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CONVOCATÒRIA PER A INVITACIONS DE PONENTS 

ACREDITATS AMB UN PERFIL INTERNACIONAL I 

TRANSDISCIPLINAR A DEBATS I SEMINARIS DEL 

TRANSJUS 

Com a  Director del TransJus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona,  

RESOLC: 

1. De conformitat amb la decisió presa pel Consell de Direcció del TransJus en la seva 

reunió del passat 22 de març, convocar ajuts adreçats a investigadors/es adscrits/es al 

TransJus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona per a convidar a ponents 

estrangers de mèrits acreditats i rellevants. 

2. La convocatòria es regirà d'acord amb les bases que figuren a l'annex 1 d'aquesta 

convocatòria, amb una inversió total de fins a 2.500 euros del pressupost del TransJus. 

Es podrà incrementar aquesta quantitat traspassant els diners sobrants de les altres 

convocatòries d´ajuts que es realitzin al llarg del 2017. 

3. Dates de sol•licituds: El termini per a la presentació s´iniciarà el dia 10 de maig i es 

tancarà quan s´exhaureixi la partida pressupostària destinada, el que es comunicarà 

immediatament a tots els membres del TransJus o alternativament el 30 d´octubre de 

2017, el que es produeixi abans. Les sol·licituds s’hauran d’adreçar a la Secretària del 

TransJus (cal enviar la documentació per correu intern al Mòdul 23 Despatx 1 de la 

Facultat de Dret) i al correu electrònic gestio.transjus@ub.edu.    

4. La resolució corresponent es farà pública com a màxim 7 dies després de presentada 

la sol·licitud. 

 

Barcelona, 18 d’abril de 2017 

________________________ 

Prof. Dr. Juli Ponce Solé 

Director 

mailto:director.transjus@ub.edu
http://www.ub.edu/instituttransjus
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ANNEX 1 
BASES DE LA CONVOCATÒRIA 

 
BASE 1: Requisits per sol·licitar l'ajut: 
 

1. Aquests ajuts estan adreçats a investigadors/es adscrits/es al TransJus de la 
Universitat de Barcelona que vulguin convidar a ponents estrangers de mèrits 
acreditats i rellevants. 

2. Definició de l’objectiu del debat o seminari proposat i la seva estructura (màxim 1 
full). 

3. Duració prevista de l´activitat 
4. Breu descripció dels beneficis associats a la invitació del ponent (màxim 500 

paraules). 
5. Calendari de realització. 
6. Pressupost de despeses, que podran incloure viatge, estada i remuneració del 

ponent de fins a 150 euros nets. 
 

BASE 2. Selecció 
 
Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Director del TransJus, constituirà una 
Comissió d'avaluació formada per: 
• El Director o membre del TransJus en qui delegui; 
• Dos membres del Comitè de Direcció del TransJus 
• L' Administradora del Centre o persona en qui delegui 
 
La comissió tindrà en compte com a principal criteri de selecció els mèrits acadèmics del 
ponent i el caràcter interdisciplinari de l´activitat, junt amb la qualitat i la concreció de la 
proposta. 
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SOL•LICITUD PROPOSTES D´INVITACIONS DE PONENTS ESTRANGERS 

 
Sollicitant 

 

Cognoms i nom: 

Categoria: 

Departament: 

  

Telèfon:     e-mail:  

 

 
Dades de l´activitat a realitzar 

 

Nom :                                                                       Dates: 

 

Activitats a realitzar: 

 

   

Pressupost detallat  de despeses d´invitació ponent (viatge, estada i fins a 150 euros nets de 

remuneració): 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Aquesta sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la següent documentació: 
 
- Definició de l’objectiu de l´activitat i la seva estructura (màxim 1 full). 
- Duració prevista de l´activitat 
- Breu descripció dels beneficis associats a la invitació del ponent (màxim 500 paraules). 
- Calendari de realització. 
- Pressupost de despeses, que podran incloure viatge, estada i remuneració del ponent de fins 

a 150 euros nets. 
 

 

Signatura, 

 

 

 

 

Barcelona, a         de                    de   2017 


