
1  

Acta de la reunió del Consell de direcció del TransJus  

 

Núm. de la sessió: 5/2017 

Data: 11 de desembre de 2017 

Horari: comença a les 13,45, acaba a les 15 hores  

Lloc: Sala de Professors de la Facultat de Dret  

 

Hi assisteixen: 

Dr. Juli Ponce Solé, Director 

Membres: Dra. Eva Andrés 

Dra. Mª Luisa Corcoy Bidasolo  

Dra. Laura Chaqués Bonafont  

Dr. Daniel Vázquez Albert 

Dr. Joan Josep Queralt 

Sra. Leila Adim, actuant com a secretari 

 

Excusen assistència: 

Dra. Esther Arroyo Amayuelas 

Dr. Jordi Nieva Fenoll  

Dr. Francisco Luis Pacheco Caballero 

 

Ordre del dia: 

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

2. Grau d´implementació del Pla de treball de 2017 de l´Institut, aprovat pel comitè de 

direcció  

3. Aprovació esborrany de Pla de treball per a 2018 

4. Informació sobre nova sol·licitud d´ajut per a realització d´un curs 

5. Assumptes de tràmit. 

6. Torn obert de paraules. 



2  

 

Desenvolupament de la Sessió 

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

2. Es constata que el grau d’implementació del Pla de Treball de 2017 és gairebé total i fins 

i tot, en alguns casos, ha superat les expectatives. En particular: 

 Al setembre es va llançar la primera Newsletter del TransJus i s'està procedint en 

la seva inclusió a la pàgina web per a poder comptabilitzar el nombre de persones 

que la llegeixin. 

 La pàgina web va ser traduïda a l'anglès i millorada significativament. Es va crear 

un apartat de registre d’actas del Consell de Direcció i es va incloure a la home 

page el marc jurídic en què està basat el TransJus. També està en procés la 

traducció de la pàgina web al portuguès i en els propers mesos s'inclourà una 

hemeroteca de Newsletters.  

 Les activitats de reflexió sobre les línies i sublínies de recerca del TransJus varen 

ser molt satisfactòries atès que hi ha hagut molt més de de dos debats i dos 

seminaris per curs acadèmic, que és el mínim fixat. 

 Es varen llançar línies d’ajuts per invitar professor visitants a la Facultat de Dret 

i per a donar suport econòmicament a projectes de recerca del membres del 

TransJus (finançament per la participació a congressos i la traducció de articles 

acadèmics).  

 S'està produint una major integració del TransJus a xarxes internacionals i es va 

acceptar la invitació del Banc Mundial http://www.globalforumljd.org/  

 Es varen publicar cinc nous working papers i es va llançar un nou format de 

publicacions: “notes per a la reflexió”. Al 2017 es varen publicar dues notes per 

la reflexió i tres working papers ja revisats seran publicats al gener de 2018. la 

Dra. Andrés ha ofert la seva ajuda per dur a terme el procés d'integració dels 

TransJus Working Papers en diverses xarxes de publicació. 

3. Es lliura la memòria del curs acadèmic 2016-2017 del TransJus i es decideix que es 

publicarà al web en català, castellà i anglès. 

4. Llegit l’esborrany de Pla de treball per a 2018, s’aprova i es decideix de reflexionar sobre 

la introducció d'un nou format d'esdeveniments acadèmics en l'àmbit de dinars o 

esmorçars col.loqui. Activitats programades: tres activitats (a concretar) en què 

participarà el Prof. De Amicis del 10 al 13 de gener i debat del 23/01 amb Ana Claudia 

Santano i Timothy Kuhner sobre "El finançament de la política: Plutocràcia? 

Kleptocràcia? Democràcia?". 

5. Es presenten les sol·licituds per a la incorporació de tres nous membres en la categoria 

de col·laboradors:  

‐ Teresa Ossio  

‐ Manel Calbet  

‐ Estrella Montolio 

http://www.globalforumljd.org/
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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 2017. 

Publicar la memòria del curs 2016-2017 al web del TransJus en català, castellà i anglès. 

Aprovar l’esborrany de Pla de treball per a 2018. 

Acceptar com a nous membres del TransJus en la categoria de membre associat a Teresa 

Ossio, Manel Calbet y Estrella Montolio.   

 

 

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

 

Leila Adim  

becària del TransJus 

 

 

 

 

Vist i plau 

 

Juli Ponce i Solé  

Director del TransJus 


