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Acta de la reunió del Consell de direcció del TransJus 

Núm. de la sessió: 1/2017 

Data: 22 de març de 2017 

Horari: comença a les 12:15, acaba a les 14 hores 

Lloc: Sala de Professors de la Facultat de Dret 

Hi assisteixen: 

Dr. Juli Ponce Solé, Director 

Membres: 

Dra. Eva Andrés Aucejo  

Dra. Esther Arroyo Amayuelas  

Dr. Francisco Luis Pacheco Caballero  

Dr. Jordi Nieva Fenoll  

Dr. Daniel Vázquez Albert  

Dra. Laura Chaqués Bonafont 

Sr. Eric Coll, actuant com a secretari 

S'han excusat d'assistir-hi: 

Dra. Mª Luisa Corcoy Bidasolo  

 

Ordre del dia 

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

 

2.       Situació pressupostos de l´Institut: situació dels ingressos de 2015 i 2016 i 

despeses a preveure pel 2017. 

   

3.       Criteris predeterminats a establir per a donar suport a activitats de recerca que es 

desenvolupin a la facultat al 2017 
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4.       Criteris predeterminats a establir per a acollir a recercadors estrangers i nacionals: 

professors visitants, becaris post-doctorals, situació beques APIF  

  

5.       Situació línies de recerca existents. 

  

6. Situació de la pàgina web i línies de millora 

 

7. Secretaria del TransJus 

  

8. Estat de les publicacions del TransJus.  

 

-Nous working papers per 2017 i altres tipus de publicacions derivades del primer 

seminari semestral sobre transdisciplinarietat 

-Membres del Consell de Redacció 

-Activitats del Think Tank constituït per les professores i els professors: Esther 

Arroyo, Elisenda Malaret, María Casado, Joan-Josep Ballvé, Víctor Gómez 

   

9.   Xarxes internacionals i TransJus: invitació per part del Banc Mundial a formar part 

del Global Forum on Law, Justice and Development, http://www.globalforumljd.org/ .  

      Altres.  

      Definició àrees internacionals prioritàries 

  

10. Articulació metagrup per a impulsar projectes europeus: projecte Horitzó 2020 en 

marxa. 

  

11.    Sol·licituds noves per a integrar-se al TransJus 

 

12. Assumptes de tràmit.  

 

13. Torn obert de paraules.  

http://www.globalforumljd.org/
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Desenvolupament de la sessió 

- S´aprova l´acta de la sessió anterior. 

- Es comunica que d´acord amb afers generals i l´oficina de recerca, i com a 
conseqüència de les gestions efectuades, incloent un informe de direcció per tal 
d´intentar retenir els ingressos corresponents a 2015 tardanament ingressats i que es 
pugués utilitzar-los al 2017,  ja es pot disposar dels diners dels pressupost del TransJus, 
corresponents al exercici 2015 i al de 2016, que poden ser gastats fins al 12 de desembre 
de 2017. 

- Seguint l´ordre del dia, s’inicia una conversa oberta entre els membres del comitè 
de direcció, per tal de fixar criteris predeterminats per a donar suport a activitats de 
recerca durant 2017 i decidir com s’inverteixen els diners disponibles. El director Juli 
Ponce proposa destinar una part d’aquests diners en matèria d’ajuts per a congressos i 
traduccions, seguint la línia de convocatòries d´anys anteriors. 

- En aquesta línia, la Dra. Chaqués es posiciona a favor dels ajuts per a les revisions 
però no així per les traduccions. Comenta el fet d’introduir algun tipus de límit econòmic 
en quant a la quantia dels ajuts pel cas de les traduccions o revisions També esmenta un 
altre tipus d’ajuts com els que anirien destinats a la realització de a cursos de 
metodologia de recerca en general. En general, es té la idea d’obrir aquests ajuts a 
tothom. 

- En matèria d’ajuts, es decideix la realització el més aviat possible de 4 
convocatòries obertes amb criteris de màxima transparència i igualtat, amb una 
inversió total de 10.000 euros del pressupost del TransJus, repartides de forma 
equitativa (2.500 euros en cada una) adreçades a la realització de: 

1. Congressos i jornades, amb un enfoc internacional i transdisciplinar 
propi del TransJus. 

2. Formació en matèria de metodologia de recerca, amb un enfoc 
transdisciplinar, per a investigadors de la Facultat de Dret. 

3. Revisions de traduccions a idiomes diferents del castellà i el català. 

4. Debats o seminaris, amb invitacions a ponents amb un perfil 
internacional i transdisciplinar.  

- Aquestes 4 convocatòries són a més dels diners (10.000 euros) ja decidits en 
l´anterior reunió  durant 2017 a:  

-Compra de llibres vinculats a les línies de recerca i a disposició de tots els 
membres –com a mínim 3000€,  
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-Suport informàtic a la pàgina web– com a mínim 2000€,  

-Publicació de seminaris que es duran a terme durant 2017 – com a mínim, 5000€. 

- S’inicia una conversa, seguint l´ordre del dia, sobre quins han de ser els criteris 
per acollir recercadors estrangers i nacionals,  quina ha de ser la resposta a les peticions 
que es puguin rebre i com intentar determinar si ens interessa captar recercadors 
estrangers, així com si el TransJus podria finançar aquesta captació en el futur. Partint 
de la necessitat, obvia, de criteris clars i transparents, no es concreten, pel que queda 
pendent aquesta feina de futures reunions del comitè de direcció.  

Es notifica per part de direcció que de setembre a desembre de 2017 el professor Tim 
Kuhner, de la Georgia State University, ens visitarà gràcies a una beca Fullbright 
obtinguda per ell (http://law.gsu.edu/profile/timothy-k-kuhner/ ). 

- La Direcció fa un resum del que ha estat l’execució del pla de treball fixat en la 
darrera reunió de desembre de 2016 per aquest any. S´explica com el compliment del 
Pla avança a bon ritme el que permet pensar en el seu compliment total a finals d´any. 
També recorda com està el tema de les línies de recerca de l’institut. S’inclou el Dr. 
Daniel Vázquez a la primera línia de recerca. També s´exposen activitats organitzadas en 
el 2017 ( 31 de març, 
https://www.ub.edu/portal/documents/620105/1290961/Cartell_debat_TransJus_31.
03_cat.pdf/9f0f3552-5eb1-4d4e-8320-c0b59de25958; 16 de juny, debats amb Susan 
Rose-Ackerman i Bruce Ackerman,  U. de Yale i Paul Craig, U. d´Oxford, sobre corrupció, 
aspectes constitucionals d´actualitats als EEUU i bona administració, respectivament, 22 
de novembre, seminari sobre Neurociències i Ciències Socials, en col.laboració amb 
l´Institut de Neurociències de la UB)  i previstes pel 2018. En aquest darrer cas, es 
comunica la previsió per part de la Dra. Ortuño d´impulsar activitats en la linea 1 de 
recerca sobre ètica i ciències socials; la voluntat del Dr. Vazquez d´impulsar activitats 
sobre bon govern corporatiu i bon govern del sector públic i la possibilitat exposada per 
la Dra. Arroyo d´impulsar actuacions en una línia relacionada amb robòtica i Dret. 

- El Sr. Eric Coll Clua, becari del TransJus, fa una explicació del que ha suposat la 
seva feina remodelant el web del TransJus i en particular explicant el nou funcionament 
juntament amb la traducció a l’anglès del mateix, que ha costat 500 euros. Igualment 
s´exposa la voluntat de passar a traduir el web al portuguès, com a darrera llengua de 
treball. S´efectuen algunes propostes per part dels membres del consell de direcció en 
quant a l’aspecte i estructura del web. Es decideix eliminar certes pestanyes del web i 
crear-ne d’altres a fi que tingui un millor aspecte i  més fàcil accessibilitat. La vinyeta de 
publicacions dels membres i la d’activitats de recerca s’eliminaran. Es donarà un altre 
enfoc al Blog, essent l’espai de resums d´activitats celebrades pel o amb suport del 
TransJus. També sorgeix la idea de crear una vinyeta per tal de penjar les actes dels 
consells de direcció.  

-  Pel que fa a l´apartat de publicacions, es decideix eliminar la figura del Consell de 
redacció, donat que les publicacions del TransJus es generaran com a resultat dels 
debats (mínim dos a l´any) i dels seminaris (mínim dos a l´any) que seran impulsats pel 
TransJus. Es mantindrà però la vinculació de les persones que s´han declarat 

http://law.gsu.edu/profile/timothy-k-kuhner/
https://www.ub.edu/portal/documents/620105/1290961/Cartell_debat_TransJus_31.03_cat.pdf/9f0f3552-5eb1-4d4e-8320-c0b59de25958
https://www.ub.edu/portal/documents/620105/1290961/Cartell_debat_TransJus_31.03_cat.pdf/9f0f3552-5eb1-4d4e-8320-c0b59de25958
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interessades en seguir formant part, per exemple en relació a la revisió futura de nous 
working papers. 

-  La professora Arroyo explica la reunió mantinguda l'1 de març a les 13 h. a la sala 
de professors amb Pep Vallbé, Maria Casado, Elisenda Malaret i Eugènia Ortuño, a qui 
es va demanar consell sobre la revisió del sistema de publicacions del TransJus. Entre els 
suggeriments sorgits, s´esmenta seguir tres models de publicacions: fer short/briefing 
papers (a partir de les ponències dels seminaris i debats), en els que no calen notes ni 
bibliografia, que no han de ser superiors a 6-10 pàgines; publicar documents gràfics, com 
ara videos, dels debats i seminaris; i reconvertir el bloc, a l'únic efecte d'anunciar i fer la 
crònica dels seminaris i debats que es fan periòdicament. S´agraeix a la Dra. Arroyo el 
seu impuls per a convocar el grup de reflexió i transmetre al comitè de direcció les seves 
idees. 

-  En relació amb el nomenament del Dr. Pacheco com a secretari del TranJus, qui 
acceptà de ser-ho en la darrera reunió d´1 de desembre de 2016, en la seva qualitat de 
membre més veterà del comitè de direcció, es fa constar la consulta efectuada per la 
direcció a afers generals respecte al dubte i la incertesa pel que fa a la compatibilitat de 
ser Director de Departament i alhora secretari del TransJus. Per aquest motiu, es 
decideix retirar la proposta, de comú acord amb el Dr. Pacheco, i es proposen altres 
criteris per al nomenament del Secretari/a del TransJus, complint la normativa vigent 
(membre més jove, voluntari...).  

Ningú es presenta voluntari i no s´obté cap acord al respecte, pel que, pel moment, el 
TransJus seguirà sense secretari/a formalment escollit. 

No dona temps a tractar la resta de punts, in situ, que són deixats per a un moment 
posterior. Així es fa respecte a les sol·licituds de nous membres del TransJus rebudes, 
que són acceptades a posteriori per tot el comitè de direcció: es tracta dels professors 
Alex Peñalver, Domènec Sibina, Miguel Angel Soria Verde i Pep Vallbé. 

 

Acords 

S´acorda:  

1. Aprovar l´acta de la sessió anterior 

2. Llançar 4 convocatòries obertes per a 

1. Congressos i jornades, amb un enfoc internacional i transdisciplinar propi 
del TransJus. 

2. Formació en matèria de metodologia de recerca, amb un enfoc 
transdisciplinar, per a investigadors de la Facultat de Dret.  

3. Revisions de traduccions a idiomes diferents del castellà i el català. 
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4. Debats o seminaris, amb invitacions a ponents amb un perfil internacional i 
transdisciplinar. 

Amb la dedicació d’una quantitat global de 10.000 € ajuts, distribuïts en  2.500€ per a 
cada línia.  

3. Continuar la realització de millores en el web i en el sistema de publicacions del 
TransJus, d´acord amb les directrius adoptades. 

4. Acceptar com a membres del TransJus als professors Alex Peñalver, Domènec Sibina, 
Miguel Angel Soria Verde i Pep Vallbé. 

 

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

 

 

Eric Coll, becari del TransJus 

 

 

Vist i plau 

 

 

Juli Ponce i Solé 

Director del TransJus 


