Subdelegación del Gobierno en Girona

19/10/2004

Addenda al conveni de col·laboració signat entre la Universitat de Girona i la Generalitat de Catalunya

UdG–Generalitat de Catalunya

12/11/2004

Adenda al convenio de colaboración entre la Universidad de Girona y la Jefatura Provincial de Tráfico de Girona

UdG–Jefatura Provincial de Tráfico de Girona

29/04/2005

Conveni marc de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Fundació PROGRUP

UdG–Fundació PROGRUP

04/05/2005

Acord entre la UdG i la Diputació de Girona per a subvencionar els estudis de Gestió i Administració Pública al
personal dels ens locals

Acord que no està signat per ningú

28/09/2005

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Girona per a la realització de
les pràctiques externes

UdG – Col·legi d'Advocats de Girona

19/10/2005

Conveni de col·laboració entre la UdG i l'Associació GRAMC per a la realització de pràctiques externes dels
estudiants de la FD

UdG – GRAMC

02/11/2005

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Federeció d'organitzacions Empresarials de Girona
(FOEG) per a la realització de pràctiques externes

UdG–FOEG

11/11/2005

Conveni de col·laboració entre la UdG i la Fundació Plataforma Educativa per a la realització de pràctiques externes

UdG –Fundació Plataforma Educativa
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DATA
SIGNATURA

CONVENI

SIGNATARIS

06/03/2006

Conveni de col·laboració UdG i Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona per a la realització de pràctiques
externes

UdG – Col·legi Mediadors Assegurances

23/11/2006

Conveni de col·laboració UdG i Col·legi de Notaris de Catalunya per a la realització de pràctiques externes dels
estudiants de la llicenciatura de Dret

UdG – Col·legi Notaris de Catalunya

02/03/2007

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i la Fundación Privada Cuatrecasas per a la realització de
pràctiques esternes dels estudiants de la Facultat de Dret

UdG – Cuatrecasas Abogados

06/07/2007

Conveni de col·laboració entre la UdG i la Fundació PROGRUP*

UdG–Fundació PROGRUP

11/07/2007

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i el Bufet Roca Junyent per a la realització de pràctiques
externes dels estudiants de la Facultat de Dret

UdG–Bufet Roca Junyent

27/07/2007

Convenio de cotutela para la realización de una tesis de doctorado entre la Universidad de Girona y la Universidad de
Florencia

UdG–Universitat de Florència

01/01/2008

Conveni de col.laboració entre la UAB, la UdG, la UFP i EL CEJFE per a la realització del màster en Criminologia i
execució penal

UAB–UdG–UPF–CEJFE

01/01/2008

Conveni de col.laboració entre la UAB, la UFP i la UdG per a la realització del màster en Criminologia i execució penal UAB–UPF–UdG

24/04/2008

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i el Col·legi de Notaris de Catalunya

UdG–Col·legi de Notaris de Catalunya

31/03/2009

Pròrroga i modificació del conveni de col.laboració entre la UAB, la UFP i la UdG per a la realització del màster en
Criminologia i execució penal

UAB–UPF–UdG–CEJFE

16/07/2009

Pròrroga i modificació del conveni de col.laboració entre la UAB, la UFP, la UdG i el CEJFE per a la realització del
màster en Criminologia i execució penal

UAB–UPF–UdG–CEJFE

22/02/2010

General cooperation agreement between the University of Girona and The University of Haifa

UdG–University of Haifa
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DATA
SIGNATURA

CONVENI

SIGNATARIS

05/03/2010

Conveni de col·laboració entre la Universitat de Girona i el Consell Comarcal del Gironès per a la realització de
pràctiques dels màsters impartits per la Facultat de Dret

UdG – Consell Comarcal del Gironès

16/03/2010

Conveni de col·laboració entre la UdG i Prat Sàbat Advocats per a la realització de pràctiques externes dels
estudiants de la Facultat de Dret

UdG – Prat Sàbat Advocats

19/04/2010

Convenio de colaboración entre la Universidad de Girona y la Universidad Diego Portales

Universidad Diego Portales (Santiago de Chile)-UdG

23/07/2010

Conveni de col·laboració específica entre la Universitat de Girona i Càritas Diocesana de Girona

Caritas Diocesana de Girona-UdG

2010

Convenio de colaboración entre la Universidad de Girona y la Universidad Austral de Chile

UdG –Universidad Austral de Chile

2010

Convenio de colaboración entre la Universidad de Girona y Facultades católicas, sponsor of pontifícia Universidade
católica do Rio de Janeiro

UdG-Facultades católicas, sponsor of Pontificia
Universidade Catolica do Rio de Janeiro

2010

Convenio de colaboración entre la Universidad de Girona y la Universidad de Medellín para la oferta en régimen de
doble título de los másteres en "Derecho público:globalización y culturas jurídicas" y en "Derecho de los negocios y
del sector privado"

UdG-Universidad de Medellin (Master D. Públic)

2010

Convenio de colaboración entre la Universidad de Girona y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

UdG- Facultad de Derecho de la Universidad de Chile

2010

Convenio de colaboración entre la Universidad de Girona y la Universidad Autónoma de Nayaryt (México)

UdG-Universidad Autónoma de Nayaryt (México)

2010

Convenio marco de intercambio científico entre la UdG y la Universidad Autónoma de Nayarit (México)

UdG-Universidad Autónoma de Mayaryt (México)
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