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Acta de la reunió del Consell de direcció del TransJus 

 

 

Núm. De la sessió: 3/2019 

Data: 22 de febrer de 2019 

Horari: comença a les 12,30 hores acaba a les 14,00 hores 

Lloc: Sala de Juntes A411 

 

 

Hi assisteixen: 

 

Dr. Juli Ponce Solé, Director 

 

Membres:  

Dr. Víctor Gómez Martín  

Dr. Markus González Beilfuss  

Dr. Antonio Madrid Pérez 

Dr. Rafael Martínez Martínez  

Dra. Mónica Navarro Michel  

Dr. José Andrés Rozas Valdés  

 

Becaris:  

Sra. Leila Adim, actuant com a secretària.  

 

Les Dres. C. González Beilfuss, M. Gramunt, M. E. Ortuño, M. Tomàs i la Sra. Ona Lorda 

excusen la seva assistència 

 

 

Ordre del dia:  

 

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

 

2. Propostes, accions i Pla de Treball 2019; 

 

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

del TransJus 

 

4. Eleccions i Direcció de TransJus 

 

5. Elecció de nous membres de TransJus  

 

6. Compra de nous llibres per TransJus 

 

7. Assumptes de tràmit; 

 

8. 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 amb introducció de les esmenes 

presentades pel Dr. Martínez i la Dra. Ortuño. 

El Director inicia el plantejament del document de Pla de Treball, 2019, amb les seves  6 

propostes i 8 iniciatives,  explicant que no s´havia rebut cap proposta alternativa per part 

del Consell de Direcció, el que entra dintre de les seves competències com indica l´article 

del nostre Reglament referit a aquest òrgan. Quan s´obre el torn d´opinions sobre el 

document, es sol·licita per part del Dr. González l´alteració de l´ordre del dia, passant a 

discutir primer els punts 3 i 4 de l´ordre del dia inicialment enviat i després el 2. Al·lega 

el Dr. González que l´existència de normals discrepàncies sobre la presa de decisions 

justifiquen aquest canvi, car abans de decidir sobre el Pla de Treball de 2019 caldria parlar 

dels òrgans del TransJus. 

El Director i alguns membres del Consell fan notar que l´aprovació del Pla de Treball 

correspon al Consell de Direcció, no a la secretària o secretari que cal escollir, ni a la 

Comissió Permanent, pendent d´elecció,  ni a la Direcció, pel que l´alteració del ordre del 

dia no té relació amb una necessitat de prendre decisions organitzatives abans de debatre 

el Pla de Treball. En tot cas, el Director no mostra cap oposició al canvi d´ordre dels punts 

si la resta de membres del Consell no s´oposen. Ningú s´oposa, pel que es procedeix a 

canviar l´ordre del dia enviada prèviament. 

 

2. Eleccions i Direcció de TransJus 

El Director pren la paraula i recorda que de conformitat amb el que es va parlar a la 

primera reunió del nou Consell de Direcció, va cursar consulta a l´oficina d´afers generals 

de la facultat, que va respondre per correu electrònic d´11 de gener d´enguany, reenviat 

de forma immediata a tots els membres del Consell de Direcció.  

De conformitat amb el mateix, que es llegeix pel Director, el senyor Félix Gómez, Cap 

de l´Oficina d´Afers Generals de la Facultat de Dret, assenyala que finalment ha pogut 

parlar amb la persona del serveis jurídics que habitualment els assessora en temes 

d’eleccions, la qual “m’insisteix en què no hi ha cap impediment per seguir el teu mandat 

fins a la finalització del mateix i convocar eleccions en el moment que correspon. Em 

comenta que no s’entén gaire que una persona renunciï al càrrec, es convoquin eleccions 

i es torni a presentar. De fet, no hi hauria cap impediment legal per fer-ho, però em diu 

que no es coherent. Són molts els òrgans col·legiats que no tenen compassades les 

eleccions al consell i les de director”. 

A la vista de que el Director expressa la seva voluntat d´esgotar el seu mandat, que pertoca 

acabar a l´estiu de 2020 (va prendre possessió a finals de setembre de 2016), d’aquí, 

doncs, uns 15 mesos . Per part del Dr. González es fa notar que una cosa són els 

raonaments de tipus  burocràtic i  una altra diferent l´oportunitat que hi ha, entén ell, de 

convocar eleccions immediates a la Direcció de l´Institut. 

El Director assenyala que la convocatòria d´eleccions immediates no és possible sense la 
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seva dimissió prèvia, i que, com ha ja dit, pretén esgotar el seu mandat en vigor, llevat 

que no comptés amb la confiança del Consell de Direcció. 

 

3. Propostes, accions i Pla de Treball 2019 

Es passa a continuació a parlar de les consideracions prèvies del document de 6 propostes 

i 8 accions presentat per la Direcció. El Dr. Gómez planteja diverses reflexions sobre 

aquestes consideracions prèvies, incloent dubtes sobre algunes de les preocupants dades 

de recerca incloses a l´Estratègia de Recerca de la Facultat, aprovada per la Junta de 

Facultat el passat desembre. 

Abans d´entrar en el debat i presa de decisions concretes al voltant de les 6 propostes i 8 

accions es torna a suscitar una conversa oberta sobre el paper i oportunitat de la 

transferència de coneixement per part de l´institut; sobre el caràcter 

multi/inter/transdisciplinar de l´Institut, sobre els indicadors establerts pel Vicerector de 

Recerca per assignar els fons del Contracte Programa als instituts i sobre la futura 

avaluació del TransJus a desenvolupar, en principi, al 2020.  

El Dr. Martínez torna a explicar el context de la seva reunió informal amb el Vicerector, 

de la que va informar en la passada reunió, i assenyala que les dades que li va lliurar són 

disponibles al Portal de Transparència de la UB. El Dr. Ponce manifesta haver contactat 

amb tres directors d’instituts de la UB, per la preparació de la propera reunió del 12 de 

març dels instituts, dos dels quals li han expressat que no tenien ningun coneixement del 

document que es va lliurar a la darrera reunió i un sí coneixia el document, sabia que el 

vicerectorat posa els barems (assenyalant que estaria bé discutir-los amb els instituts)  

però no sabia que era públic i no sabia on està disponible per a consulta. 

El Director suggereix avançar en la presa de decisions concretes, analitzant una per una 

les propostes del document presentat de Pla de Treball de 2019. A la vista del intercanvi 

d´opinions successiu, s´arriba finalment a les següents decisions respecte al Pla de Treball 

de 2019: 

a) Pel que fa a la proposta número 5, es reformula, en el sentit de que l´Institut llençarà 

d´immediat una convocatòria oberta d´ajuts de recerca als seus membres, sumant 

l´import de la proposta inicial que era dividida per àmbits/programes, amb fixació de 

prioritaris, i  abandonant la idea de promoure àmbits/programes específics de recerca 

amb persones coordinadores que rendissin comptes de la marxa de les activitats.  

b) Pel que fa a la proposta número 6, s´acorda que el Director demanarà formalment una 

reunió amb el Vicerector  de Recerca per a explicar-li, d´acord amb la proposta 

presentada, la situació històrica i actual de l´Institut en els seus anys de funcionament, 

la revisió de dades empíriques que es manegin i mantenir una conversa sobre els 

indicadors emprats fins ara i les peculiaritats de les disciplines existents a la facultat 

de Dret i, en particular, l´objecte de l´activitat del TransJus des de la seva creació. 

 

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

TransJus 

El Director recorda la necessitat de complir amb la normativa de l´institut completant el 
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seu disseny organitzatiu. En aquest sentit, i davant de la inexistència de propostes 

concretes a data de febrer de 2019, explica que en les darreres setmanes ha parlat amb 

alguns membres del Consell de Direcció per tal d´animar-los a que es presentessin com a 

secretari/a i com a membres de la Comissió Permanent. En aquest sentit, el Director 

proposa a la Dra. Ortuño, amb la que havia contactat prèviament per e-mail a tal efecte, i 

qui ha excusat la seva assistència, com a secretària. Diversos membres del Consell de 

Direcció mostren llavors el seu interès en formar part dels òrgans esmentats, però, 

finalment, no es concreta cap proposta, pel que queda pendent, de nou, la constitució de 

la Comissió Permanent. 

 

5. Elecció de nous membres de TransJus  

S´acorda per unanimitat acceptar la sol·licitud com a nou membre de TransJus del senyor 

Carles Soto. 

 

6. Compra de nous llibres per TransJus 

Malgrat l´existència de diverses propostes de compra de llibres per part de membres de 

l´Institut, s´acorda per unanimitat suspendre la compra de llibres pel moment, al ser 

considerada no prioritària,  i reconsiderar seguir amb aquesta activitat a finals d´any. 

 

7. Assumptes de tràmit 

No hi ha 

 

8. Torn obert de paraules. 

El Dr. Madrid exposa la necessitat de clarificar, per la comoditat de tothom, la situació 

referida al punt 2 exposat més amunt. El Dr. González comenta la possibilitat d´incloure 

en l´ordre del dia de la propera reunió la convocatòria d´eleccions a director. L´actual 

director torna a recordar que això no és possible, llevat que ell dimiteixi, cosa que ja ha 

exposat no entra en els seus plans, doncs té mandat vigent, llevat que no disposés de la 

confiança del Consell.  

A les 14,00 es posa fi a la reunió. S´acorda que el Director convocarà nova reunió, la 

quarta de 2019, en la que s´inclourà com a punts de l´ordre del dia la ratificació per part 

del Consell de Direcció de Juli Ponce Solé com a Director de TransJus fins a l´acabament 

del seu vigent mandat a l´estiu de 2020 i l´avaluació de les sol·licituds que s´hagi pogut 

presentar a la convocatòria de projectes decidida avui. 

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

acta. 

 

Sra. Leila Adim, 

Becaria del TransJus 


