
1 
 

Acta de la reunió del Consell de direcció del TransJus 

Núm. de la sessió: 4/2017 

Data: 29 de setembre de 2017 

Horari: comença a les 12,15, acaba a les 13,30 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  

Dr. Eva Andrés 

Dra. Laura Chaqués 

 

Sr. Eric Coll, actuant com a secretari 

 

Excusen assistència: 

Dra. Mª Luisa Corcoy Bidasolo  

Dr. Jordi Nieva 

 

 

 

Ordre del dia 

 

Reunió del Comité de Direcció del TransJus 
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Dilluns, 3 de juliol de 2017, 10h 

 

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 Neurociència i Ciències Socials, organitzat 

en col·laboració amb l´Institut de Neurociències de la UB 
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- Desembre 2017, I I Congreso Ibérico de Urbanismo (AETU, UNED, Ad 

Urbem, Universidades de Lisboa y Coimbra). 

 

- 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.  

 

Director del TransJus 

Juli Ponce Solé 

  

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

 

Ordre del dia 

 

Reunió del Comitè de Direcció del TransJus 

 

Divendres, 29 de setembre de 2017, 12h 

 

Lloc: Sala de professors  

 

S´aprova l‘acta de la sessió anterior. 

 

Es fa un balanç de situació constatant el compliment amb escreix del Pla de treball de 

2017 de l´Institut, aprovat pel comitè de direcció. 

 

Es repassen les activitats previstes per al segon semestre de 2017 i per a 2018 

 

Es parla de l´estat de les convocatòries d´ajuts llançades al maig de 2017. Ha hagut una 

sol·licitud per la de traduccions, una per la de cursos, s´esperen diverses per professors 

convidats i no s´ha rebut cap per a congressos. 

La Direcció assumeix la tasca de reordenar els recursos, en funció dels existents, entre 

les diverses convocatòries i activitats. 

 

S´informa que la sol·licitud del projecte Horitzó 2020 amb diverses universitats europees, 

en el que participa el TransJus, sota la direcció de la de Newcastle, ha passat el primer 

filtre i ha presentat ja papers per superar el segon. Esperem el resultat final amb bones 

perspectives. 

 

S´accepta la sol·licitud com a membre col·laborador del Sr. Eduard Cabré 
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Es fa una anàlisi de l´estructura organitzativa del TransJus, concloent-se que cal 

contractar una persona per a treballar en la gestió global del TransJus evolucionant des 

del model de becaris actual, com han fet tots els demés instituts de recerca.  

La Direcció articularà la contractació properament amb la idea que es pugui iniciar el 

nou model cap a febrer de 2018.  

 

Es decideix tirar endavant amb l adquisició de llibres per part de TransJus prevista en la 

reunió de desembre de 2016. Es farà una crida a tots els membres del TransJus per que 

suggereixin obres i l´adquisició, gestió i emmagatzemant de les mateixes es farà per la 

biblioteca de Dret, amb supervisió del TransJus. La Dra. Arroyo s´ofereix a parlar amb la 

cap de la biblioteca i articular la col·laboració. 

En assumptes de tràmit s´agraeix la tasca desenvolupada pel nostra becari Sr. Coll qui 

començarà a treballar a l´Ajuntament de Barcelona, desitjant-li el millor en la seva nova 

tasca professional.  

En el torn obert de paraules la Dra. Andrés ens explica la seva recent estada a 

Washington i la col·laboració durant la mateixa amb el banc mundial, en el marc de la 

preparació del projecte futur sobre un model d´empresa basada en l´humà. Se li proposa 

la publicació dels seus resultats amb el TransJus i que aquest pugui cobrir les despeses 

de traducció que pugui generar la doble versió en anglès i espanyol. 

 

Acords 

S´acorda:  

1. Aprovar l´acta de la sessió anterior 

2. Reordenar les convocatòries obertes per a la seva major eficàcia i eficiència 

3. Contractar un/una gestor/a al 2018 per a les tasques necessàries del TransJus. 

4. Procedir a la compra de llibres, previ crida als membres i en coordinació amb la 

Biblioteca de la Facultat. 

5. Acceptar com a nou membre del TransJus al Sr. Eduard Cabré 

6. Agrair al senyor Coll la tasca desenvolupada com a becari. 

7. Donar suport a la tasca de la Dra. Andrés al Banc Mundial, promovent la traducció i 

publicació dels resultats. 

 

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

acta. 
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Eric Coll, becari del TransJus 

 

 

Vist i plau 

 

 

Juli Ponce i Solé 

Director del TransJus 

 

 


