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Acta de la reunió del Consell de direcció del TransJus 
 

 

Núm. De la sessió: 1/2018 

Data: 17 de desembre de 2018 

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

Lloc: Sala de Professors de la Facultat de Dret 

 

 

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. Mónica Navarro Michel  

Dr. José Andrés Rozas Valdés  

Dra. Mariona Tomás Fornés  

 

Becaris: 

Sra. Leila Adim 

Sra. Ona Lorda, actuant com a secretària.  

 

La Dra. Eugènia Ortuño Pérez, excusa la seva assistència 

 

Ordre del dia:  

 

1. Lectura i aprovació de l‘acta de la sessió anterior (s´adjunta) 

 

2. Informació sobre les eleccions de renovació del Consell de Direcció de TransJus i els 

seus resultats. 

 

3. Grau de compliment del Pla de treball de 2018 de l´Institut, aprovat pel comitè de 

direcció anterior al desembre de 2017 (s´adjunta amb llista de comprovació amb 

indicadors) 

 

4. Situació pressupostària 

 

5. Aprovació de Pla de treball per a 2019 (s´adjunta) 
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6. Elecció de la secretària o secretari del TransJus, de conformitat amb el Reglament 

vigent de funcionament intern del TransJus. 

 

7. El Pla de Recerca de la Facultat de Dret i el TransJus 

 

8. Elecció de nous membres de TransJus  

(Héctor Silveira Gorski, Vicenç Aguado Cudolá, Eva García Chueca, Carolina 

Bolea Bardon) 

 

9. Compra de nous llibres per TransJus 

 

10. Assumptes de tràmit.  

 

11. Torn obert de paraules.  

 

 

Desenvolupament de la Sessió 

 

1. El Director procedeix a donar la benvinguda al nou Consell de Direcció. Es proposa 

que es facin de 2 a 3 reunions del Consell a l’any, essent les properes a la primavera i 

tardor de 2019. 

 

2. Llegida l’acta de la sessió anterior, s’aprova. 

 

3. Es procedeix a avaluar els resultats i la participació (50%) de les eleccions al Consell 

de Direcció, que es van produir sense incidents. Es planteja la possibilitat de a les properes 

introduir el vot electrònic. Per altra banda, s’acorda realitzar unes eleccions formals per 

a escollir la Direcció del TransJus, que es celebrarien al Gener. 

 

4. Es constata que el grau d’implementació del Pla de Treball de 2018 ha estat d´acord 

amb el previst. En particular: 

 

 S’ha complert l’objectiu de fer una Newsletter trimestral i s’han editat tres 

números: Març, Juliol i Novembre de 2018. De cara al 2019 s’intentarà introduir 

a la web un indicador del nombre d’accessos. 

 La web ha estat millorada notablement, amb la seva traducció al Portuguès i la 

inclusió d’una secció d’hemeroteca de les Newsletters. Queda pendent l’apartat 

de FAQ. Queda també pendent la integració de la web del TransJus a la web de 

recerca de la Universitat de Barcelona. 

 En relació a les línies de recerca i les activitats de reflexió, l’any 2018 ha estat 

molt positiu en aquest aspecte doncs s’han realitzat una multitud d’activitats 

relacionades. Així mateix, s’han creat tres noves línies i sublínies de recerca. 

També s’han complert les activitats amb el Banc Mundial, mantenint-se el 

TransJus com a coordinador del Pilar I.  

 Es varen publicar 7 nous Working Papers, 4 notes per a la reflexió i s’han 

coordinat i coeditat 3 llibres, un sobre pobresa energètica (amb la FMC), un altra 

sobre habitatge (Observatori DESC, Aranzadi) i un tercer amb les contribucions 

al primer Law and Society realitzat a la nostra facultat i publicat en anglès per una 
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prestigiosa editorial brasilera. També s’han integrat les publicacions del TransJus 

al Dipòsit Digital de la UB.  

 Es va realitzar una sol·licitud en un programa UE, liderant el projecte 

ARCHANGEL. Malgrat la bona qualificació, no es va aconseguir.  

 S’ha llançat un projecte de recerca sobre envelliment, realitzant dues reunions i 

dues activitats.  

 

5. El Consell ha mostrat la seva preocupació en relació a la nova etapa que ara s´inicia. 

S’ha reflexionat sobre la possibilitat d’establir uns criteris de valoració i d’establiment de 

les línies de recerca i, en general, s´ha suscitat una conversa sobre el rumb i orientació 

que ha de prendre el TransJus en el futur. Per exemple, s’ha proposat l’establiment en un 

futur de línies de recerca concretes per ser abordades de forma transdisciplinar. Es 

proposa també subscriure un Conveni amb el Departament de Robòtica de la UPC. 

 

6. S’ha parlat de la situació financera del TransJus. Exceptuant-ne totes les despeses 

quedaria de pressupost aproximadament uns 8.000 euros per a afrontar el nou any. No hi 

ha notícies del pressupost de l’any 2019.   

 

7. Llegit l’esborrany de Pla de treball per a 2019, s’aprova i es decideix mantenir la 

Newsletter en el seu format i millorar la web de cara al Gener. De cara al Març s’ha 

plantejat la presentació d’un projecte europeu a la convocatòria de HORIZON H2020: 

Trust in Governance. Per altra banda i d’iniciativa del Dr. Rafael Martínez es proposa al 

2019 el llançament d’una nova línia de recerca sobre Seguretat, amb l’objectiu d’obtenir 

finançament extern per a la realització de projectes. Així mateix s’ha proposat la fixació 

d’uns criteris sobre professors visitants. S’ha plantejat la continuació del suport econòmic 

a projectes de recerca, traduccions i ajudes a congressos. Finalment s’ha proposat la 

realització de la segona edició del Seminari sobre els fonaments de les Metodologies de 

Recerca i la Transdisciplinarietat doncs la valoració de la primera edició ha estat molt 

positiva. Respecte a les activitats previstes per al 2019, es subratlla la que es realitzarà el 

dia 1 de febrer, sobre Living Labs.  

 

8. S’ha aprovat la incorporació de nous membres al TransJus: 

- Héctor Silveira Gorski, Vicenç Aguado Cudolá, Eva García Chueca i Carolina Bolea 

Bardón. 

 

9. En relació a la compra de nous llibres, no s’ha acordat de moment l’adquisició de cap 

dels proposats i s’ha deixat per a la reflexió dels membres de cara al 2019.  

 

10. S’ha proposat una reforma del reglament excloent-hi la paraula jurídica de la 

denominació de l’Institut TransJus, deixant-la com a Institut de Recerca TransJus.  

 

11. S’ha proposat fer una votació en un futur per a escollir el Secretari i la Comissió 

Permanent. Quedaria acordar si es constituirà un Consell Científic i un Consell Assessor 

per a la pròxima reunió.  

 

21. S’ha parlat sobre la possibilitat de presentar una sol·licitud d’espai a l’edifici Ilerdense 

per a traslladar-hi la seu del TransJus.   

 

13. S’ha fixat la data per a la pròxima reunió del Consell el 10 de gener de 2019.  
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Acords: 

 

S’acorda: 

 

Aprovar l’acta de la sessió anterior. 

 

Aprovar l’avaluació sobre grau d’implementació del Pla de Treball 2018. 

 

Aprovar l’esborrany de Pla de Treball per a 2019.  

 

Acceptar com a nous membres del TransJus a Héctor Silveira Gorski, Vicenç Aguado 

Cudolá i Carolina Bolea Bardón i a Eva García Chueca com a col·laboradora.  

 

Fixar la data per a la propera reunió del Consell: 10 de gener de 2019.  

 

 

 

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

acta. 

 

 

 

 

Ona Lorda Roure 

Becària del TransJus 

 

 

 

 


