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MEMÒRIA ANUAL DE L´INSTITUT DE RECERCA TRANSJUS 

Setembre 2017 – Juliol 2018 
 

 

 
1. Activitats acadèmiques impulsades pel TransJus 
2. Publicacions de TransJus 
3. Activitats del Consell de Direcció del TransJus 
4. Altres activitats 
 

1. Activitats acadèmiques impulsades pel TransJus  

En compliment dels Plans de Treball per a 2017 i 2018 aprovats pel Consell de Direcció 

(vegeu actes de les seves reunions a: http://www.ub.edu/instituttransjus/ACTES%20-

%20copia.html), durant l’any acadèmic de 2017-2018 es van dur a terme un seguit 

d´activitats acadèmiques de recerca organitzades i/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 

L’any acadèmic es va inaugurar el 20 de setembre amb la presentació del llibre “La renta bàsica 

universal” d'Antonio Piazuelo. L'esdeveniment va tenir lloc a la facultat de Dret i en ell van 

participar Lluís Torrens, director de serveis de planificació i innovació de l'àrea de Drets socials 

de l'Ajuntament de Barcelona, i també del Dr. Daniel Raventós Pañella, professor titular de 

sociologia de la UB. Després de la presentació va tenir lloc un debat sobre l’idea de “Renta 

básica universal. ¿Un Estado de bienestar para el siglo XXI?”.  

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/cartell%20sessi%C3%B3%20CATAL%C3%8

0.pdf 

http://www.ub.edu/instituttransjus/ACTES%20-%20copia.html
http://www.ub.edu/instituttransjus/ACTES%20-%20copia.html
http://www.ub.edu/instituttransjus/agenda.html
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/cartell%20sessi%C3%B3%20CATAL%C3%80.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/cartell%20sessi%C3%B3%20CATAL%C3%80.pdf
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Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/03/presentacion-del-libro-la-renta-basica-

universal-de-antonio-piazuelo/  

Seguidament, el dia 26 de setembre es va celebrar el seminari “Squatters, property and state 

responsiveness” impartit pel Dr. Marc L. Roark, de la Savannah Law School. L'acte va ser 

presentat per la Dra. Miriam Anderson i organitzat per la Clínica Jurídica en Dret Inmobiliari 

i Mediación Residencial (ClinHab) i la Càtedra Jean Monnet de Dret Privat Europeu.  

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Flyer%20Seminari%20Roark(1).pdf 

Del 25 al 28 de setembre, va tenir lloc a Madrid el VIII Congres Internacional en Govern i 

Administració i Polítiques Publiques (GIGAPP), amb participació, per primer any, com a 

entitat de suport del TransJus. Diversos membres del TransJus varen participar al llarg del 

mateix, presentant llibres i ponències en el marc dels diferents grups de treball desenvolupats. 

Més informació: https://congreso.dryfta.com/es/ 

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/04/viii-congres-internacional-en-govern-i-

administracio-i-politiques-publiques-amb-participacio-per-primer-any-del-transjus-com-a-

entitat-de-suport/  

Els dies 16, 17 i 18 d’octubre va tenir lloc el seminari internacional “Dret i Societat, la Nova 

Agenda Urbana i la seva implementació: cap a una millor governança urbana”. Aquest seminari 

va donar continuïtat a les jornades en les que va participar l'Institut a Madrid durant el mes de 

juliol de 2017 i va comptar amb la cloenda per vídeo del director executiu d´ONU Habitat, el 

Dr. Joan Clos. 

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Seminario%20Internacional%20Derecho%20

&%20Sociedad%20II%20(2).pdf  

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/25/la-nueva-agenda-urbana-y-su-

implementacion-hacia-una-mejor-gobernanza-urbana/  

El mateix 18 d’octubre, es va celebrar també un debat sobre drets socials i pressupostos en el 

marc de l´aprovació de diversa legislació desenvolupant drets socials i vinculant-ne el seu 

futur finançament pressupostari.  

 

https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/03/presentacion-del-libro-la-renta-basica-universal-de-antonio-piazuelo/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/03/presentacion-del-libro-la-renta-basica-universal-de-antonio-piazuelo/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Flyer%20Seminari%20Roark(1).pdf
https://congreso.dryfta.com/es/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/04/viii-congres-internacional-en-govern-i-administracio-i-politiques-publiques-amb-participacio-per-primer-any-del-transjus-com-a-entitat-de-suport/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/04/viii-congres-internacional-en-govern-i-administracio-i-politiques-publiques-amb-participacio-per-primer-any-del-transjus-com-a-entitat-de-suport/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/04/viii-congres-internacional-en-govern-i-administracio-i-politiques-publiques-amb-participacio-per-primer-any-del-transjus-com-a-entitat-de-suport/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Seminario%20Internacional%20Derecho%20&%20Sociedad%20II%20(2).pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Seminario%20Internacional%20Derecho%20&%20Sociedad%20II%20(2).pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/25/la-nueva-agenda-urbana-y-su-implementacion-hacia-una-mejor-gobernanza-urbana/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/25/la-nueva-agenda-urbana-y-su-implementacion-hacia-una-mejor-gobernanza-urbana/
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Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/difusi%C3%B3n%2018%20de%20octubre%2

017%20gasto%20p%C3%BAblico%20y%20derechos(1).pdf  

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/30/la-dimension-juridica-del-gasto-

publico-derechos-humanos-presupuestos-y-recortes/  

Pocs dies després, el 23 d’octubre el TransJus va organitzar un debat sobre drets i 

metodologies: “Ciènces socials, Dret i metodologies d'investigació per innovar: la investigació 

acció paticipativa/pesquisa‐ação”. 

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Derecho%20y%20metodologi%C2%B4as%20

en%20debateCAT1.pdf 

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2017/11/27/a-chronicle-of-interdisciplinary-

imagination-and-innovative-research-through-pesquisa-acao/  

El dia 25 d´octubre diversos membres del TransJus varen participar al I congrés Internacional 

sobre Regulació d´Allotjament Col·laboratiu que va tenir lloc a Valencia, en el que el Institut 

de Recerca TransJus va ser també un dels promotors, conjuntament amb la Universitat de 

Valencia, organitzadora, i la Generalitat Valenciana. 

Més informació: http://esdeveniments.uv.es/13264/programme/i-congreso-internacional-

sobre-regulacion-del-alojamiento-colaborativo.htm  

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/23/el-transjus-present-en-el-i-congres-

internacional-sobre-regulacio-dallotjament-col-laboratiu/  

Els dies 7 i 8 de novembre es va realitzar a la Facultat de Dret el Seminari Internacional 

“Cumplimientos normativos y responsabilidad de las personas jurídicas”. L'esdeveniment és 

el resultat de l'acció conjunta de: “Personas jurídicas y responsabilidad criminal: imputación 

(atribución, limitación, exclusión) y coautoría con personas físicas” (Proyecto I+D DER 2014-

58217-R) i de “Teoría del delito y proceso penal: ¿dos instrumentos conciliables?” (Proyecto 

I+D DER 2014-59247-R). 

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Seminari_Cumplimientos_normativos.pdf 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/difusi%C3%B3n%2018%20de%20octubre%2017%20gasto%20p%C3%BAblico%20y%20derechos(1).pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/difusi%C3%B3n%2018%20de%20octubre%2017%20gasto%20p%C3%BAblico%20y%20derechos(1).pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/30/la-dimension-juridica-del-gasto-publico-derechos-humanos-presupuestos-y-recortes/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/30/la-dimension-juridica-del-gasto-publico-derechos-humanos-presupuestos-y-recortes/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Derecho%20y%20metodologi%C2%B4as%20en%20debateCAT1.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Derecho%20y%20metodologi%C2%B4as%20en%20debateCAT1.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2017/11/27/a-chronicle-of-interdisciplinary-imagination-and-innovative-research-through-pesquisa-acao/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/11/27/a-chronicle-of-interdisciplinary-imagination-and-innovative-research-through-pesquisa-acao/
http://esdeveniments.uv.es/13264/programme/i-congreso-internacional-sobre-regulacion-del-alojamiento-colaborativo.htm
http://esdeveniments.uv.es/13264/programme/i-congreso-internacional-sobre-regulacion-del-alojamiento-colaborativo.htm
https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/23/el-transjus-present-en-el-i-congres-internacional-sobre-regulacio-dallotjament-col-laboratiu/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/10/23/el-transjus-present-en-el-i-congres-internacional-sobre-regulacio-dallotjament-col-laboratiu/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Seminari_Cumplimientos_normativos.pdf
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El dia 22 de novembre, va tenir lloc la Jornada sobre “Neurociències i Ciències Socials: una 

aproximació transdisciplinar” en col·laboració amb l´Institut de Neurociències de la UB.  

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/CAT_Programa%20Jornada%20Neurociencies

%20i%20Ciencies%20Socials.pdf 

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2018/01/15/neurociencias-y-ciencias-sociales-una-

aproximacion-transdisciplinar/  

El 30 de novembre el TransJus va tenir el plaer de rebre a Léonid Sirota, Professor de 

l'Auckland University of Technology Law School i autor del blog Double Apect sobre temes 

de Dret públic i Teoria General del Dret. L'autor de Double Aspect, nomenat com el millor 

blog canadenc en 2015, va oferir una ponència sobre “Good Governance and Administrative 

Law: A Transpacific Perspective” en l'àmbit del cicle de debats organitzats pel TransJus. 

Més informació: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel_SirotaCAT.pdf 

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2017/12/18/good-governance-and-administrative-

law-a-transpacific-perspective/  

Seguidament, el dia 12 de desembre, va tenir lloc la Jornada sobre els “Deu anys de la Llei del 

Dret a l'Habitatge de Catalunya” a l’Aula Magna de la Facultat de Dret. L’esdeveniment va ser 

organitzat en col·laboració amb l’Observatori DESC i diverses institucions públiques 

catalanes.  

Més informació: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/DESC_CARTELL_CAT.pdf 

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2017/12/19/deu-anys-de-la-llei-del-dret-a-

lhabitatge-de-catalunya/  

Pocs dies després, el 14 i 15 de setembre es van celebrar a l’Aula Magna, les Jornades 

Internacionals en honor del Prof. Dr. dr. h. c. mult. Santiago Mir Puig en col·laboració amb el 

Departament de Dret Penal i Criminologia i Dret Internacional Públic i Relacions 

Internacionals. 

Mes informació:http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/LHSMIR_DRET.PDF 

L’any 2018 es va iniciar el dia 11 de gener amb el debat “Business and Human Rights” 

protagonitzat per Dr. Don S. De Amicis, Professor de la Universitat de Georgetown i membre 

del Banc Europeu per a la Reconstrucció i del Banc Interamericà del Desenvolupament.  

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/CAT_Programa%20Jornada%20Neurociencies%20i%20Ciencies%20Socials.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/CAT_Programa%20Jornada%20Neurociencies%20i%20Ciencies%20Socials.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2018/01/15/neurociencias-y-ciencias-sociales-una-aproximacion-transdisciplinar/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/01/15/neurociencias-y-ciencias-sociales-una-aproximacion-transdisciplinar/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel_SirotaCAT.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2017/12/18/good-governance-and-administrative-law-a-transpacific-perspective/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/12/18/good-governance-and-administrative-law-a-transpacific-perspective/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/DESC_CARTELL_CAT.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2017/12/19/deu-anys-de-la-llei-del-dret-a-lhabitatge-de-catalunya/
https://transjusblog.wordpress.com/2017/12/19/deu-anys-de-la-llei-del-dret-a-lhabitatge-de-catalunya/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/LHSMIR_DRET.PDF
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Mes informació: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartell%20de%20amicis-

2.pdf 

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2018/02/05/a-business-and-human-rights-debate-

with-references-to-artificial-intelligence-with-professor-don-de-amicis-from-the-university-

of-georgetown/  

El 23 de gener va tenir lloc el debat sobre “El finançament de la política: Plutocràcia? 

Kleptocràcia? Democràcia?” amb la participació de dos ponents internacionals: Ana Claudia 

Santano (Professora Investigadora del Unibrasil) i Timothy Kuhner (Associate Professor del 

Georgia State University College of Law).    

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel_Financiaci%C3%B3n%20de%20la%20

pol%C3%ADtica_CAT.pdf 

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2018/02/19/la-financiacion-de-la-politica-

plutocracia-kleptocracia-democracia/  

Els dies 9 i 10 de febrer de 2018, en el marc del VIII Centenari de la Universitat de Salamanca, 

el TransJus va participar a una sessió, dedicada a ciència i innovació. La labor de l'Institut de 

Recerca va ser objecte d'una comunicació, que es va presentar per escrit per a la publicació en 

les actes del congrés i d'un poster. 

Més informació: https://www.lavanguardia.com/vida/20180206/44585645916/salamanca-

acogera-congreso-sobre-la-reforma-del-regimen-de-las-universidades.html  

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2018/02/20/el-transjus-presente-en-el-marco-del-

viii-centenario-de-la-universidad-de-salamanca-usal/  

El 12 de febrer es va celebrar la jornada “Pobresa energètica: Regulació jurídica i protecció 

dels drets de les persones” en col·laboració amb la Federació de Municipis de Catalunya. La 

jornada va comptar amb la participació de Francisco Manuel Silva Ardanuy (Doctor en Dret 

de la Universitat de Sevilla), Iñigo del Guayo Castiella (Catedràtic de Dret Administratiu de la 

Universitat d’Almería), Enric R. Bartlett Castellà (Professor de Dret Públic d'ESADE Business 

& Law School), Joan Recasens Calvo (Professor associat de l'Àrea de Dret Administratiu de 

la Universitat de Barcelona), Daniel Ruiz (Assessor del Síndic de Greuges de Catalunya), Joan 

Barrera i Riba (Síndic de Greuges de Cornellà de Llobregat i president del Fòrum de Síndics i 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartell%20de%20amicis-2.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartell%20de%20amicis-2.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2018/02/05/a-business-and-human-rights-debate-with-references-to-artificial-intelligence-with-professor-don-de-amicis-from-the-university-of-georgetown/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/02/05/a-business-and-human-rights-debate-with-references-to-artificial-intelligence-with-professor-don-de-amicis-from-the-university-of-georgetown/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/02/05/a-business-and-human-rights-debate-with-references-to-artificial-intelligence-with-professor-don-de-amicis-from-the-university-of-georgetown/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel_Financiaci%C3%B3n%20de%20la%20pol%C3%ADtica_CAT.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel_Financiaci%C3%B3n%20de%20la%20pol%C3%ADtica_CAT.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2018/02/19/la-financiacion-de-la-politica-plutocracia-kleptocracia-democracia/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/02/19/la-financiacion-de-la-politica-plutocracia-kleptocracia-democracia/
https://www.lavanguardia.com/vida/20180206/44585645916/salamanca-acogera-congreso-sobre-la-reforma-del-regimen-de-las-universidades.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180206/44585645916/salamanca-acogera-congreso-sobre-la-reforma-del-regimen-de-las-universidades.html
https://transjusblog.wordpress.com/2018/02/20/el-transjus-presente-en-el-marco-del-viii-centenario-de-la-universidad-de-salamanca-usal/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/02/20/el-transjus-presente-en-el-marco-del-viii-centenario-de-la-universidad-de-salamanca-usal/
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Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya). La jornada va ser presentada pel Dr. 

Xavier Pons, Degà de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, per Xavier Amor i 

Martín, President de la Federació de Municipis de Catalunya i pel Dr. Juli Ponce Solé, 

Catedràtic de Dret Administratiu de la Facultat de Dret i director del TransJus.  

Més informació:  

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/J_Pobresa_energ%C3%A8tica.pdf 

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2018/02/21/pobresa-energetica-regulacio-juridica-i-

proteccio-dels-drets-de-les-persones/  

Uns dies després, el 21 de febrer va tenir lloc, en el marc del cicle de Debats del TransJus, la 

taula rodona sobre “Conflictes socials i ambientals d'alta complexitat: possibilitats i límits del 

Dret i dels enfocaments interdisciplinaris” amb la participació del Dr. André Luiz Freitas Dias 

de la Facultat de Dret de la Universitat Federal de Minas Gerais (Brasil) i els Representants de 

l'àmbit jurídic de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca – Acció Jurídica. 

Més informació: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%20evento%2021-

02_CAT.pdf 

El 22 de febrer, el TransJus va col·laborar en el seminari internacional: “El dret a la ciutat: el 

repte de les smart cities”, amb la participació de ponents de diverses universitats espanyoles i 

internacionals. La presentació va ser a càrrec del Dr. Marc Tarrés Vives (Vicedegà de 

Relacions Institucionals de la Facultat de Dret) i del Dr. Vicenç Aguado i Cudolà (Professor 

Titular de Dret Administratiu de la Univesitat de Barcelona).  

Més informació: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/smart%20cities2.pdf 

Seguidament, el 23 de febrer el TransJus va organitzar la presentació del llibre “Por una nueva 

Ley de indulto” del Sr. Jesús López-Medel Bascones, Advocat de l'Estat. En aquesta ocasió va 

tenir també lloc el debat sobre “Reflexions sobre Dret i exercici de poder: de la lluita contra 

les immunitats del poder al combat per un bon govern i una bona administració” amb el Sr. 

Rafael Fernández Valverde, magistrat de la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal 

Suprem. Va moderar l'esdeveniment el Dr. Juli Ponce Solé. 

Més informació: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%20evento%2023-

02%20definitivo.pdf 

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/01/presentacion-del-libro-del-sr-jesus-

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/J_Pobresa_energ%C3%A8tica.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2018/02/21/pobresa-energetica-regulacio-juridica-i-proteccio-dels-drets-de-les-persones/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/02/21/pobresa-energetica-regulacio-juridica-i-proteccio-dels-drets-de-les-persones/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%20evento%2021-02_CAT.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%20evento%2021-02_CAT.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/smart%20cities2.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%20evento%2023-02%20definitivo.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%20evento%2023-02%20definitivo.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/01/presentacion-del-libro-del-sr-jesus-lopez-medel-por-una-nueva-ley-de-indulto-y-debate-con-el-magistrado-del-tribunal-supremo-de-la-sala-de-lo-contencioso-administrativo-sr-rafael-fernandez-valv/
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lopez-medel-por-una-nueva-ley-de-indulto-y-debate-con-el-magistrado-del-tribunal-

supremo-de-la-sala-de-lo-contencioso-administrativo-sr-rafael-fernandez-valv/  

El dia 2 de març, el TransJus va tenir l’oportunitat de rebre a la Dra. Shauna Van Praagh, 

Professora de la Universitat McGill (Canadà). La Dra. Van Praagh va oferir la presentació: 

“Unglued: changing structures of legal education”. Els moderadors de l'esdeveniment van ser 

el Dr. Juli Ponce Solé, director del TransJus i la Dra. Maria del Mar Campins Eritja, Professora 

i Vicedegana de la Facultat de Dret. 

Més informació: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%20evento%2002-

03_CAT.pdf 

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/22/englued-changing-structures-of-legal-

education-lego-is-a-methaphore-for-globalised-law/  

Els dies 5,6 y 7 de març de 2018 TransJus va ser present al I Congres Internacional de Camins 

i Carreteres Locals, organitzat per la Diputació de Barcelona.  En aquest context, l’actual 

director del TransJus va ser convidat a participar en dues sessions del Congrés. En la primera, 

el dia 5 de març, en la seva ponència es van connectar els camins amb diversos aspectes 

vinculats al desenvolupament sostenible econòmic, social i ambiental i al desenvolupament 

rural, així com la seva relació amb principis i drets. En la segona sessió, de caràcter 

internacional, celebrada el dia 7, es van desenvolupar ponències i es va celebrar una taula 

rodona amb especialistes de 4 estats membres de la Unió Europea.  

Més informacions: https://www.diba.cat/es/web/carreteres-locals-i-mobilitat/i-congres-

internacional-de-camins-i-carreteres-locals  

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/09/el-transjus-present-al-i-congres-

internacional-de-camins-i-carreteres-locals-organitzat-per-la-diputacio-de-barcelona-els-dies-

56-y-7-de-marc-de-2018/  

El 12 de març, el TransJus en col·laboració amb la Fundació Canadà,  va tenir el plaer de rebre 

a la Dra. Ysolde Gendreau, Professora de Dret de la Propietat Intel·lectual i Dret de la 

Competència de la Universitat de Montreal (Canadà). La Dra Gendreau va oferir una ponència 

sobre “Drets Humans i Drets d'Autor: un debat cada vegada més difícil”. L'esdeveniment va 

tenir lloc a la Sala de Professors presentat per la Dra. Ujala Joshi Jubert, Professora de Dret 

Penal de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. 

https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/01/presentacion-del-libro-del-sr-jesus-lopez-medel-por-una-nueva-ley-de-indulto-y-debate-con-el-magistrado-del-tribunal-supremo-de-la-sala-de-lo-contencioso-administrativo-sr-rafael-fernandez-valv/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/01/presentacion-del-libro-del-sr-jesus-lopez-medel-por-una-nueva-ley-de-indulto-y-debate-con-el-magistrado-del-tribunal-supremo-de-la-sala-de-lo-contencioso-administrativo-sr-rafael-fernandez-valv/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%20evento%2002-03_CAT.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%20evento%2002-03_CAT.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/22/englued-changing-structures-of-legal-education-lego-is-a-methaphore-for-globalised-law/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/22/englued-changing-structures-of-legal-education-lego-is-a-methaphore-for-globalised-law/
https://www.diba.cat/es/web/carreteres-locals-i-mobilitat/i-congres-internacional-de-camins-i-carreteres-locals
https://www.diba.cat/es/web/carreteres-locals-i-mobilitat/i-congres-internacional-de-camins-i-carreteres-locals
https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/09/el-transjus-present-al-i-congres-internacional-de-camins-i-carreteres-locals-organitzat-per-la-diputacio-de-barcelona-els-dies-56-y-7-de-marc-de-2018/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/09/el-transjus-present-al-i-congres-internacional-de-camins-i-carreteres-locals-organitzat-per-la-diputacio-de-barcelona-els-dies-56-y-7-de-marc-de-2018/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/09/el-transjus-present-al-i-congres-internacional-de-camins-i-carreteres-locals-organitzat-per-la-diputacio-de-barcelona-els-dies-56-y-7-de-marc-de-2018/
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Més informació: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/cartell%2012-3%20cat(1).pdf  

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/16/drets-humans-i-drets-dautor-un-debat-

cada-vegada-mes-dificil/  

Els dies 15 i 16 de Març l’Institut TransJus va coorganitzar el I Congrès Ibèric de Dret 

Urbanístic, celebrat a Lisboa i en el que van participar diversos membres del TransJus. 

L'activitat se situava en l'àmbit de la línia de recerca nº4 del TransJus (Medi ambient, 

Urbanisme, Habitatge i Salut).  

Més informació: https://www.cidu.eu/cidu 

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/22/transjus-coorganizador-y-participante-

en-el-primer-congreso-iberico-de-derecho-urbanistico-dedicado-a-la-agenda-urbana-de-la-

union-europea/  

Entrat el mes d’abril de 2018, concretament el dia 9, el TransJus va organitzar junt amb 

l'Observatori Metropolità de l'Habitatge una jornada amb el títol: “Envelliment, Ciutat i Drets”. 

La jornada, que va tenir lloc al Saló de Graus de la Facultat de Dret, va inaugurar la línia de 

recerca del TransJus sobre Envelliment i va comptar amb la presencia de diversos experts i 

acadèmics d'universitats espanyoles.  

Més informació: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/cartel%2009-04_cat.pdf 

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2018/04/18/envelliment-ciutats-i-drets-una-questio-

cabdal-per-les-nostres-societats/  

El dia 17 d’abril, en col·laboració amb l'Escola de Postgrau de la Facultat de Dret, el TransJus 

va acollir el seminari internacional: “Responsabilitat penal de les persones jurídiques i llibertat 

d'expressió”, amb la participació d'acadèmics de diverses universitats nacionals i internacionals. 

La presentació de l'esdeveniment va ser a càrrec del Degà de la Facultat de Dret, el Dr. Xavier 

Pons Ràfols i del Dr. Joan J. Queralt Jiménez, Catedràtic de Dret Penal de la Universitat de 

Barcelona. 

Més informació: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/seminario%20abril%202018-

17.pdf 

El primer esdeveniment del mes de maig va ser el dia 4 amb la segona Jornada dels “Deu anys 

de la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya”, organitzada amb la Diputació de Girona i 

l’Observatori DESC amb l'objectiu de fer un balanç de l’aplicació de la norma, en concret en 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/cartell%2012-3%20cat(1).pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/16/drets-humans-i-drets-dautor-un-debat-cada-vegada-mes-dificil/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/16/drets-humans-i-drets-dautor-un-debat-cada-vegada-mes-dificil/
https://www.cidu.eu/cidu
https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/22/transjus-coorganizador-y-participante-en-el-primer-congreso-iberico-de-derecho-urbanistico-dedicado-a-la-agenda-urbana-de-la-union-europea/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/22/transjus-coorganizador-y-participante-en-el-primer-congreso-iberico-de-derecho-urbanistico-dedicado-a-la-agenda-urbana-de-la-union-europea/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/03/22/transjus-coorganizador-y-participante-en-el-primer-congreso-iberico-de-derecho-urbanistico-dedicado-a-la-agenda-urbana-de-la-union-europea/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/cartel%2009-04_cat.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2018/04/18/envelliment-ciutats-i-drets-una-questio-cabdal-per-les-nostres-societats/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/04/18/envelliment-ciutats-i-drets-una-questio-cabdal-per-les-nostres-societats/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/seminario%20abril%202018-17.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/seminario%20abril%202018-17.pdf
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l’àmbit de les comarques gironines, així com detectar les oportunitats que hi ha avui dia d’aplicar-

la més i millor a través d’algunes qüestions clau. 

Més informació: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Jornada%2010%20anys%20LDH_04-05-

2018.pdf 

El dia 9 de maig, en el marc de les Jornades TransJus, es va celebrar en la nostra facultat la 

Jornada “Big data, intel·ligència artificial i millora del sector públic” amb la participació 

d'importants personalitats de l'àmbit acadèmic, de l'administració pública i de la societat civil. 

La jornada va comptar amb el suport del projecte DER2017-85595-R “Reptes jurídics de l'ús de 

dades massives per al foment de la innovació i la bona administració a través de la intel·ligència 

artificial”, finançat pel Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat i va inaugurar la sisena 

línia de recerca del TransJus sobre “Intel·ligència artificial, big data i protecció de dades 

personals”. 

Més informació: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/cartel%2009-05_cat.pdf  

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2018/05/29/big-data-intel%C2%B7ligencia-artificial-

i-millora-del-sector-public/  

El dia 14 de maig es va celebrar en el marc del cicle de Debats del TransJus, el seminari “Formar 

govern, té solució? Parlamentarisme mexicà i presidencialisme espanyol” amb la participació de 

Josep M. Reniu, Professor Titular de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Luis Efrén 

Ríos Vega, Director General de l'Acadèmia Inter americana de Drets Humans i Joan Vintró 

Castells, Catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. 

Més informació: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%20evento%2014-

05_CAT.pdf 

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2018/05/25/formar-gobierno-tiene-arreglo-

parlamentarismo-mexicano-y-presidencialismo-espanol/  

Uns dies després, el 17 de maig, es va celebrar a la nostra facultat el seminari sobre “La realitat 

actual del Dret Públic a Argentina” amb la participació de Daniel Gómez Sanchís, Professor de 

Dret Administratiu de la Universitat Nacional de Cuyo (Argentina) i de la Dra. María Teresa 

Ossio Bustillos, membre col·laboradora del TransJus i Professora de la  Universitat Andina 

Simón Bolívar i de la UOC. 

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Jornada%2010%20anys%20LDH_04-05-2018.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Jornada%2010%20anys%20LDH_04-05-2018.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/cartel%2009-05_cat.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2018/05/29/big-data-intel%C2%B7ligencia-artificial-i-millora-del-sector-public/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/05/29/big-data-intel%C2%B7ligencia-artificial-i-millora-del-sector-public/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%20evento%2014-05_CAT.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%20evento%2014-05_CAT.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2018/05/25/formar-gobierno-tiene-arreglo-parlamentarismo-mexicano-y-presidencialismo-espanol/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/05/25/formar-gobierno-tiene-arreglo-parlamentarismo-mexicano-y-presidencialismo-espanol/
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Més informació: http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%2017-05%20cat.pdf  

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2018/05/28/conferencia-del-profesor-daniel-gomez-

sanchis-sobre-la-realidad-actual-del-derecho-publico-en-argentina-y-anuncio-del-lanzamiento-

del-espacio-publico-de-buen-gobierno/  

El 4 de juny, en el marc del cicle de Debats del TransJus, es va celebrar a la nostra facultat la 

presentació del llibre “Pobresa energètica. Regulació Jurídica i Protecció dels Drets de les 

Persones” editat per la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i el Institut de Recerca 

TransJus, com a resultat de la Jornada celebrada i abans referida. En el marc del mateix,  va tenir 

lloc el debat “Pobresa energètica: mercat, política i gestió pública” amb el periodista Francesc 

Valls i una taula rodona amb la participació de la Dra. Laura Díez Bueso, Professora de la 

Universitat de Barcelona i de Xavier Amor i Martín, President de la Federació de Municipis de 

Catalunya.  

Més informació:  

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Pobresa%20energ%C3%A8tica%204%20juny%

2018_Cat.pdf  

Blog: https://transjusblog.wordpress.com/2018/06/18/presentacio-del-llibre-pobresa-energetica-

regulacio-juridica-i-proteccio-dels-drets-de-les-persones/  

Finalment, el divendres 8 de juny, la Universitat Politècnica de Madrid va organitzar un seminari 

obert sobre Renda Bàsica, on es va reunir a investigadors en economia, dret, enginyeria, 

sociologia, filosofia, administració d'empreses i ciències polítiques, i al públic general, amb la 

finalitat d'obrir el debat des d'un enfocament interdisciplinari. Entre els membres del Comitè 

Acadèmic d'aquest esdeveniment va figurar Juli Ponce Solé, Director del TransJus. 

Més informació: http://www.itd.upm.es/renta-basica/   

2. Publicacions de TransJus  

El curs acadèmic 2017-2018 ha donat lloc a diferents publicacions del Institut de recerca 

TransJus, tant en l’àmbit dels TransJus Working Paper Publications, la publicació principal del 

TransJus que des de fa anys difon recerca de qualitat transdisciplinar, com en el de les Notes per 

a la reflexió, un nou format de publicació mitjançant el qual es disseminen treballs breus sobre 

les qüestions tractades durant els esdeveniments organitzats pel TransJus.  

http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Cartel%2017-05%20cat.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2018/05/28/conferencia-del-profesor-daniel-gomez-sanchis-sobre-la-realidad-actual-del-derecho-publico-en-argentina-y-anuncio-del-lanzamiento-del-espacio-publico-de-buen-gobierno/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/05/28/conferencia-del-profesor-daniel-gomez-sanchis-sobre-la-realidad-actual-del-derecho-publico-en-argentina-y-anuncio-del-lanzamiento-del-espacio-publico-de-buen-gobierno/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/05/28/conferencia-del-profesor-daniel-gomez-sanchis-sobre-la-realidad-actual-del-derecho-publico-en-argentina-y-anuncio-del-lanzamiento-del-espacio-publico-de-buen-gobierno/
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Pobresa%20energ%C3%A8tica%204%20juny%2018_Cat.pdf
http://www.ub.edu/instituttransjus/documents/Pobresa%20energ%C3%A8tica%204%20juny%2018_Cat.pdf
https://transjusblog.wordpress.com/2018/06/18/presentacio-del-llibre-pobresa-energetica-regulacio-juridica-i-proteccio-dels-drets-de-les-persones/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/06/18/presentacio-del-llibre-pobresa-energetica-regulacio-juridica-i-proteccio-dels-drets-de-les-persones/
http://www.itd.upm.es/renta-basica/
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Les publicacions del any acadèmic 2017-2018 varen ser:  

 

TransJus Working Papers Publications 

 

- Judicial independence and bureaucratic judiciary. Perspectives from South America de 

Milton Velásquez Diaz. 

- Paramilitarismo y política de seguridad democrática: instrumentos de un proyecto de clase 

en Colombia de Rodrigo Chaverra Agudelo. 

- How are the guards watched out? Institutional limits of the judicial independence in Brazil 

and Spain de Alexandre Douglas Zaidan de Carvalho.  

- The rhetoric of the dissolution of state borders and the question of global governance within 

the security regime de Maurício Palma. 

- La Ciudad, ¿Nueva Frontera Del Derecho Administrativo? de Jean-Bernard Auby (traducció 

amb permís de l’original francès) 

- Diez reglas sencillas para una exitosa colaboración transdisciplinar de Bernhard Knapp et 

al. (traducció amb permís de l’original anglès) 

- El derecho a una buena administración pública cambios de paradigmas en el derecho 

administrativo chileno: de las potestades y privilegios a los derechos de los ciudadanos de 

Izaskun Linazasoro Espinoza. 

 

Notes per a la reflexió 

 

- Canadian Administrative Law and Good Governance de Léonid Sirota.  

- Neurociencia, derecho y toma de decisiones relativas a políticas públicas: nudging de Juli 

Ponce Solé.  

- Psicología y criminalidad de Miguel Ángel Soria Verde. 

- La financiación de los partidos y de las campañas electorales en Brasil: inestabilidad de 

reglas e intervenciones del Poder Judicial de Ana Claudia Santano. 

- Envejecimiento y mejora de la gestión pública: El caso de Barcelona y las supermanzanas 

sociales de Lluís Torrens. 

- Indicadores fiscales y económicos para las compañías que sigan el Human- Centered 

Business Model liderado por el Foro Mundial de Derecho, Justicia y Desarrollo del Banco 

http://hdl.handle.net/2445/123320
http://hdl.handle.net/2445/123321
http://hdl.handle.net/2445/123321
http://hdl.handle.net/2445/123325
http://hdl.handle.net/2445/123325
http://hdl.handle.net/2445/123325
http://hdl.handle.net/2445/123326
http://hdl.handle.net/2445/123326
http://hdl.handle.net/2445/123326
http://hdl.handle.net/2445/123327
http://hdl.handle.net/2445/123328
http://hdl.handle.net/2445/123329
http://hdl.handle.net/2445/123329
http://hdl.handle.net/2445/123253
http://hdl.handle.net/2445/123254
http://hdl.handle.net/2445/123255
http://hdl.handle.net/2445/123256
http://hdl.handle.net/2445/123256
http://hdl.handle.net/2445/123257
http://hdl.handle.net/2445/123257
http://hdl.handle.net/2445/123258
http://hdl.handle.net/2445/123258
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Mundial: The Fiscal Pillar de Eva Andrés Aucejo. 

S’ha de destacar també la publicació de dos llibres , en versió catalana i castellana, coordinats i 

impulsats pel TransJus en col·laboració amb altres entitats, en concret amb la Federació de 

Municipis de Catalunya i amb l’Observatori DESC: 

- “Pobresa energètica : regulació jurídica i protecció dels drets de les persones” 

Més informació: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=713466   

- “La llei del dret a l´habitatge de Catalunya: deu anys de vigència. Balanç i futur” 

Més informació: http://www.ub.edu/instituttransjus/publicacions%20-%20CAT.html 

 

Finalment, gràcies a la col·laboració del CRAI UB, aquest any les publicacions del TransJus van 

ser integrades en el Dipòsit Digital UB: http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/123249  

 

Per tant, a partir del mes de juny, les publicacions del TransJus apareixen en els motors de cerca 

més importants del web i se’n pot avaluar de manera més ràpida i senzilla  l’impacte global en 

la comunitat acadèmica. 

3. Activitats del Consell de Direcció 

Durant el curs 2017-2018 es van celebrar dues reunions del consell de direcció del TransJus 

(consultables a l´apartat d´actes de la pàgina web del TransJus). Els principals temes que es van 

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

- Es va decidir tirar endavant la compra de llibres vinculats a línies de recerca, de caire 

transdisciplinar i internacional, a petició de membres de l´institut,   i posar- los a disposició 

de tots els membres del TransJus. S´ha produït ja la segona compra, que va ser 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 poden fer consulta. L'espai de la biblioteca 

dedicat al TransJus té actualment vint-i-tres llibres, tretze dels quals van ser comprats.  Dels 

altres deu llibres, vuit han estat donats per professors d'universitats estrangeres i dos, al ser 

els llibres publicats pel TransJus, van ser donats pel mateix Institut.  

- En el marc dels treballs de TransJus en relació a  la preparació d’un model d´empresa basada 

http://hdl.handle.net/2445/123258
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=713466
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/123249
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en l´humà amb el Banc Mundial, es va procedir a publicar l’activitat de recerca que la Dra. 

Andrés va començar durant la seva estada a Washington. Se li va a proposar la publicació 

dels seus resultats amb  TransJus i cobrir les despeses de traducció generades per la doble 

versió de la publicació en anglès i espanyol. La publicació en espanyol, ja esmentada 

anteriorment, està disponible a l'apartat de publicacions de la web del TransJus. 

- Es va acceptar la sol·licitud de la Dra. Marta Ortega relativa a la invitació del Dr. Don De 

Amicis, d’acord amb la convocatòria d’ajuts per invitar ponents a la Facultat de Dret llavors 

en vigor. Els detalls de l'esdeveniment en que va participar el Dr. De Amicis han estat 

esmentats anteriorment. 

- Es varen llançar tres Newsletters i, d´acord amb el decidit pel Consell de direcció, es varen 

incloure en una hemeroteca amb apartat específic a la pàgina web del TransJus: 

http://www.ub.edu/instituttransjus/newsletters%20CAT.html  

- La pàgina web va ser traduïda al portuguès, completant així els seus 4 idiomes actuals 

(català, castellà, anglès i portuguès) i millorada significativament. Es va crear un apartat de 

registre d’actes del Consell de Direcció i es va incloure a la home page el marc jurídic del 

funcionament del TransJus.  

- Es va redactar la memòria del curs acadèmic 2016-2017 del TransJus i es va publicar al web 

en català, castellà i anglès. 

-  S'ha acceptat la incorporació al TransJus de diversos nous membres del TransJus en la 

categoria de membres col·laboradors:  María Teresa Ossio, Manel Calbet y Estrella 

Montolio. 

 

 4. Altres activitats 

A més de les publicacions i les activitats acadèmiques impulsades, es pot destacar: 

- El llançament de noves línies i sublínies de recerca:  

• Nova línia de recerca sobre “Intel·ligència artificial, Big Data i protecció de dades 

personals”. 

http://www.ub.edu/instituttransjus/newsletters%20CAT.html
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• Nova línia de recerca sobre “Envelliment”. 

• Sublínia de recerca sobre “Gènere” dins de la línia “Protecció de les persones, 

menors edat” (http://www.ub.edu/instituttransjus/liniesrecerca.html). 

- La col·laboració de l’Institut Transjus amb la l’Associació Internacional per a la 

Governança, la Ciutadania i l’Empresa en la creació d’un espai virtual d’unió entre països 

iberoamericans per a la bona administració i el bon govern 

(https://espaciopublicoparaelbuengobierno.com/).  

- La participació de l’Institut TransJus a la I Jornada de Dades UB 

(https://transjusblog.wordpress.com/2018/06/27/el-transjus-a-la-primera-jornada-de-

dades-de-la-ub/).  

- La realització de la versió en castellà del llibre “Planning Law Assessment Framework” 

per encàrrec de l’agencia ONU-Habitat de Nacions Unides. La traducció titulada “Marco 

de Evaluación de la Normativa en materia de Planeamiento Urbanístico”, és disponible a 

la web d´aquesta institució: https://es.unhabitat.org/?mbt_book=planning-law-assessment-

framework 

- Es va incrementar l'activitat de difusió i la presència a les xarxes socials. L'activitat del 

blog del TransJus va créixer de forma exponencial, sobretot gràcies a les cròniques dels 

esdeveniments realitzats. De fet, s'ha fomentat significativament la producció d'aquestes 

publicacions i gairebé tots els esdeveniments han pogut ser recollits en forma de cròniques 

en el blog (https://transjusblog.wordpress.com/)  . 

http://www.ub.edu/instituttransjus/liniesrecerca.html
https://espaciopublicoparaelbuengobierno.com/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/06/27/el-transjus-a-la-primera-jornada-de-dades-de-la-ub/
https://transjusblog.wordpress.com/2018/06/27/el-transjus-a-la-primera-jornada-de-dades-de-la-ub/
https://es.unhabitat.org/?mbt_book=planning-law-assessment-framework
https://es.unhabitat.org/?mbt_book=planning-law-assessment-framework
https://transjusblog.wordpress.com/
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