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Activitats impulsades pel TransJus 

 
Durant l’any acadèmic de 2016-2017 es van dur a terme un seguit d´activitats 

acadèmiques de recerca organitzades o patrocinades per l’Institut de Recerca TransJus. De 

totes elles se´n pot consultar detalls a l´agenda del web del TransJus: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/agenda.html 

 

Es va començar amb el "Seminari Internacional persones jurídiques i responsabilitat 

criminal: imputació (atribució, limitació, exclusió) i coautoria amb persones físiques" al 

que van participar nombrosos acadèmics de tota  Espanya.  L'esdeveniment, organitzat per 

el Institut de Recerca TransJus i el Observatori del Sistema Penal i Drets Humans, es va 

celebrar els dies 4 i 5 de octubre en el Saló de Graus de la Facultat de Dret i va ser dirigit  

per Dr. Joan J. Queralt, Catedràtic de Dret Penal i ex-director i membre actual de l'Institut 

TransJus. 

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Seminario%20internacional_PPJJ.pdf 

http://www.ub.edu/instituttransjus/agenda.html
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Seminario%20internacional_PPJJ.pdf
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El 5 d'octubre de 2016 en l'Aula Font i Rius de la Facultat de Dret es va dur a terme també 

la Jornada sobre els Centres Públics d'Investigació a Espanya, organitzada en 

col·laboració amb el  Institut de Dret Públic de la Universitat de Barcelona i impulsat per   

la Dra. Laura Díez Bueso, Directora del Departament de Dret Constitucional, Ciència 

Política i de l'Administració i Filosofia del Dret, en el que es van presentar els resultats 

provisionals del projecte de recerca del Programa Estatal de Recerca, Desenvolupament i 

Innovació Orientat als Reptes de la Societat (2014). 

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/programa%20jornada%20cpi%20pdf.pdf 

 

El dia 11 de novembre de 2016 es va inaugurar el "Cicle de Debats TransJus" amb la 

conferència sobre "Crisi econòmica, drets i retallades socials. El paper dels tribunals 

constitucionals: l'exemple portuguès". L'esdeveniment, protagonitzat per el Dr. Claudio 

Monteiro, Professor de Dret de la Universitat de Lisboa i Magistrat del Tribunal 

constitucional de Portugal, va ser presentat per el Dr. Juli Ponce Solé, Director del 

TransJus. 

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/conferencia%20Dr.%20Claudio%20Monteir 

o%20BCN%2017_11_2016.pdf 

 

El dia 24 de gener 2017 es va organitzar el seminari sobre la "Transdisciplinarietat i 

innovació en la recerca". Els ponents van ser Jordi Segalàs i Gemma Tejedor del Institute 

for Sustainability Science and Technology de la Universitat Politècnica de Catalunya, 

Gabriel Domènech, Professor de la Universitat de València, i Juli Ponce Solé, Catedràtic 

Acreditat de Dret Administratiu de la Facultat de Dret i Director del TransJus. 

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Follet%C3%B3%20cat%20SEMINARI%20 

GENER_%2017.pdf 

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2017/02/ 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/programa%20jornada%20cpi%20pdf.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/conferencia%20Dr.%20Claudio%20Monteiro%20BCN%2017_11_2016.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/conferencia%20Dr.%20Claudio%20Monteiro%20BCN%2017_11_2016.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Follet%C3%B3%20cat%20SEMINARI%20GENER_%2017.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Follet%C3%B3%20cat%20SEMINARI%20GENER_%2017.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2017/02/
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La intervenció del professor Domènech va donar lloc amb  posterioritat a  la publicació de 

la primera Nota per a la reflexió del TransJus ("La (falta de) Interdisciplinariedad en las 

Facultades de Derecho Españolas"). 

La Nota es és de lliure accés: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Nota%201-2017_Domenech.pdf 

 

Poc després, els dies 26 i 27 de gener, el TransJus va col·laborar al congrés "International 

Administrative Cooperation in Tax Matters and Tax Governance" on es va analitzar les 

tendències principals en cooperació internacional administrativa-tributaria i governança 

fiscal, incloent la funció de les institucions més importants, organitzacions i governs com 

l'OECD, UE, ONU, etc., i l'impacte sobre els drets del contribuent,  sota  l´impuls de la 

Dra. Eva Andrés, membre del TransJus. 

Més informació: 

http://www.ub.edu/dret-butlleti/29-11-16/International_Congress_2017_desglosado.pdf 

Blog: 

https://transjusblog.wordpress.com/2017/07/11/chronicle-of-the-international-congress- 

international-administrative-cooperation-in-tax-matters-and-tax-governance-university-of- 

barcelona-faculty-of-law-january-26th-and-27th-2017/ 

 

En el marc del "Cicle debats del TransJus", en la setmana del 13 al 17 de març es va  

celebrar un cicle de conferències, debats i visites, des de una visió transdisciplinar i 

internacional, tenint en compte la perspectiva del Dret urbanístic, les polítiques públiques 

urbanes, l´arquitectura, l´Economia, la Història i altres vessants vinculades, en el marc de  

la línia 4 de recerca de l´Institut, sobre Medi ambient, urbanisme, habitatge i salut. En el 

cicle participà una delegació de la Facultat de Dret de la Universitat Georgia  State 

d´Atlanta (EUA), diverses institucions públiques i privades i professors de varies 

universitats nacionals i internacionals. 

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Final%20Barcelona%20Study%20Abroad% 

20programme%20(1).pdf 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Nota%201-2017_Domenech.pdf
http://www.ub.edu/dret-butlleti/29-11-16/International_Congress_2017_desglosado.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2017/07/11/chronicle-of-the-international-congress-international-administrative-cooperation-in-tax-matters-and-tax-governance-university-of-barcelona-faculty-of-law-january-26th-and-27th-2017/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/07/11/chronicle-of-the-international-congress-international-administrative-cooperation-in-tax-matters-and-tax-governance-university-of-barcelona-faculty-of-law-january-26th-and-27th-2017/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/07/11/chronicle-of-the-international-congress-international-administrative-cooperation-in-tax-matters-and-tax-governance-university-of-barcelona-faculty-of-law-january-26th-and-27th-2017/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Final%20Barcelona%20Study%20Abroad%20programme%20(1).pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Final%20Barcelona%20Study%20Abroad%20programme%20(1).pdf
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Blog: 

https://transjusblog.wordpress.com/2017/04/19/international-and-trandisciplinary- 

perspectives-on-urban-law-policy/ 

 

Sempre en el marc del "Cicle de debats del TransJus", el dia 31 de març as va dur a terme 

un debat amb el  títol: "L'economia del bé comú i  la gestió compartida dels béns comuns". 

L' activitat va ser presentada per el Dr. Juli Ponce Solé, Director del TransJus qui  va  

parlar, entre altres coses, sobre el projecte Human-Centered Business Model del Banc 

Mundial en el qual participa el TransJus. Els altres ponents van ser Adela Suñer Ollé, 

representant de l´Associació Catalana per al Foment de l´Economia del Bé Comú, i 

Gregorio Arena, President de Labsus (Laboratorio per la Sussidiarietà) i Profesor de Dret 

Administratiu de la Universitat de Trento, Itàlia. 

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/tr%C3%ADptic%2031%20catal%C3%A0.p df 

 

Aquesta activitat va generar diverses entrades al Blog del TransJus: 

https://transjusblog.wordpress.com/2017/07/20/ciclo-de-debates-transjus-nota-derivada- 

de-la-jornada-del-pasado-31-de-marzo-sobre-la-economia-del-bien-comun-y-la-gestion- 

compartida-de-los-bienes-comunes/ 

 

https://transjusblog.wordpress.com/2017/07/11/la-economia-del-bien-comun-los-bienes- 

comunes-y-las-personas-por-la-generacion-de-sinergias-entre-labsus-y-transjus/ 

 

El 24 de maig, el Professor Colin Crawford, de la Facultat de Dret de la Universitat de 

Tulane (EUA) va visitar la Facultat de Dret de la UB i va oferir una xerrada acompanyada 

d´intercanvi d´idees, en el marc del ja habitual "Cicle de debats del TransJus". El tema va 

ser “’Derecho a la ciudad’” ¿para quién y cómo?” – la teoría y la práctica de acceso a la 

justicia en el caso urbano". 

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/CRAWFORD%20catal%C3%A0.pdf 

https://transjusblog.wordpress.com/2017/04/19/international-and-trandisciplinary-perspectives-on-urban-law-policy/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/04/19/international-and-trandisciplinary-perspectives-on-urban-law-policy/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/tr%C3%ADptic%2031%20catal%C3%A0.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/tr%C3%ADptic%2031%20catal%C3%A0.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2017/07/20/ciclo-de-debates-transjus-nota-derivada-de-la-jornada-del-pasado-31-de-marzo-sobre-la-economia-del-bien-comun-y-la-gestion-compartida-de-los-bienes-comunes/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/07/20/ciclo-de-debates-transjus-nota-derivada-de-la-jornada-del-pasado-31-de-marzo-sobre-la-economia-del-bien-comun-y-la-gestion-compartida-de-los-bienes-comunes/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/07/20/ciclo-de-debates-transjus-nota-derivada-de-la-jornada-del-pasado-31-de-marzo-sobre-la-economia-del-bien-comun-y-la-gestion-compartida-de-los-bienes-comunes/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/07/11/la-economia-del-bien-comun-los-bienes-comunes-y-las-personas-por-la-generacion-de-sinergias-entre-labsus-y-transjus/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/07/11/la-economia-del-bien-comun-los-bienes-comunes-y-las-personas-por-la-generacion-de-sinergias-entre-labsus-y-transjus/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/CRAWFORD%20catal%C3%A0.pdf
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Alguns dies després, el 30 de maig de 2017 el TransJus va col·laborar en l'organització de  

la Jornada sobre "Empleo Público, Integridad y Corrupción" coordinada per el Professors 

Joan Mauri Majós y Juli Ponce Solé. La jornada va ser protagonitzada per professors de 

reconegut prestigi de varies Universitats espanyoles. 

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/programa%20jornada%20funci%C3%B3n% 

20p%C3%BAblica%20mayo%202017.pdf 

 

El TransJus va col·laborar també en l' organització del Seminari Interdisciplinari 

Internacional "International Governance: Efficient and Sustainable Governments" el 15 de 

juny de 2017, on professors de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i de  

moltes universitats estrangeres varen parlar, entre altres temes, de la bona governança des 

de una perspectiva internacional i del Human Centered Business Model Project promogut 

pel Banc Mundial. El Transjus col·labora amb el mencionat projecte i des de el mes de  

juny ha passat a ser també membre del Global Forum on Law, Justice and Development. 

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/International%20Governance.3.pdf 

 

El mateix dia 15 de juny, Agenda Pública i Transjus varen organitzar conjuntament un 

dinar-debat amb el Professor Paul Craig, de la Universitat de Oxford. El Professor Craig, 

expert en Dret administratiu, reconegut internacionalment, va centrar la seva ponència en 

torn al Brexit i les seves conseqüències tant pel Regne Unit com per a la Unió 

Europea.Blog: 

https://transjusblog.wordpress.com/2017/06/ 

 

El dia 16 de juny de 2017 el TransJus va co-organitzar l'Acte de Cloenda del  curs  

acadèmic de la primera edició del "Màster en Prevenció, Control i Reacció davant la 

Corrupció. Public Compliance, Bon Govern i Bona Administració". Les lliçons de cloenda 

varen anar a càrrec del Prof. Paul Craig, Professor de la Universitat de Oxford i del senyor 

Francisco Cardona, antic membre de l´OCDE i expert en Governança Pública i Gestió. 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/programa%20jornada%20funci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20mayo%202017.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/programa%20jornada%20funci%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20mayo%202017.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/International%20Governance.3.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2017/06/
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Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/cloenda%20(final).pdf 

 

Finalment, del 10 al 12 de juliol, el TransJus col·laborà amb la UNED (Universitat de 

Educació a Distancia) i ONU Habitat en l'organització de les jornades internacionals dutes  

a terme en Madrid sobre diversos temes en matèria de dret a l'habitatge, bon govern, lluita 

contra la corrupció urbanística i dret a la ciutat. 

Blog: 

https://transjusblog.wordpress.com/2017/07/11/transjus-col%C2%B7labora-amb-uned-i- 

onu-habitat-en-lorganitzacio-de-jornades-internacionals/ 

 

 
 

Activitats del Consell de Direcció 

 
Durant el curs 2016-2017 es van celebrar diverses reunions del consell de direcció del 

TransJus (en concret tres, consultables a l´apartat d´Actas de la seva pàgina web). Els temes 

que es van tractar a les reunions de Consell de Direcció, fonamentalment, van ser: 

 

- Es varen generar tres sublínies en el marc de la Línia de Recerca 1 (Governança, 

transparència i corrupció): una sobre "Ètica, Dret i Ciències Socials", una de 

"Neurociències, Dret i ciències socials" i una en tema de "Economia col·laborativa, 

Economia del Benestar i Béns Comuns". 

- Es va crear un registre d’actas de públic accés a la pàgina web del TransJus, amb el criteri 

de màxima transparència. Es va també remodelar i millorar notablement la pàgina web de 

l’institut, incloent la seva traducció a l’espanyol i a l’anglès, i es varen realitzar millores 

en el sistema de publicacions del TransJus. Es troba en marxa la traducció al portuguès. 

- Es va acceptar en el pressupost de l'any 2016-2017 la compra de llibres vinculats a línies 

de recerca i a disposició de tots els membres del TransJus. S´ha produit ja la primera 

compra, que serà entregada per a la seva custòdia al fons de la biblioteca, on els 

recercadors del TransJus, amb un règim prioritari, i tots els interessats de la Facultat en 

podran fer consulta. 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/cloenda%20(final).pdf
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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- Es llançaren quatre convocatòries obertes per finançar les despeses per participar a 

congressos i jornades amb un enfoc internacional i transdisciplinari propi del TransJus, 

per a formació en matèria de metodologia de recerca amb un enfoc transdisciplinari (en el 

marc de la qual ja es va realitzar un curs abans de l´agost), per a revisions de traduccions a 

idiomes diferents del castellà i el català, i per a debats o seminaris amb invitacions de 

ponents amb un perfil internacional i transdisciplinari. 

- S'ha acceptat la incorporació al TransJus de vuit nous membres: Dr. Markus González 

Beilfuss, Dr. Oscar Capdeferro Villagrasa, Dr. Alex Peñalver, Dr. Domènec Sibina 

Tomàs, Dr. Miguel Angel Soria Verde, Dr. Joan Josep Vallbé (com membres del Consell 

Científic), Dr Joan Ridao, Sr. Eduard Cabré i Sr. Wellington Migliari (com membres 

associats). 

- S'ha acceptat la invitació del Banc Mundial per integrar-se en el seu fòrum jurídic, el 

Global Forum on Law, Justice and Development. 

A més de els cicles de debats i seminaris, la participació en jornades i congressos i  

l´ampliació de les línies d´actuació i dels membres del TransJus, també ha hagut una intensa 

activitat en l´apartat de publicacions. Durant el Curs acadèmic 2016-2017 s´ha millorat 

notablement el web, s´han publicat diversos working papers, en concret quatre, s´ha obert, 

com dèiem, la col·lecció nova de Notes per a la Reflexió, s´ha preparat la primera newsletter 

informativa i el blog ha estat actiu amb diverses publicacions relatives a activitats i noticies 

vinculades amb les línies de recerca del TransJus. 

 

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/index.html 

http://www.ub.edu/instituttransjus/index.html

