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Acta de la reunió del Consell de Direcció del TransJus 

 

 

Núm. De la sessió: 4/2019 

Data: 3 d�abril de 2019 
Horari: comença a les 12,15 hores acaba a les 13,45 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  

Dr. Antonio Madrid Pérez 

Dra. Eugènia Ortuño Pérez 

Dra. Mónica Navarro Michel  

Dr. José Andrés Rozas Valdés  

Dra. Mariona Tomás Fornés  
 
Becaris: 

Sra. Ona Lorda i Sra. Leila Adim, actuant com a secretàries.  
 
La Dra. Mariló Gramunt Fombuena excusa la seva assistència. 
 
 

Ordre del dia:  

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

2. Ratificació de la confiança del Consell de Direcció en el Director Juli Ponce Solé 

per tal que finalitzi el seu mandat, a l´estiu de 2020. 

Ratificació de la voluntat del Director de continuar la seva tasca fins a finalitzar el 

seu mandat. 

3. Explicació d´accions i Pla de Treball de 2019 en marxa: 

i. Participació a projecte Horizon 2020 
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ii. Lideratge de la sol·licitud de xarxa temàtica interdisciplinària presentada 

a convocatòria del Ministeri amb diversos grups de recerca de diverses 

universitats i amb EAPC. 

iii. Participació a xarxa de recerca sobre Intel·ligència Artificial  a 

convocatòria del Ministeri 

iv. Realització activitats del 4 i 6 de març: inauguració exposició Defensores 

per Vicerectora, Degà i Directora de la unitat d´igualtat, taula rodona 

posterior. Jornada del dia 6. 

v. Tercera presentació del llibre de TransJus sobre habitatge a Sant Cugat. 

Previsió de quarta presentació a Granollers el dia 4 d´abril. 

vi. Living Lab de Governança i PIMEC: desenvolupaments sobre better 

regulation i legislació vitivinícola 

vii. Human-Bussines Based Model, OCDE, Banc Mundial i AMB: 

desenvolupaments 

viii. Participació de TransJus a la xarxa d´entitats Aturem el maltractament de 

la gent gran. 

ix. Publicació Guia temes urbans i religiosos, col·laboració de TransJus amb 

la Fundació Pluralismo y Convivencia,  Ministeri de Justícia 

x. Publicació llibre col·lectiu jornada TransJus sobre XX aniversari LJCA a 

editorial Tirant Lo-Blanch 

xi. Publicació llibre resultat de la conferència internacional de 2017 de 

TransJus en el marc de la segona edició de Law and Society � La Nueva 

Agenda Urbana y su implementación: hacia una mejor gobernanza 

urbana�. 

xii. Informació reunió Directors d´Instituts de Recerca de la UB 

xiii. Informació sobre reunió amb el Vicerector de Recerca 

xiv. Resolució convocatòria d´ajuts de març de 2019 

 

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

del TransJus 

 

5. Assumptes de tràmit; 

 

6. 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 
 
Es passen a considerar diverses esmenes suggerides pel Dr. Martínez 
 
Una d´elles fa esment a la referència continguda a l´acta sobre l´inici d´activitats a l´any 
2014, quan formalment consta que l´institut va ser creat al 2012 
 
La Dra. Navarro fa esment a que a les memòries de la Facultat consta que el TransJus va 
començar a estar operatiu al gener de 2013 
 
S�acorda que en principi serà aquesta data la que figurarà, doncs, mirant de confirmar-la 
amb total seguretat.  
 
En segon lloc, el Dr. Martínez proposa treure la paraula �informal� de la referència a la  
reunió que va mantenir amb el vicerector de recerca. S�acorda modificar l�acta d�acord 

amb la proposta del Dr. Martínez i s�aprova per unanimitat.  
 
2. Ratificació de la confiança del Consell de Direcció en el Director Juli Ponce Solé per 
tal que finalitzi el seu mandat, a l´estiu de 2020. 
 
- Davant de la inexistència de regulació relativa a aquest punt en el Reglament de 

funcionament intern del TransJus, el Dr. Ponce proposa que el Dr. González expliqui 
la seva proposta de ratificació de la confiança del Director del TransJus expressada a 
la reunió anterior, en primer lloc, i que després es faci una ronda d´intervencions per 
tal que tots els membres del Consell de Direcció expressin la seva opinió.  
 

- El Dr. González proposa votar, recolzat pel Dr. Martínez, amb l�argument de que no 

s�està arribant a cap decisió dins del Consell de Direcció.  
 

- El Dr. Madrid considera que cal trobar una solució per poder treballar amb normalitat 
i avançar en la realització de tasques concretes, no oposant-se a la votació. 

 
- La Dra. Ortuño demana aclariments sobre què és exactament el que es vota i quines 

alternatives en positiu es presenten. Esmenta que s�ha donat un pas molt important 

dins del TransJus en els darrers anys sota la nova direcció i que considera que 
existeixen diversos models sobre el que es considera investigació, pel que rebutja i li 
amoïna  que es parli del model de recerca, i que s�hauria de canviar la manera en que 

s�ha actuat fins ara en el Consell de Direcció. 
 
- El Dr. Gómez comenta que li ha sorprès fins al moment la dinàmica del TransJus i 

afirma que ja s�han fet cinc reunions del Consell i no s�ha arribat a cap acord. També 

afirma que, en la seva opinió, el Consell té la obligació de quedar-se i resoldre els 
problemes, començar de nou i decidir si la direcció actual és la més adequada.  
 

- El Dr. Rozas comenta que en la seva opinió el TransJus ha funcionat molt bé en els 
últims dos anys i que no veu cap problema en que continuï el Dr. Ponce com a 
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director. Nogensmenys, comenta que si això és un problema per a la resta del Consell 
s�hauria de fer unes dobles eleccions.  
 

- El Dr. Ponce matisa, en relació amb les intervencions anteriors i la durada del mandat 
de la direcció, que les eleccions a la direcció s�haurien de fer abans de l�estiu del 

2020, donat que ell va prendre possessió a finals de setembre de 2016 i la nova 
direcció ho hauria de fer  al setembre de 2020. Li resta, doncs, un any de mandat, no 
dos. 
 

- La Dra. Tomás s�adhereix al punt de vista del Dr. Gómez. A continuació, expressa 
que ella també te una visió de la investigació que pot allunyar-se una mica de la 
d�alguns membres i que possiblement existeix una confusió al voltant del concepte 
d�investigació entre els propis membres del Transjus, com s�ha vist reflectit a les 

poques sol·licituds de recerca presentades a la convocatòria d�ajuts.   
 

- El Dr. Madrid fa constar que la seva voluntat és dimitir com a membre del Consell 
si aquest no és capaç de treballar plegat per assolir fites pràctiques. 
 

- La Dra. González comenta que no es tracta d�un tema personal sinó que existeixen 
visions diverses sobre el concepte de recerca i que la votació ha d�entendre�s en 

aquest sentit. També comenta que si el Dr. Ponce seguís com a director hauria 
d�escoltar altres propostes i que cal votar i que la votació ha de ser secreta.  
 

- El Dr. González afirma que no té cap interès personal en el TransJus i que s�hauria 
de reformar el reglament per tal de corregir el tema de l�acompassament entre el cicle 
temporal del mandat del Consell i el del Director.  

 
- El Dr. Ponce, després de la ronda d´intervencions de tots i cada un dels membres del 

Consell de Direcció, fa un resum i comenta que amb la carta oberta als membres, que 
va enviar per e-mail a tots/es abans del Consell de Direcció, volia deixar clar que, 
òbviament, no es tracta de res personal i que és estrictament un tema professional. 
També que està obert a les crítiques i alternatives, com ho demostra el Pla de Treball 
de 2019, i que s´han adoptat decisions i no hi ha paràlisis, como demostra aquest Pla 
en marxa i els punts de l´ordre del dia posteriors, tot i que cal tenir en compte que 
l´Institut té les limitacions recercadores pròpies de la Facultat, com queda reflectit en 
el document de recerca aprovat en Junta fa uns mesos i comentat amb el Vicerector 
el passat dia 27 de març, en reunió de la que es va informar per escrit a tots els 
membres (Annex). 
Assenyala que en les darreres eleccions, fins al darrer moment  no hi havia candidats 
suficients per al Consell de Direcció i que, per això, va animar a que es presentessin 
algunes de les persones avui presents, considerant que tots els membres del Consell 
de Direcció són acadèmics de sobrada competència per a impulsar al TransJus en el 
futur. També afirma que percep una certa confusió entre alguns membres del Consell 
en quant a la tasca i finalitats de l´Institut i que es parla de models de recerca, però 
que ningú no ha formulat cap alternativa concreta en positiu.  
Finalment reafirma que la seva voluntat no és dimitir i que tampoc té pensat cridar a 
una votació, ja que no està previst ni al reglament del TransJus ni tampoc a l�ordre 

del dia. 
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- La Dra. González afirma que creu que la majoria del Consell té la voluntat de votar 
i que s�ha de fer en secret.   

 
- El Dr. Rozas proposa dissoldre el Consell de Direcció i fer noves eleccions per a 

escollir un nou  Consell de Direcció  i posteriorment que aquest esculli al  càrrec del 
Director/a. S�hi adhereixen el Dr. Ponce i el Dr. Madrid.  

 
- El Dr. Martínez vol fer constar a l�acta que vota en contra de la ratificació del Dr. 

Ponce com a director.  
 
- El Dr. Madrid fa constar que dimiteix del Consell de Direcció i que la seva voluntat 

és realitzar unes noves eleccions al Consell de Direcció.  
 

- S�acorda realitzar dues votacions, amb vot secret, per 8 vots a favor i dos abstencions. 
En primer lloc, sobre la ratificació del Dr. Ponce com a Director del TransJus i en 
segon lloc respecte a la dissolució del Consell de Direcció. El Dr. González fa constar 
en acta que s�absté a la segona votació perquè no constava a l�ordre del dia. El Dr. 
Ponce fa constar en acta que no hi ha procediment reglamentari previst per a la votació 
de la ratificació de la direcció i que aquesta votació tampoc era prevista a l´ordre del 
dia, pel que també s´absté. 
 
Primera votació: Ratifica la direcció del TransJus? 

 

· Vots a favor: 3 

· Vots en contra: 7  

· Abstenció: 1 

 

S�accepta la delegació del vot de la Dra. Gramunt, no present, a la Dra. Navarro, 
malgrat no existeixi regulació sobre la mateixa. 
 
S�acorda no ratificar la direcció del TransJus.  
 

Segona votació: Vol dissoldre el Consell de Direcció per a realitzar unes noves 

eleccions i que aquest realitzi una nova votació per a escollir el director/a del 

TransJus amb l�objectiu d�acompassar els dos mandats? 

 

· Vots a favor: 5 

· Vots en contra: 2 

· Vots en blanc: 2 

· Abstenció: 1 

 

S�acorda la dissolució del Consell de Direcció del TransJus i la convocatòria de 

noves eleccions per a un nou Consell de Direcció del que sorgirà una nova 

direcció. 
 
- La resta de punts del dia no arriben a ser tractats, donada l´hora. És a dir: 

 
3. Explicació d´accions i Pla de Treball de 2019 en marxa: 

i. Participació a projecte Horizon 2020 
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ii. Lideratge de la sol·licitud de xarxa temàtica interdisciplinària presentada 
a convocatòria del Ministeri amb diversos grups de recerca de diverses 
universitats i amb EAPC. 

iii. Participació a xarxa de recerca sobre Intel·ligència Artificial  a 
convocatòria del Ministeri 

iv. Realització activitats del 4 i 6 de març: inauguració exposició Defensores 
per Vicerectora, Degà i Directora de la unitat d´igualtat, taula rodona 
posterior. Jornada del dia 6. 

v. Tercera presentació del llibre de TransJus sobre habitatge a Sant Cugat. 
Previsió de quarta presentació a Granollers el dia 4 d´abril. 

vi. Living Lab de Governança i PIMEC: desenvolupaments sobre better 

regulation i legislació vitivinícola 

vii. Human-Bussines Based Model, OCDE, Banc Mundial i AMB: 
desenvolupaments 

viii. Participació de TransJus a la xarxa d´entitats Aturem el maltractament de 

la gent gran. 

ix. Publicació Guia temes urbans i religiosos, col·laboració de TransJus amb 
la Fundació Pluralismo y Convivencia,  Ministeri de Justícia 

x. Publicació llibre col·lectiu jornada TransJus sobre XX aniversari LJCA a 
editorial Tirant Lo-Blanch 

xi. Publicació llibre resultat de la conferència internacional de 2017 de 
TransJus en el marc de la segona edició de Law and Society � La Nueva 

Agenda Urbana y su implementación: hacia una mejor gobernanza 
urbana�. 

xii. Informació reunió Directors d´Instituts de Recerca de la UB 

xiii. Informació sobre reunió amb el Vicerector de Recerca 

xiv. Resolució convocatòria d´ajuts de març de 2019 
 

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

del TransJus. 
 
 
A les 13,45 es posa fi a la reunió.  
 
El Director aixeca  la sessió, de la qual, actuant en condició de secretari, estenc aquesta 
acta. 
 

Ona Lorda Roure 
Becària del TransJus 



          Març de 2019 

 

Benvolgudes/ts membres del TransJus, 

Em permeto adreçar-vos unes paraules per escrit, tot i que en la propera reunió del dia 3 d´abril també 

ho comentaré verbalment i breument. Com tots sabem, en la darrera reunió del nostre òrgan, vàrem 

acordar que el primer punt de l´ordre del dia del proper dia 3 d´abril fos una ratificació/moció de 

confiança en relació a la meva persona com a actual Director, amb  mandat vigent fins l´estiu de 2020. 

Com crec que tots sabem també, no hi ha cap disposició del nostre reglament de funcionament que 

prevegi quelcom similar. En tot cas, jo no hi vaig mostrar cap problema per a parlar-ne del tema, donat 

que, com es va dir, es tracta de possibilitar que tothom es senti còmode.  

En aquest sentit, vull recordar breument que l�origen del meu mandat actual deriva d´haver estat 

escollit a l´estiu de 2016 com a Director pels membres de l´anterior Consell de direcció (amb presa de 

possessió efectiva a finals de setembre de 2016). Aquest va ser el primer  Consell de Direcció de 

l´Institut (el qual va començar a operar realment a partir de l´any 2014; anteriorment va haver-hi, 

sembla ser, un problema burocràtic, una pèrdua de documentació, que va tenir l´Institut en un limbo 

dos anys...). Prèviament a ser escollit Director, jo ja havia estat escollit, en eleccions obertes a tots els 

membres del TransJus, com a membre d´aquest primer Consell de Direcció. 

La tasca realitzada durant aquests dos anys darrers, en els que he estat Director, l´ha pogut conèixer 

qualsevol membre de TransJus, tingués més o menys implicació en l´activitat de TransJus, mitjançant 

les memòries anuals (elaborades des de 2016 i fetes públiques), els correus electrònics i les newsletters 

(també elaborades des de 2016 i fetes igualment públiques) i les actes del Consell de direcció 

(igualment elaborades des de 2016 i publicades al web), a banda de les converses informals amb mi i 

amb els membres del Consell de Direcció anterior. A més, en les reunions mantingudes fins ara amb 

vosaltres s´ha lliurat, en aquesta mateixa línia de transparència, altra informació, com ara el 

finançament de l´Institut mitjançant el contracte programa amb la UB i les despeses de 2018. 

Del conjunt d´informació, crec que es deriva, raonablement, que, amb possibles errors, com no pot ser 

d´altra manera, la tasca de TransJus ha crescut en número i impacte en els darrers dos anys, publicant-

se directament per l´Institut més d´una trentena de treballs, en diferents idiomes, i diversos llibres, 

com a fruit de diferents activitats dels membres (debats, jornades, seminaris...) que han estat 

oportunitats per a debatre i transferir, mitjançant aquestes publicacions. Tot això, és clar,  a banda del 

treball individuals dels membres. A més, ens hem integrat a un fòrum del Banc Mundial, hem 

sol·licitat diversos projectes europeus, treballem amb l´OCDE en un projecte internacional en marxa, 

col·laborem amb altres instituts UB, i, creixentment, investigadors/es d´arreu volen venir a investigar 

amb nosaltres. 

Ens coneixem tots/es des de fa anys i crec que a aquestes alçades la meva honorabilitat i diligència 

són conegudes. Considerava, i considero, que els membres de l´actual Consell, molts dels quals vàreu 

ser animats per mi  a presentar-se a les eleccions, constituïu un grup d´acadèmics d´alt nivell, 

perfectament capaços d´impulsar el TransJus, culminar projectes en marxa i endegar de nous que 

pensem plegats, ajudant a corregir, amb propostes constructives, de bona fe i amb lleialtat institucional, 

els errors que s´hagin pogut cometre i a afrontar nous reptes que acaben de sorgir i que serviran per 

enfortir l´Institut.  

Com ja us vaig dir, i reitero, és la meva intenció complir el meu deure i acabar el meu mandat i els 

projectes endegats, per responsabilitat personal. Confio que ho podrem fer plegats.  

Cordialment,                                                           

  Juli Ponce Solé 
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Resum de la Reunió mantinguda amb el Vicerector de Recerca el dia 27 de març 

Lloc: Plaça Universitat, despatx del vicerector 

Horari: a partir de les 9 hores 

Resum elaborat per Juli Ponce, Director de TransJus 

 

1. En primer lloc, havent-se complert la meitat del  mandat del Vicerector i de la Direcció de 

TransJus i no havent tingut encara l´oportunitat de saludar-lo formalment i d´intercanviar 

impressions en temes de comú interès, la Direcció es va presentar i va comentar les 

característiques generals de l´institut, de les quals el Vicerector no n´era massa conscient, 

lògicament. 

Se li va comentar, que porta funcionant realment ara fa 4 anys, essent dels que menys anys 

porta funcionant de la UB (se li va comentar que a més, hi ha un error en l´inici d´activitats que 

li consta al Vicerectorat, que desconeixia, ja que aquest inici és de 2014, no de 2012, degut a un 

error en la tramitació de la posada en marxa, amb pèrdua de documentació). 

(Una relació d´instituts de la UB on es pot comprovar que som dels de més tardana posada en 

marxa a:  

https://www.ub.edu/web/ub/galeries/documents/recerca/research_institutes_jan2014.pdf ). 

Se li va recordar al Vicerector que TransJus va néixer, com diu el seu Reglament de Funcionament 

Intern, “amb l´objectiu de 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”, seguint el camí marcat per la LERU (Interdisciplinarity and the 21st century 

research-intensive university, 2016) o la British Academy, entre d´altres (Crossing Paths. 

Crossing Paths: Interdisciplinary Institutions, Careers, Education and Applications, 2016). Se li va 

posar en relleu que aquesta no és una tasca fàcil, com assenyalen aquestes institucions, 

donada la falta de tradició i d´incentius existents, però sí important, que requereix d´estructures 

específiques i de temps per a desenvolupar-se. 

El Vicerector va comentar que com a actor en la posada en marxa de l´Institut del Cosmos, 

entenia perfectament que cal temps per cohesionar un institut. 

2. També se li va exposar que hem vist com en els primers anys de vida del nostre institut la 

participació en el Contracte Programa ha anat descendent, en aplicació dels indicadors fixats 

externament pel Vicerectorat. Tot i que, per contra, l´activitat durant 2017 i 2018 de l´Institut 

ha estat intensa, més que doblant les dels dos primers anys, donant lloc, per exemple, a la 

publicació com a TransJus de diversos llibres, dos  d´ells en anglès amb editorials estrangeres de 

prestigi (se li va fer entrega d´un paquet de documentació i publicacions) 

A més, s´han desenvolupat més d´una quarantena d´activitats i impulsat més d´una trentena de 

publicacions com a institut (working papers, notes per a la reflexió, sense comptar, òbviament,  

el nostre actiu bloc). 

Se li va indicar que hi hauria la possibilitat que la recollida de dades per a atorgar la quantia 

lligada al contracte programa fos errònia i no reflectís la realitat de les publicacions i projectes 
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de recerca individuals dels membres de TransJus. Es va oferir ajut per part de TransJus en 

comprovar la correcció de les informacions ABANS de decidir el repartiment. 

El Vicerector va comentar que això era perfectament possible, que era imprescindible fer 

constar en les publicacions la condició de membre de l´Institut (com s´ha recordat de nou 

recentment des de TransJus), que els indicadors tenien en compte la tasca individual dels 

recercadors adscrits a TransJus  i que acceptava el suggeriment, proposant una connexió entre 

la gestió de TransJus i l´oficina de recerca de la UB per anar subministrant i comprovant que 

no hi ha omissions en la recollida de dades. Se li va contestar que així es faria amb caràcter 

immediat. 

Se li va comentar també que, amb independència que TransJus intenti complir els indicadors 

de repartiment del contracte programa amb la UB (no pensats per a l´activitat en l´àmbit de 

les ciències socials i especialment del Dret)  dissenyats externament a l´Institut i sense la seva 

participació en la definició, que són d´aplicació uniforme a tots els instituts de la mateixa 

manera, caldria modificar-los, afegint altres elements que reflecteixin fidelment les 

peculiaritats d´una facultat de Dret. Per exemple, els esmentats indicadors, se li va fer notar, no 

tenen en compte llibres publicats, sigui pel TransJus directament o pels seus membres. 

El Vicerector va prendre nota de la qüestió per al seu estudi, assenyalant que entenia les 

especialitats esmentades, que han tingut reflex per primera vegada al PDA d´enguany, amb 

millors resultats, com després es desenvoluparà. 

En concret, a més, se li va recordar que la de la UB, que nodreix de recercadors al TransJus,  com 

assenyala l´Estratègia de Recerca de la Facultat de Dret de la UB, aprovada en Junta al desembre 

passat 

(https://www.ub.edu/portal/documents/620105/0/Estratègia+de+Recerca+de+la+Facultat+de

+Dret+final+desembre+2019.pdf/ec10b815-4942-faa6-d2c6-26d565d8d404 ), i de la que tenia 

noticia el Vicerector, té característiques com les següents, que varen ser comentades amb el 

Vicerector: 

“En primer lloc, l’input que ha generat la recerca a la Facultat de Dret només representa el 8 % 

del total produït en l’àmbit de les ciències socials de la UB al llarg del període, mentre que, per 

exemple, el nombre d’alumnes matriculats a la Facultat en representa el 45 % i el nombre de PDI 

de la Facultat un percentatge similar. Hi ha, doncs, una clara desproporció entre el que 

representa la Facultat com a institució docent i el que produeix en termes d’inputs de recerca.  

-La segona consideració fa referència a la capacitat de generar inputs per a la Facultat, que està 

concentrada en dues àrees de coneixement, que representen més del 40 % del total produït en 

aquest període. Les altres tretze àrees representen, de manera conjunta, el cinquanta i escaig 

restant... 

(...)demostra la debilitat de la recerca que es du a terme a la Facultat... 

El nivell de producció acadèmica de la Facultat respecte del conjunt de les ciències socials és 

similar a l’input aconseguit: al voltant d’un 6 % de les publicacions en revistes estrangeres i el 10 

% de les publicacions en llibres d’editorials estrangeres. En nombres absoluts representa al 

voltant de 700 articles en revistes internacionals en 9 anys, que equival a dir 3,7 articles per PDI 

de la Facultat en pràcticament una dècada. En canvi, la Facultat representa el 29,3 % de les 

publicacions en revistes nacionals i el 26,5 % de les publicacions en llibres d’editorials nacionals. 

La falta d’internacionalització de la recerca de la Facultat és la quarta característica a què haurà 
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de respondre aquest document. - Hi ha molt poques publicacions en revistes indexades a l’ISI 

WoS: al voltant de 40 articles, dels quals menys de la meitat han estat editats en una revista Q1 

o Q2. A més, gairebé totes estan concentrades en una sola àrea. És cert, però, que en aquest 

període s’observa una lleugera tendència a un increment del nombre d’articles publicats en els 

quartils superiors (en la base de dades Carhus+) en detriment d’aquells editats en revistes QC i 

QD” 

Se li va fer notar al Vicerector que, com  ha assenyalat la CRUE molt recentment (en relació en 

aquest cas a la Open Science en concret), i se li va expressar per escrit en la carta sol·licitant la 

reunió,  sembla necessari treballar en una línia “que desarrolle y promueva la implantación de 

indicadores más comprehensivos, no sólo cuantitativos y basados en índices de impacto de las 

publicaciones, sino también cualitativos, en los que se puedan incorporar múltiples criterios, 

más allá de los puramente bibliométricos, y se analicen los potenciales impactos de su 

utilización”. 

El Vicerector va prendre nota de la qüestió per a la seva consideració 

3. Finalment, i en tercer lloc, se li va demanar informació sobre la futura avaluació externa de 

TransJus.  

El Vicerector va explicar que estan treballant amb l´AGAUR en aquest tema. Ara s´estan avaluant 

diversos instituts, tot i que van amb retard i no creia que poguessin fer-la, com estava previst, 

dins de 2019. De cara al futur, va comentar, sense preses, es vol anar avaluant la resta d´instituts, 

en el sentit sobre tot que es consolidi la cultura de l´avaluació, que s´està estenen també a 

Departaments de Facultats. 

En relació a la futura avaluació externa, se li va fer notar que el TransJus és favorable a ser 

avaluat. Se li va comentar que essent un dels instituts de més tardana posada en marxa, hauria 

de ser, lògicament, dels darrers en ser avaluats, per donar temps a la seva maduresa, en la 

línia que ell mateix havia notat i hem dit més amunt.  

A més, aquesta avaluació hauria de ser adient al perfil i característiques de l´Institut. Se li va 

transmetre també que en els criteris que la UB transmeti a l´AGAUR, s´haurien de tenir en 

compte les especificitats de les ciències socials. El Vicerector va dir que ho entenia 

perfectament, i que de fet, com es deia abans, aquest any el PDA havia introduït criteris 

específics per a Dret, que havien donat lloc a que els resultats fossin millors. 

Davant d´aquesta consideració del Vicerector, se li va comentar que les modificacions 

introduïdes al PDA, amb les degudes adaptacions, s´haurien d´estendre tant a l´assignació del 

contracte programa amb la UB com als futurs criteris que transmeti a l´AGAUR per l´avaluació 

externa. 

El Vicerector va contestar a totes aquestes qüestions assenyalant que li eren d´interès i que en 

prenia nota per a treballar plegats en la direcció de reflectir el més fidelment possible la tasca 

realment duta a terme i avaluar raonablement a TransJus, quan arribi el seu moment. 

 

 

 

 


