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Acta de la reunió del Consell de direcció del TransJus 

 

Núm. De la sessió: 2/2019 

Data: 8 de febrer de 2019 

Horari: comença a les 12,30 hores acaba a les 14:30 hores 

Lloc: Sala de Juntes A411 

 

 

Hi assisteixen: 

 

Dr. Juli Ponce Solé, Director 

 

Membres:  

Dr. Víctor Gómez Martín  

Dra. Cristina González Beilfuss  

Dr. Markus González Beilfuss  

Dr. Rafael Martínez Martínez  

Dra. Mónica Navarro Michel  

Dr. José Andrés Rozas Valdés  

Dra. Mariona Tomás Fornés  

 

Becaris: 

Sra. Ona Lorda, actuant com a secretària.  

 

El Dr. Antonio Madrid i la Sra. Leila Adim excusen la seva assistència. 

 

 

Ordre del dia:  

 

1. Lectura i aprovació, si s´escau, de l‘acta de la sessió anterior 

2. Rendició de comptes de les reunions mantingudes amb les diferents Línies de recerca 

de 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  

7. Compra de nous llibres per TransJus 

8. Assumptes de tràmit.  

9. Torn obert de paraules.  
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Desenvolupament de la Sessió 

 

 

1. Lectura i aprovació, si s´escau, de l‘acta de la sessió anterior 

 

S´aprova per unanimitat l´acta de la sessió anterior 

 

 

2. Rendició de comptes de les reunions mantingudes amb les diferents Línies de recerca 

de TransJus 

 

El Director abans d´iniciar l´avaluació qualitativa de cada una de les 7 línies informa de 

diverses qüestions. 

 

-Recent instal·lació de mecanismes comptadors de visites al web de TransJus, complint 

així el pla de treball de 2018. 

 

-Es lliura a cada un dels membres del TransJus un document amb les partides de despeses 

de 2018, desglossades una per una. 

 

-Participació de TransJus en la proposta de projecte H2020, amb participació de 

col·legues de Psicologia i Economia de diverses universitats i organismes europeus: 

 

Title of Proposal 

Enhancing Immigrants’ & Refugees’ Integration by Using Innovative Strategies & 

Promoting their Resilience (EIRISP) 

 

 

List of participants 

Participant No * Participant organisation name Country 

1 (Coordinator) Universitat de Barcelona ES 

2 Partner CEAR ES 

3 Partner Ministry for Migration ES 

4 Partner University Ludwig Maximilian DE 

5 Partner Universität Aschaffenburg DE 

6 Partner University Ludwig Maximilian DE 

7 Partner IBK DE 

8 Partner Migration Policy Centre  (Uni) IT 

9 Partner German Jordanian University JO 

10 Partner University of Business & Technology Kosovo 

11 Partner Research Instituete for Migration Bulgaria 

12 Partner Research Instituete for Migration RO 

13 Partner European Cities Network DE/ES/? 

14 Partner   

7 Partner   

 

 

-El 12 de març a les 12 al saló de graus tindrà lloc en el marc de la setmana de 

l´administració oberta a nivell estatal del darrer llibre en que ha participat TransJus, fruit 

d´una jornada organitzada per l’institut al maig de 2017 
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(http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/programa%20jornada%20función%20pú

blica%20mayo%202017.pdf ) en el marc de la nostra línia 1 de Gobernança.  

 

El llibre acaba de ser publicat per Tirant Lo Blanch i el Instituto Nacional de 

Administració Pública, i té perspectives de Gestió Pública, Ciència Política i Dret (Dret 

Penal i Administratiu): http://www.tirant.com/editorial/libro/empleo-publico-derecho-a-

una-buena-administracion-e-integridad-juli-ponce-sole-9788491908388 

 

Davant l´absència per compromisos acadèmics del Director aquell dia, s´ofereix la 

possibilitat de que algun membre del Consell de Direcció moderi als participants. El 

proposa el Dr. Rozas a qui s´agraeix i s´accepta l´oferiment. El programa de l´activitat 

disponible ja a l´agenda del nostre web:  

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%2012%20de%20marzo%20cat.pd

f  

 

-El mateix dia, 12 de març,  pel matí, hi ha reunió de la xarxa informal de Directors/es 

d´Instituts de Recerca de la UB. En substitució de l´institut es suggereix a la Dra. Navarro, 

degut a que un punt de la reunió es una activitat acadèmica conjunta sobre envelliment. 

La Dra. Navarro accepta i se li agraeix. 

 

-El Dr. Martínez, que juntament amb la Dra. Tomàs va assumir la tasca de fer una 

valoració de la situació científica de Transjus a partir dels CV dels membres de l'institut, 

va explicar que, davant l'absència d'accés a dades en el propi institut i la impossibilitat de 

brindar-los per part de la vicedecana de recerca de la facultat, va sol·licitar una reunió 

formal amb el Vicerector de Recerca perquè des del Vicerectorat es proveís de dades a 

l'Institut i poder així realitzar la pretesa anàlisi de situació.  

En el transcurs de la reunió el Vicerector:  

- li va facilitar, advertint-li que era pública, l'avaluació amb que es treballa a la Comissió 

delegada de recerca del Consell de Govern corresponent als exercicis 2016, 2017 i 2018, 

en virtut de la qual es determina. En explicar-li com arriben a aquestes dades li va indicar 

que es treballa amb les dades del GREC de tots i cadascun dels membres d'un institut 

sense entrar a apreciar si és una activitat pròpia de l'Institut o no 

-el va informar de l'imminent procediment d'avaluació, que havia aprovat la mateixa 

Comissió, i al qual s'anava a sotmetre a tots els Instituts. Li va indicar que aquí sí que 

s'entraria més detalladament respecte d'en què treballa l'Institut, com són les sinergies 

col·lectives, quant aporta cada membre al resultat col·lectiu. Es faria una avaluació més 

incisiva. El resultat seria una catalogació en ‘A’, ‘B’ i ‘C’. Als Instituts que obtinguin una 

‘C’ se'ls convidaria a un pla de reactivació que de no ser reeixit desembocaria en el 

tancament d'aquest. 

-El Vicerector li va explicar que hi havia quatre Instituts que llançaven xifres molt 

preocupants i una evolució negativa en aquests tres últims anys i li va advertir 

que Tranjus estava entre ells . 

-Finalment, li va comunicar que Tranjus seria avaluat l'any vinent.  

 

El Dr. Martínez va intentar traslladar al Consell la seva preocupació perquè, si bé no li 

havia sorprès el baix nivell dels indicadors de Transjus respecte de les dades de la resta 

dels Instituts, sí que el preocupava que les accions estratègiques de Transjus i la despesa 

del seu pressupost no s'estava encaminant, almenys en part, a revertir aquests indicadors, 

sinó que s'estava treballant com si aquesta espasa de Dàmocles no existís. 

 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/programa%20jornada%20función%20pública%20mayo%202017.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/programa%20jornada%20función%20pública%20mayo%202017.pdf
http://www.tirant.com/editorial/libro/empleo-publico-derecho-a-una-buena-administracion-e-integridad-juli-ponce-sole-9788491908388
http://www.tirant.com/editorial/libro/empleo-publico-derecho-a-una-buena-administracion-e-integridad-juli-ponce-sole-9788491908388
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%2012%20de%20marzo%20cat.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%2012%20de%20marzo%20cat.pdf
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(Com ja va informar la direcció fa uns dies per e-mail, es tracta de l´ inici d'un procés 

d'avaluació dels instituts propis, gestionat per l'AGAUR. La intenció és que tots siguin 

avaluats. La proposta és començar per l'INSA, l'Institut de l'Aigua, el IPOA i el IRCUM. 

S'avaluaran com a A, B o C (de fet CERCA també fa aquest tipus de valoració). Tindrà 

efecte a nivell de contracte programa. Aquells que obtinguin una "C", seran convidats a 

implementar accions de millora en un termini a establir). 

 

La futura avaluació del TransJus genera una comuna preocupació per la necessitat 

d´assolir els objectius marcats pels indicadors, tot i que també es fa notar, per part del Dr, 

Ponce, els perills de l´anomenat efecte túnel dels indicadors, ben conegut, com a 

conseqüència de dirigir tota l´activitat cap el compliment, oblidant altres aspectes.  

 

A més, es destaca la coneguda diferència entre ciències, en relació a les socials i el Dret 

en particular, on tenir publicacions indexades del tipus que es demanaria en aquesta 

avaluació es rar. El mateix ocorre amb la transferència de coneixement, un altre indicador, 

que poden realitzar amb més facilitat instituts com els de nano tecnologia o neurociència, 

per raons òbvies, que nosaltres. (Dr. Ponce). 

 

Diversos membres mostren preocupació  davant d´algunes dades empíriques exposades,  

que semblen no recollir bé les activitat de membres de la facultat que, a més, són membres 

de TransJus.  

 

Es posa en relleu una divergència entre els membres del consell de direcció sobre la 

situació que crearia aquesta futura possible avaluació de TransJus per la UB. Mentre que 

per alguns/es es tracta d´un risc i una emergència, d´altres coincideixen en l´existència 

del risc a data d´avui, però no aprecien l´emergència, havent-hi encara de succeir d´haver- 

esdeveniments que poden influir en el procés, com ara les eleccions a Rector.  Sembla 

haver-hi consens en continuar recollint dades empíriques relatives als CVs dels 

recercadors vinculats a l´institut,  tasca en la que estan treballant el Dr. Martínez i la Dra. 

Tomàs, amb el suport de la gestió de TransJus. No obstant això, el Dr. Martínez va 

advertir que es tracta d'una tasca impossible donat que l'accés al CV de tots els membres 

de Transjus només pot ser efectuat individualment per cadascun d'ells i la utilització del 

mínim CV que es fa públic des de l'aplicació del GREC no resulta ni útil, ni significatiu, 

ni, en la major part dels casos, actualitzat. 

 

A continuació, es fa la presentació de l´avaluació qualitativa de les 7 línies de recerca 

existents de conformitat amb el que es va acordar a la sessió anterior. 

 

Aquesta avaluació detallada - que es podia haver efectuat igualment al menys de manera 

indirecta pels membres del consell mitjançant les memòries publicades en els dos darrers 

anys, totes dues disponibles, la de 2017-2018 des de finals d´any passat - permet ara 

copsar de primera mà i a data de febrer de 2019 el capital humà real de TransJus.  

 

Com a dada general, destaca que un 40% aproximadament de membres de TransJus han 

tingut alguna implicació proactiva en els 4 anys reals  que porta en funcionament aquest, 

(tot i les campanyes fetes en diversos anys des de TransJus per a oferir incentius als seus 

membres, la darrera de 2017, amb diners adreçats a Assistència a congressos, Invitació 

de ponents, Cursos de metodologia (només es va voler organitzar un sobre R) i ajuts per 

Traduccions (http://www.ub.edu/instituttransjus/noticiesiconvocatories.html ). 

 

http://www.ub.edu/instituttransjus/noticiesiconvocatories.html
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Això vol dir, en altres paraules, que un 60% aproximadament de membres formalment 

pertanyents al TransJus no han tingut cap mena de participació, de vegades ni tan sols 

passiva  assistint a jornades, formació, congressos, etc. 

 

Es fan presentacions línia a línia pels membres del Consell que tenien l´encàrrec. Degut 

a un compromís acadèmic que l´obliga a marxar abans de la fi de la sessió, comença el 

Dr. Rozas amb la línia 3: 

 

 

3. DRET INTERNACIONAL ECONÒMIC I FISCAL I COOPERACIÓ 

  

Dr. José Andrés Rozas Valdés 

Dr. Xavier Fernández Pons 

Dr. Quim Forner Delaygua 

Dra. Eva Andrés Aucejo  

 

D´aquesta línia s´explica que només ha estat activa la Dra. Andrés, qui està participant 

juntament amb la Dra. Ortega, en el projecte Human-Centered Business Model, impulsat 

pel Banc Mundial i l´OCDE, que té una part vinculada a aquesta línia i una altra a la 1 de 

governança. El projecte està viu i en fase de concretar transferència de coneixement via 

l´AMB (https://transjusblog.wordpress.com/2018/11/19/participacio-de-transjus-en-un-

seminari-internacional-i-transdisciplinar-a-la-seu-de-unidroit-sobre-principis-guia-del-

bon-govern-corporatiu-i-la-seva-implementacio/ ) 

 

El Dr. Rozas expressa el seu dubte sobre la capacitat de la línia de generar projectes futurs. 

 

Segueix a continuació el Dr. Ponce amb les línies 1, 2 (donat que el professor Queralt va 

comunicar la impossibilitat de fer ell l´avaluació, com estava previst) i 4. 

 

 

1. GOVERNANÇA, TRANSPARÈNCIA I CORRUPCIÓ 

1.1. Ètica, Dret i Ciències Socials 

1.2. Neurociència, Dret i Ciències Socials 

1.3. Economia col·laborat iva, Economia del Benestar i Béns Comuns  

   

Dr. Juli Ponce Solé  

Dra. Maria Eugènia Ortuño Pérez 

Dr. Joan J. Queralt 

Dr. Miguel Pérez-Moneo 

Dra. Laura Chaqués Bonafont 

Dra. Mariló Gramunt Fombuena  

Dr. Oscar Capdeferro Villagrassa 

Dra. Silvia Fernandez Bautista 

Dra. Maria Casado Gonzalez 

 

1.1 Membres 

 

Es tracta d´una línia en la que hi consten 9 membres formalment. L´avaluació va tenir 

lloc de forma presencial, amb reunió convocada després d´haver suggerit diverses 

alternatives de dates i hores. Hi varen assistir només Miguel Pérez Moneo i Juli Ponce. 

https://transjusblog.wordpress.com/2018/11/19/participacio-de-transjus-en-un-seminari-internacional-i-transdisciplinar-a-la-seu-de-unidroit-sobre-principis-guia-del-bon-govern-corporatiu-i-la-seva-implementacio/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/11/19/participacio-de-transjus-en-un-seminari-internacional-i-transdisciplinar-a-la-seu-de-unidroit-sobre-principis-guia-del-bon-govern-corporatiu-i-la-seva-implementacio/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/11/19/participacio-de-transjus-en-un-seminari-internacional-i-transdisciplinar-a-la-seu-de-unidroit-sobre-principis-guia-del-bon-govern-corporatiu-i-la-seva-implementacio/
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/jponce.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cat/ortuno.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/joan.queralt.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/miguelperezmoneo.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/laurachaques.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cat/marilo.gramunt.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/ocapdeferro.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/silvia.fernandez.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/mariacasado.ub.edu.html
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Ningun membre ha mostrat voluntat de donar-se baixa formalment. 

 

1.2 Activitats 

 

S´han desenvolupat un total de 22 activitats. 

 

1.3 Publicacions 

 

S´han fet un total de 23 publicacions directes per TransJus, com a fruit de les activitats, 

incloent dos llibres (un sobre pobresa energètica i el que es presentarà el dia 12 de març, 

ja esmentat) 

 

1.4 Perspectives de futur  

  

La percepció és que la línia té potencial i manté projectes vius que podrien conduir a 

transferència de coneixement, com el ja esmentat Human-Centered Business Model, 

 

 

2. DRET FONAMENTALS, VÍCTIMES, JUSTÍCIA RESTAURATIVA  

  

Dr. Joan J. Queralt 

Dr. José Ignacio Rivera Beiras 

Dra. Maria Argèlia Queralt Jiménez 

Dr. Markus Gonzalez Beilfuss 

Dra. Silvia Fernandez Bautista 

 

2.1 Membres 

 

La línia compta formalment amb 5 membres. Dos d´ells (Gramunt i Fernández) han 

expressat formalment la voluntat de causar baixa. Un altre membre no ha respost cap dels 

e-mails pel que es pot considerar en la mateixa situació materialment (Rivera). El altres 

membres no han estat actius. 

 

Convocada reunió, no va comparèixer ningú. 

 

2.2 Activitats 

 

Es conten 4 en 4 anys, alguna impulsada per persones que no hi consten formalment, com 

el doctorand Rodrigo Chaverra. 

 

2.3 Publicacions 

 

2 directament impulsades per TransJus. La darrera fa uns dies, com a resultat de l´activitat 

impulsada per Chaverra. 

 

2.4 Perspectives de futur 

 

Escasses, si no nul·les. 

 

https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/joan.queralt.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/rivera.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/aqueralt.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/markusgonzalez.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/silvia.fernandez.ub.edu.html
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4. MEDI AMBIENT, URBANISME, HABITATGE I SALUT  

  

Dra. Mariona Tomás Fornés 

Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo 

Dr. Juli Ponce Solé 

Dr. Alexandre Peñalver i Cabre 

Dr. Domènec Sibina Tomàs 

Dr. Oscar Capdeferro Villagrassa 

Dr. José Andrés Rozas Valdés 

Dr. Francisco José Cañal García 

 

4.1 Membres 

 

8 formalment, un de recent incorporació (Cañal). Un altre no va respondre cap e-mail ni 

va venir a la reunió presencial efectuada (Corcoy). 

 

Els altres 6 varen comparèixer tots a la reunió presencial efectuada. En la mateixa es va 

mostrar voluntat de seguir amb la línia, eliminant l´àmbit de sanitat. 

 

4.2. Activitats 

 

15, amb un alt component internacional.  

 

4.3 Número de publicacions 

 

7, directament impulsades per TransJus: una Nota per a la Reflexió, dos working papers 

(un en anglès), més un capítol en un tercer working paper, una traducció encarregada per 

UN-Habitat, dos llibres. 

 

Dels llibres, un, en edició catalana i castellana de Thompson Reuters,  relatiu als deu anys 

de la llei del dret a l´habitatge, s´ha fet ja una presentació a l´ICAB - 

https://transjusblog.wordpress.com/2018/12/18/presentacio-al-icab-el-passat-13-de-

desembre-del-llibre-coordinat-per-linstitut-transjus-de-la-ub-i-per-lobservatori-desc-la-

llei-del-dret-a-lhabitatge-de-catalunya-deu-a/ -  i es preveuen tres presentacions més, fora 

de la facultat. L´altre llibre, en fase de trobar editor, fruit d´una jornada internacional i 

interdisciplinar organitzada al 2017 amb UN-Habitat: 

https://unhabitat.org/events/international-transdisciplinary-seminar-law-and-society-

second-edition/  

 

4.4 Perspectives de futur. 

 

Semblen bones, amb intenció d´organitzar a la tardor noves activitats.  

 

S´està donant suport a una candidata a una beca Juan de la Cierva, en espera de saber la 

resolució. 

 

 

 

 

 

https://www.ub.edu/dret-professorat/cat/marionatomas.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/mcorcoy.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/jponce.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cat/alexpenalvercabre.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cat/domenecsibina.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/ocapdeferro.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/jarozas.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/fcanal.ub.edu.html
https://transjusblog.wordpress.com/2018/12/18/presentacio-al-icab-el-passat-13-de-desembre-del-llibre-coordinat-per-linstitut-transjus-de-la-ub-i-per-lobservatori-desc-la-llei-del-dret-a-lhabitatge-de-catalunya-deu-a/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/12/18/presentacio-al-icab-el-passat-13-de-desembre-del-llibre-coordinat-per-linstitut-transjus-de-la-ub-i-per-lobservatori-desc-la-llei-del-dret-a-lhabitatge-de-catalunya-deu-a/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/12/18/presentacio-al-icab-el-passat-13-de-desembre-del-llibre-coordinat-per-linstitut-transjus-de-la-ub-i-per-lobservatori-desc-la-llei-del-dret-a-lhabitatge-de-catalunya-deu-a/
https://unhabitat.org/events/international-transdisciplinary-seminar-law-and-society-second-edition/
https://unhabitat.org/events/international-transdisciplinary-seminar-law-and-society-second-edition/
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5. PROTECCIÓ DE LA PERSONA, MINORIES, EDAT  

5.1. Gènere 

  

Dra. Maria Eugènia Ortuño Pérez 

Dra. Miriam Anderson 

Dra. Esther Arroyo Amayuelas 

Dra. Mònica Navarro-Michel 

Dra. Patricia Panero Oria 

Dra. Paula Domínguez Tristán  

Dra. Maria Argèlia Queralt Jiménez 

Dra. Maria Pilar Rivas Vallejo 

Dra. Carolina Bolea Bardón 

Dr. Miguel Pérez-Moneo 

Dr. Markus Gonzalez Beilfuss 

 

 

L ´avaluació de la línia 5 és exposada per la Dra. Ortuño. Es va convocar a una reunió a 

tots els membres de l´Institut que, segons la pàg. Web estaven inscrits  al subgrup de 

gènere de la línia de recerca 5 sobre “Protecció de la persona, minories, edat. 

A la recepció d´aquesta convocatòria les professores Miriam Anderson i Esther Arroyo 

que figuraven inscrites en aquesta sublínia van comunicar que elles no treballaven temes 

de gènere i que, per tant, no havien de constar inscrites en la mateixa. 

En la reunió es va comentar que possiblement constaven  perquè el nom de la línia es 

Protecció de les persones i quan elles es van inscriure encara no s´havia obert la sublínia 

de gènere, ja que aquesta és de recent creació. 

També la Dra. Mónica Navarro es va donar de baixa d´aquesta  sublínia.  

Per altra banda, ha de figurar inscrita a la sublínia, ja que no hi consta, la Dra. Núria 

Pomar. 

La reunió es va celebrar en la data convinguda amb l´assistència de 5 persones, la resta 

es van excusar. Per tal d’ aconseguir l’informació respecta a la recerca realitzada es va 

demanar a tothom que ho enviés per e-mail. En general es va respondre, encara que 

algunes persones no ho van fer i altres ho van fer sense facilitar l’informació demanada.  

Amb les dates rebudes es va detectar una gran diferència entre un grup de persones que 

presentaven moltes publicacions, innovació docent i transferència de resultats en matèria 

de gènere i  en canvi altres que escassament tenien alguna publicació i alguns altres cap 

ni tampoc havien realitzat cap activitat.  

 

5.1 Membres 

 

Consten 11 però han de constar 9 

 

5.2 Activitats 

 

No es va tractar concretament a la reunió però la Dra. Ortuño te l’informació de les 

activitats desenvolupades i de les publicacions fetes per algunes de les persones. 

 

5.3 Publicacions 

 

Alguns dels membres tenen moltes publicacions i d´altres cap, però les que hi han no han 

estat impulsades per Tranjus  ja que la línia, com s´ha dit, és de nova creació. 

https://www.ub.edu/dret-professorat/cat/ortuno.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/miriam.anderson.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/earroyo.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/m.navarro.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/ppaneror.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/pauladominguez.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/aqueralt.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/ang/pilar.rivas.vallejo.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/bolea.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/miguelperezmoneo.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/markusgonzalez.ub.edu.html


 9 

 

5.4 Perspectives de futur 

 

Sembla haver-hi potencial. 

 

 

6. INTEL.LIGÈNCIA ARTIFICIAL, BIG DATA I PROTECCIÓ DE DADES 

PERSONALS  

  

Dr. Víctor Gómez Martín 

Dr. Oscar Capdeferro Villagrassa 

Dr. Juli Ponce Solé 

Dra. Mònica Navarro-Michel 

Dra. Maria Casado Gonzalez 

Dr. Antonio Madrid Pérez 

 

La línia 6 és exposada pel Dr. Gómez. Es tracta d´una línia també recent (darrer any).  

 

6.1 Membres 

 

Formalment 6.  

 

6.2 Activitats 

 

2 Jornades organitzades directament per TransJus, una d´elles en coorganització amb la 

UB i celebrada al paranimf l´estiu passat en col·laboració de tots els instituts UB 

(https://transjusblog.wordpress.com/category/inteligencia-artificial/ ), 1 seminari. 

Previsió d´una altra jornada a l´abril, a Toledo, i una altra a l´octubre a Barcelona, en el 

marc del primer i segon congres internacional, respectivament d´IA i sector públic) 

 

6.3 Publicacions 

 

Directament impulsades per TransJus, cap. Els membres individualment han publicat en 

números monogràfics de revistes ben qualificades (Revista General de Derecho 

Administrativo, Iustel) 

 

6.4 Perspectives de futur 

 

Sembla tenir potencial, sobre tot derivat de l’unió de TransJus amb el grup 

d´investigadors DIAR, “derecho, inteligencia artificial y robótica”, en el que hi treballen 

membres de TransJus, com Antonio Madrid. 

 

 

7. ENVELLIMENT  

  

Dra. Mònica Navarro-Michel 

Dra. Maria Argèlia Queralt Jiménez 

Dra. Mariló Gramunt Fombuena  

Dra. Maria Casado Gonzalez 

Dr. Juli Ponce Solé  

https://www.ub.edu/dret-professorat/cat/victor.gomez.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/ocapdeferro.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/jponce.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/m.navarro.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/mariacasado.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cat/antoniomadrid.ub.edu.html
https://transjusblog.wordpress.com/category/inteligencia-artificial/
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/m.navarro.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/aqueralt.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cat/marilo.gramunt.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/mariacasado.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/jponce.ub.edu.html
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Dr. Enoch Albertí Rovira 

Dra. Esther Arroyo Amayuelas 

Dra. Ana Badia Martí 

Dra. Elisenda Malaret Garcia 

Dra. María Esperança Ginebra Molins 

Dr. Víctor Gómez Martín 

Dra. Cristína González Beilfuss 

Dr. Miguel Ángel Soria Verde 

Dra. Nuria Pumar Beltrán 

 

La línia 7 és exposada per la Dra. Navarro. Torna a ser una línia de molt recent 

desenvolupament (darrer any). 

 

7.1 Membres 

 

Formalment, 14. Hi ha, però, recercadores/rs que no s´han implicat encara en cap activitat. 

 

7.2 Activitats 

 

A més de dues reunions preliminars en les que des de TransJus que es va generar espai 

de discussió per engegar la línia, dues jornades impulsades directament per l´institut, una 

en col·laboració amb l´Observatori de Bioètica i Dret, amb coordinació de la Dra. 

Navarro, que ha donat lloc a diverses publicacions, i la participació al 40è aniversari 

d´ACIS  

( https://www.iberianstudies.net/wp/ ) amb un panel específic organitzat per TransJus que 

també va donar lloc a un working paper monogràfic. 

 

7.3 Publicacions 

 

Per TransJus, un working paper monogràfic recollint els resultats del panel d´ACIS.  

 

Derivats de la jornada impulsada amb l´Institut de Bioètica, diversos articles de membres 

de TransJus, que no es varen oferir, però, per publicar amb TransJus, sinó que van anar 

directament a la Revista d´aquest Observatori: 

(http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/issue/view/2093?utm_source=Observatorio+de+

Bio%C3%A9tica+y+Derecho+%28OBD%29+de+la+Universidad+de+Barcelona&utm

_campaign=2fafd57d6b-

EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_10_19_COPY_02&utm_medium=email&utm_ter

m=0_d8257395f7-2fafd57d6b-223137485 ) 

 

Acabada l´exposició  de l´avaluació de les línies, s´inicia una ronda de reflexions, amb 

l´objectiu d´assolir, si s´escau,  un consens sobre el què fer a partir d´aquestes dades. 

 

Sembla haver-hi consens en que algunes línies tenen una activitat notable i projecció de 

futur i d´altres no. També que les línies varen néixer, fa 4 anys només, i algunes d´elles 

menys, a dures penes 1 any. Sobre tot les primeres varen ser un esforç per a tenir àmbits 

que fossin acollidors,  en el sentit de que tot recercador/a es pogués incloure per interessos 

propers,  si volia.  

 

https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/e.alberti.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/earroyo.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/abadia.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/elisenda.malaret.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cas/eginebra.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cat/victor.gomez.ub.edu.html
https://www.ub.edu/dret-professorat/cat/msoria.ub.edu.html
https://www.iberianstudies.net/wp/
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/issue/view/2093?utm_source=Observatorio+de+Bio%C3%A9tica+y+Derecho+%28OBD%29+de+la+Universidad+de+Barcelona&utm_campaign=2fafd57d6b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_10_19_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_d8257395f7-2fafd57d6b-223137485
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/issue/view/2093?utm_source=Observatorio+de+Bio%C3%A9tica+y+Derecho+%28OBD%29+de+la+Universidad+de+Barcelona&utm_campaign=2fafd57d6b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_10_19_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_d8257395f7-2fafd57d6b-223137485
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/issue/view/2093?utm_source=Observatorio+de+Bio%C3%A9tica+y+Derecho+%28OBD%29+de+la+Universidad+de+Barcelona&utm_campaign=2fafd57d6b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_10_19_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_d8257395f7-2fafd57d6b-223137485
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/issue/view/2093?utm_source=Observatorio+de+Bio%C3%A9tica+y+Derecho+%28OBD%29+de+la+Universidad+de+Barcelona&utm_campaign=2fafd57d6b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_10_19_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_d8257395f7-2fafd57d6b-223137485
http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/issue/view/2093?utm_source=Observatorio+de+Bio%C3%A9tica+y+Derecho+%28OBD%29+de+la+Universidad+de+Barcelona&utm_campaign=2fafd57d6b-EMAIL_CAMPAIGN_2018_10_05_10_19_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_d8257395f7-2fafd57d6b-223137485
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El Dr. González exposa que potser les línies com a tal no tenen ja sentit, donat que varen 

ser dissenyades des dels òrgans del Transjus (de dalt a baix). La Dra. Tomàs recorda el 

que ja va exposar en reunions anteriors sobre la necessitat de construir-les de baix a dalt. 

El Dr. González parla de la necessitat de treballar en el futur per “projectes” i d´anar a 

cercar col·legues fora si calgués per manca de massa crítica entre membres de l´institut. 

 

Es torna a suscitar la qüestió de la futura avaluació dels instituts, i tornen a sorgir les 

diferents perspectives sobre el que això ha de significar per a la presa de decisions. Es 

posa en relleu que existint TransJus o no els recercadors/es faríem el mateix que fem i 

que la necessitat de complir amb els indicadors podria comportar haver de perdre la 

inter/transdisciplinarietat, que ha caracteritzat el naixement del TransJus, si calgués. Es 

diu que el reglament del TransJus quan parla de col·laboració entre disciplines 

transversals, al referir-se als seus objectius, permetria que hi càpigues qualsevol tipus 

d´activitat, abandonat, si s´escau,  la inter/transdisciplinarietat.   

 

( “Article 2.- Objectius i activitats  

 1 Els objectius de l’Institut són fomentar la recerca en dret i altres ciències vinculades a 

la Facultat de Dret, facilitar la col·laboració entre investigadors de diferents àrees de 

coneixement, per tal de realitzar una recerca transversal i integradora i promoure’n la 

internacionalització i l’europeïtzació”)  

 

El director recorda en aquest punt que la raó del naixement del TransJus en el seu moment 

va ser la de desplegar investigació inter/transdisciplinària entre ciències socials en les que 

es fa recerca a la facultat, fent, d´aquesta manera,  coses que no es feien fins llavors, en 

la línia que marca la LERU en el seu informe de 2016 o es comuna en els projectes H2020, 

per exemple. En la seva opinió, suprimir el caràcter inter/transdisciplinar de l´Institut, 

suposaria, llavors,  donar un tomb radical,  a tot el que s´ha pensat i  treballat fins ara, el 

que és una decisió molt seriosa.  

 

El director assenyala que la idea dels recercadors/es de fer el mateix amb el TransJus o 

sense el TransJus no hauria de ser  possible, donat el plus metodològic i epistemològic 

que des del principi ha volgut desplegar l´institut. Es planteja llavors la pregunta de que 

si no es fa encara suficient recerca inter/transdisciplinar a la facultat, hem de deixar de 

ser inter/transdisciplinars o hem de ser un factor que porti a fer coses que no s´han fet 

però que es diu per cada vegada més veus autoritzades que en el segle XXI cal fer?  

 

S´assenyala en el debat que ha de ser possible trobar un compromís entre compliment 

d´indicadors derivats de la futura avaluació i la inter/transdisciplinarietat, però aquest 

punt no s´arriba a desenvolupar. 

 

La resta de punts del dia no arriben a ser tractats, és a dir: 

 

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  
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7. Compra de nous llibres per TransJus 

 

A les 14,30 es posa fi a la reunió. S´acorda que el Director convocarà nova reunió, la 

tercera de 2019, i presentarà un document de propostes en relació amb el pla de treball de 

2019, a la vista dels comentaris i suggeriments rebuts i de les dades amb les que es 

compte. 

 

El Director aixeca  la sessió, de la qual, actuant en condició de secretari, estenc aquesta 

acta. 

 

 

Ona Lorda Roure 

Becària del TransJus 

 

 

 

 


