
Acta de la reunió del Consell de direcció del TransJus 

 

Núm. De la sessió: 1/2019 

Data: 10 de gener 2019 

Horari: comença a les 10,15 hores i acaba a les 12. 

Lloc: Sala 411 

 

Hi assisteixen: 

Dr. Juli Ponce Solé, Director 

 

Membres:  

Dr. Víctor Gómez Martín  

Dra. Cristina González Beilfuss  

Dr. Markus González Beilfuss   

Dra. Mariló Gramunt Fombuena   

Dr. Antonio Madrid Pérez   

Dr. Rafael Martínez Martínez  

Dra. Eugènia Ortuño Pérez 

Dra. Mónica Navarro Michel  

Dr. José Andrés Rozas Valdés  

Dra. Mariona Tomás Fornés  

 

Becaris: 

Sra. Leila Adim 

Sra. Ona Lorda, actuant com a secretària.  

 

Ordre del dia 

 

1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior 

 

2. Línies de recerca  i TransJus 

 

3.  Pla de Treball pel 2019 

 

4.  Eleccions i Direcció de TransJus 

 

5. Òrgans de TransJus: elecció de la secretària o secretari i de la Comissió Permanent del 

TransJus 

 

6. Elecció de nous membres de TransJus (M. Elena Lauroba Lacasa) 

 

7. Compra de nous llibres per TransJus 

 

8. Assumptes de tràmit.  

 

9. Torn obert de paraules.  



Desenvolupament de la sessió 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior 

La Dra. Cristina González creu que l´acta reflecteix una visió massa optimista de la feina 

del TransJus i del que es va debatre. Després d´una conversa entre els membres, s´acorda 

que es corregirà l´absència de la Dra. Ortuño, s´indicarà que el compliment del pla de 

treball de 2018 s´ha fet conforme al previst, simplement, i s´afegirà com a punt 

independent un paràgraf sobre la preocupació pel funcionament futur de l´Institut.  

 

Es farà arribar per correu electrònic l´esborrany de rectificació, per la seva validació pels 

membres del Consell. 

2. Línies de recerca  i TransJus 

Després d´una breu intervenció del Director en que es reflexiona sobre quina metodologia 

abordar per analitzar de nou les línies de recerca, s´obre un torn d´intervencions dels 

membres. El Dr. Madrid suggereix la necessitat de que cada línia tingues el seu equip de 

treball, de definir els objectius de l’equip de treball i que  cada línia tingues un pla de 

treball/programació/activitats, indicant oferta formativa o de recerca que fa cada línia de 

treball, establint diàleg amb persones que inicien recerca o investigadors.  

 

La Dra. Navarro considera rellevant designar una persona líder/responsable per a cada 

línia que potencií la recerca i que aquesta  tingués un finançament per organitzar 

esdeveniments, convidar professors, etc. 

 

La Dra. González exposa reflexions sobre: 

 

- Fer una priorització de les línies de recerca i reduir-les. Donar-li un mandat d’una 

obligació de produir recerca.  

- S’hauria de buscar tres o quatre línies i plantejar-se realitzar recerca. En contra de 

transferència de coneixement. 

- Fer una rendició de comptes, amb inputs i outputs, i presentar una llista de 

publicacions dels membres de l’institut.  

- Hi ha una necessitat de demostrar que s’és capaç de fer una cosa que té un valor 

per si mateix.  

- Falta designar la resta d’òrgans del TransJus (Comissió Permanent, Consell 

assessor...) i activar les invitacions al vicedeganat de recerca i altres òrgans 

previstes al reglament. 

La Dr. Tomàs exposa el seu punt de vista sobre la necessitat de pensar metodologia per a 

que la gent vegi el interès a venir i participar-hi, en relació sobre que s´ha de buscar 

incentius basats en disposar de suport per a redactar projectes o que la reforma que es 

pugui endegar sobre línies de recerca ha de ser d´avall cap a munt, escoltant als membres 

abans de decidir res.  

 

El Dr. Gómez assenyala que el TransJus hauria de ser proactiu en recerca i coordinació 

de projectes i establir elements que permetin reconèixer al TransJus, amb una 

reorganització de les línies. Esmenta com hi ha un desincentiu en la signatura d´articles 

per diverses persones, de cara a l´avaluació de la recerca. 

 



El Director assenyala que hem de dissenyar incentius per a atraure persones a l’Institut. 

Un d’aquests és la transdisciplinarietat i investigar temes que ningú més esta investigant, 

essent plataforma per a projectes europeus. Suggereix la possibilitat d´establir una 

coordinador per a cada línia i fer un mapa de les publicacions, objectius, etc. S’haurà 

d’identificar quines són aquelles possibles línies buides de contingut i llavors, si s´escau, 

eliminar-les. Les jornades que fa el TransJus també son de treball intern i es podria fer 

una amb tots els coordinadors i membres per a identificar la seva situació actual i 

perspectives de futur.  

 

El Dr. Martínez destaca que està d’acord amb el que ha proposat el Dr. Madrid. Cal 

dissenyar una metodologia, creant una llista de publicacions de cada membre del 

TransJus. Cal buscar finançament a la universitat i a l’exterior. Caldria plantejar-se que 

fer amb qui no produeix outputs; potenciar la doble signatura de les publicacions; 

potenciar la transferència de coneixement. Fer un estudi d´on som i on anem. 

 

El Dr. González assenyala que les línies no són tan rellevants com poguessin semblar i 

que caldria aclarir què s’ha fet a cada línia.  

 

Per acabar la reunió, es pren la decisió operativa de reunir informació qualitativa i 

quantitativa de cara a saber la situació actual de les línies, en el menor temps possible,  i 

seguir passes ulteriors. 

 

Es decideix un/una responsable, per oferiment de les pròpies persones, per parlar amb els 

i les col·legues de cada línia i veure què s´ha fet i què es pot fer en el futur. 

 

Responsables per Línies: 

 

1. Dr. Ponce 

2. Dr. Ponce que contactarà amb Dr. Queralt.  

3. Dr. Rozas 

4. Dr. Ponce 

5. Dra. Ortuño 

6. Dr. Gómez 

7. Dra. Navarro 

 

Termini de recollida d´informació qualitativa i quantitativa: fins a finals de mes de 

gener de 2019. 

 

El Dr. Martínez i la Dra. Tomàs s´ofereixen per a analitzar la informació quantitativa que 

es pugui recollir. 

 

Es fixa data per a nou consell de direcció pel 8 de febrer, a les 12,30 i fins les 14 hores. 

 

S´aixeca la sessió sense haver pogut debatre la resta de punts de l´ordre del dia, que 

s´ajornen per a reunions posteriors. 

 

 

 

Ona Lorda Roure 

Becària del TransJus 


