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Acta de la reunió del Consell de direcció del TransJus 

Núm. de la sessió: 3/2017 

Data: 3 de juliol de 2017 

Horari: comença a les 10, acaba a les 11 hores 

Lloc: Sala de Professors de la Facultat de Dret 

Hi assisteixen:  

 

Dr. Juli Ponce Solé, Director 

 

Membres: 

Dra. Esther Arroyo Amayuelas  

Dr. Daniel Vázquez Albert  

 

Sr. Eric Coll, actuant com a secretari 

Dr. Ramón Torrent, com a membre del Comité científic del  TransJus 

 

Excusen assistència: 

Dra. Eva Andrés 

Dra. Mª Luisa Corcoy Bidasolo  

 

 

Ordre del dia 

 

Reunió del Comité de Direcció del TransJus 

 

Dilluns, 3 de juliol de 2017, 10h 
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Lloc: Sala de professors  

 

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

 

2.       Balanç de situació. 

 

2.1 Grau d´implementació del Pla de treball de 2017 de l´Institut, aprovat pel 

comitè de direcció. 

 

2.2 Activitats previstes per al segon semestre de 2017 i per a 2018 

 

- URBAN THINKERS CAMPUS, MADRID. 10-12 JULIO 2017.“EL DERECHO 

EN LA CIUDAD” 

- 20 de setembre, presentació llibre: 

 

o Presentación del libro de Antonio Piazuelo y debate en torno 

al mismo 

 

LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL  

 

¿UN ESTADO DE BIENESTAR PARA EL SIGLO XXI? 

 

Intervinientes: Antonio Piazuelo, David Raventós, UB, Lluis 

Torrens, Aj. BCN 

 

- 16, 17,18 d´octubre, Seminari Law and Society, 2na edició 

International Transdisciplinar Seminar 

 

The New Urban Agenda and its implementation: towards a better 

urban governance 

 

-22 de novembre, Seminari Neurociènca i Ciències Socials, organitzat 

en col.laboració amb l´Institut de Neurociències de la UB 

 

- Desembre 2017, I I Congreso Ibérico de Urbanismo (AETU, UNED, Ad 

Urbem, Universidades de Lisboa y Coimbra). 
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- 2018 

 

2.3 Comunicació de que TransJus ha passat a ser nou membre del Global Forum 

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

El projecte d´un model de negoci basat en la persona. Implicacions i accions 

futures.  

 

2.4 Estat de les convocatòries d´ajuts llançades al maig de 2017 

 

2.5 Estat de les publicacions del TransJus. 

 

2.6 Sol·licitud projecte Horitzó 2020 

 

2.6 Presentació de sol·licituds de nous integrants del TransJus 

 

3. Proposta del membre del TransJus Ramón Torrent sobre projecte Horizon en marxa 

 

4. Assumptes de tràmit.  

 

5. Torn obert de paraules.  

 

Desenvolupament de la Sessió 

 

S´aprova l´acta de la sessió anterior. 

Degut a una reunió posterior a Rectorat, el Dr. Torrent demana intervenir en primer lloc, 

cosa que s´accepta. Exposa el projecte Horizon en marxa del que és responsable, i 

demana que aquest passi a estar sota la cobertura del TransJus, plantejant la possibilitat 

de que aquest pugui passar a tenir CeGe per a poder gestionar-lo. 

Els assistents reiteren la voluntat de donar suport a activitats de membres del TransJus 

en la mesura de les possibilitats d´aquest, però assenyalen que l´institut no té CeGe ni 

mai s´ha plantejat de tenir-lo. 

http://www.globalforumljd.org/
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El Dr. Torrent indica que marxa a una reunió amb el Rector i que ja ens comentarà el 

resultat de la mateixa. Amb posterioritat, remet un correu electrònic en el que  s´indica 

que ha trobat una solució pel CeGe sense necessitat de comptar amb TransJus. 

-Un cop marxa el Dr. Torrent, es realitza per part del Director un balanç de situació, que 

mostra un alt grau d´implementació del Pla de treball de 2017 de l´Institut, aprovat pel 

comitè de direcció. S´expliquen les activitats previstes per al segon semestre de 2017 i 

per a 2018, entre elles: 

 

- URBAN THINKERS CAMPUS, MADRID. 10-12 JULIO 2017.“EL DERECHO EN LA CIUDAD” 

(del que amb posterioritat es va donar noticia al blog de l´institut: 

https://transjusblog.wordpress.com/2017/07/11/transjus-col%c2%b7labora-amb-

uned-i-onu-habitat-en-lorganitzacio-de-jornades-internacionals/ ) 

 

20 de setembre, presentació llibre: 

 

Presentación del libro de Antonio Piazuelo y debate en torno al mismo 

 

LA RENTA BÁSICA UNIVERSAL  

 

¿UN ESTADO DE BIENESTAR PARA EL SIGLO XXI? 

 

Intervinientes: Antonio Piazuelo, David Raventós, UB, Lluis Torrens, Aj. BCN 

 

-16, 17,18 d´octubre, Seminari Law and Society, 2na edició International Transdisciplinar 

Seminar 

 

The New Urban Agenda and its implementation: towards a better urban governance 

 

-18 d´octubre, a les 19 hores:  

 

 

 

https://transjusblog.wordpress.com/2017/07/11/transjus-col%c2%b7labora-amb-uned-i-onu-habitat-en-lorganitzacio-de-jornades-internacionals/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/07/11/transjus-col%c2%b7labora-amb-uned-i-onu-habitat-en-lorganitzacio-de-jornades-internacionals/
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DEBATES TRANSJUS 

Seminaris del programa de doctorat en Dret i Ciència política 

 

Miércoles, 18 de octubre de 2017, 19 horas 

Facultat de Dret – Sala de Professors 

 

 

LA DIMENSIÓN JURÍDICA DEL GASTO PÚBLICO: DERECHOS HUMANOS, PRESPUESTOS 

Y RECORTES 

 

Dr. Horacio Corti, Profesor de la U. de Buenos Aires, Defensor General de la Ciudad de 

Buenos Aires 

Dr. Cristián José Billardi, Profesor adj. interino de Derecho Tributario, U. de Buenos 

Aires 

Dr. José A. Rozas, Profesor acr. a Catedrático de Derecho Financiero y Tributario, U. de 

Barcelona 

 

con moderación de  

Dr. Juli Ponce, Director del Transjus 

 

 

-22 de novembre, Seminari Neurociènca i Ciències Socials, organitzat en col.laboració 

amb l´Institut de Neurociències de la UB 

 

-Desembre 2017, I I Congreso Ibérico de Urbanismo (AETU, UNED, Ad Urbem, 

Universidades de Lisboa y Coimbra). 

 

-2018: es plantegen ja possibles activitats en el marc de Dret i robots, ètica i ciències 

socials i Dret i matemàtiques, a concretar durant el darrer trimestre de 2017 
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-El director explica que que TransJus ha passat a ser nou membre del Global Forum on 

Law, Justice and Development, http://www.globalforumljd.org/ , essent el segon de 

l´Estat espanyol. 

 

-També s´exposa el projecte d´un model de negoci basat en la persona impulsat per 

aquest Forum, explicant les implicacions i accions futures. Es fa referència a la 

informació continguda a 

https://transjusblog.wordpress.com/2017/06/21/presentacio-a-la-facultat-de-dret-

del-projecte-human-centered-business-model/  

I en el web de la UB 

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2017/06/031.html?  

 

S´ha analitza l´estat de les convocatòries d´ajuts llançades al maig de 2017, que pel 

moment han conduit a l´adjudicació d´un ajut en la linea de cursos, al membre del 

TransJus Dr. Vallbé, per a la realització d´un curs amb les següents característiques: 

 

CURS D'INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI DE DADES AMB R 

17-20 de juliol, Facultat de Dret 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Atesa la creixent disponibilitat de dades (per exemple, gràcies a les noves directrius en 

transparència que obliguen a les administracions públiques), l’anàlisi quantitativa de 

dades és una activitat cada cop més habitual, no només en àmbits on ja tenia una 

tradició sòlida, com la ciència política, sinó també en el camp jurídic, com mostra la 

creació recent de revistes com el Journal of Empirical Legal Studies. En aquest context, 

el curs que es presenta té dos objectius principals. El primer és aprofitar la introducció 

a l'entorn de programació de R per oferir a persones que estan interessades en la recerca 

(professors i investigadors de la Facultat, ja sigui en l’àmbit del dret com de la ciència 

política) una visió aplicada de flux de treball en ciències socials fent de l'editor (RStudio, 

en aquest cas) l'eina central per dur a terme totes les tasques del procés: creació i 

documentació de projectes d'anàlisi, importació, neteja i gestió de dades, exploració, 

anàlisi estadística, creació de gràfics de qualitat llestos per publicar, redacció d'informes. 

El segon objectiu és servir com a plataforma de transició pensada per aquelles persones 

de la Facultat que estan avesades a fer servir altres paquets d'anàlisi (SPSS, STATA, etc.) 

i que volen passar-se a R, que és una eina de programari lliure i gratuït. En aquest sentit, 

el curs està dissenyat per oferir tot el que cal per poder fer amb R tot allò que ja es fa 

amb altres paquets estadístics i, per tant, poder posar-se a treballar amb R 

immediatament després del curs.  

http://www.globalforumljd.org/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/06/21/presentacio-a-la-facultat-de-dret-del-projecte-human-centered-business-model/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/06/21/presentacio-a-la-facultat-de-dret-del-projecte-human-centered-business-model/
http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2017/06/031.html
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Dates: el curs s'imparteix els dies 17 a 20 de juliol. 

  

Sessions: 4 sessions de 2.5 hores, de 10:30 a 13:00h a l'Aula d'Informàtica C de la 

Facultat de Dret. 

  

Docent: Joan-Josep Vallbé 

  

Públic: totes les persones de la facultat (professors, investigadors, estudiants de 

doctorat) que hi estiguin interessades. No cal tenir cap experiència prèvia en anàlisi de 

dades, tampoc en estadística. Podeu venir amb el vostre ordinador portàtil, si ho 

preferiu. 

 

Igualment, es comenta la presentació d´una sol·licitud per ajuts per a la traducció, per 

part de la Dra. Laura Díez. S´analitza per part dels membres presents, constituïts en part 

de la comissió d´adjudicació, i es decideix concedir l´ajut de conformitat amb la 

convocatòria, un cop subsanades algunes llacunes en la informació oferta, cosa que es 

fa a posteriori per la professora Díez. 

 

També es comenta l´estat de les publicacions del TransJus, que ha experimentat un 

creixement notable al 2017, tant pel que fa als workshops com pel que fa al blog. 

S´espera llançar a la tardor una Newsletter, amb data de sortida prevista pel 18 de 

setembre i periodicitat mínima semestral, i una nova col·lecció de publicacions, breus i 

informals, anomenada Notes. 

 

S´informa igualment de la participació del TransJus, en la perona del seu membre, Dra. 

Marta Ortega, en una Sol·licitud projecte Horitzó 2020 liderada per la Universitat de 

Newcastle i en la que participen rellevants universitats europees. Superat el primer filtre, 

es troba ara en fase de passar la segona fase. 

 

Es tracta la presentació de sol·licituds de nous integrants del TransJus, tenint en aquesta 

ocasió la del Sr. Joan Ridao. Examinada la seva sol·licitud i el compliment dels requisits 

establerts, se l´accepta en la categoria d´Associat. 
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4. Assumptes de tràmit: es decideix comunicar la decisió dels membres del TransJus de 

l´ajut a la professora Díez a Afers Generals, als efectes establerts a la convocatoria, per 

acabar d´integrar la comissió i prendre la decisió final. 

 

Acords 

S´acorda:  

1. Aprovar l´acta de la sessió anterior 

2. Donar suport al Dr. Torrent en allò que pugui el TransJus, sense plantejar-se passar 

a tenir en el futur capacitat de gestió econòmica pròpia. 

3. Concedir l´ajut de traduccions a la Dra. Laura Díez, de conformitat amb la 

convocatòria oberta i vigent i comunicar-ho a afers generals als efectes oportuns. 

4. Acceptar com a nou membre del TransJus al professor associat Joan Ridao, en la 

categoria de membre associat 

 

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 

 


