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 QUÈ S’HA FET? 

 Col·laboració del TransJus amb UNED i ONU HABITAT en l’organti-

zació de jornades internacionals a Madrid sobre diversos temes 

en matèria de dret a l’habitatge, bon govern, la lluita contra la 

corrupció urbanística i el dret a la ciutat (10, 11 i 12 juliol). (+). 

Per a més informació de les jornades visiteu el següent enllaç: 

https://canal.uned.es/serial/index/id/5860 

 Acte de cloenda del curs acadèmic de la primera edició del Màs-

ter en Prevenció, Control i Reacció davant la Corrupció. Public 

Compilance, Bon Govern i Bona Administració (16.06.17). (+) 

 Jornada-debat amb el professor Paul Craig, de la University of 

Oxford, per parlar, entre d’altres temes, sobre la actualitat póliti-

ca europea després del Brexit (15.06.17). (+) 

 Col·laboració del TransJus al seminari interdisciplinar 

“International governance: efficient and sustainable goverments” 

organitzat per diversos directors de projectes de recerca 

(15.06.17). (+) 

 Jornada “Empleo público, integridad y corrupción” (30.05.17) (+) 

 “Derecho de la ciudad” ¿para quién y cómo?  - la teoría y la prác-

tica de acceso a la justícia en el caso urbano, a càrrec del profes-

sor Colin Crawford, dins del cicle anual de debats del Transjus  

(24.05.17). (+) 

 Jornada amb Gregorio Arena i Adela Suñer sobre “L’economia del 

bé comú i la gestió compartida dels béns comuns”, dincs del cicle 

anual de debats del TransJus 31.03.17). (+) 

 Cicle de conferències, debats i visites amb el nom “International 

and Transdisciplinary Perspetiveson Urban Law & Policy”,  amb la 

participació d’una delegació de la Facultat de Dret de la Geòrgia 

State University, d'Atlanta (setmana del 13 al 17 de març). (+) 

 Col·laboració del TansJus al congrés “International Administrative 

Cooperation in Tax Matters and Tax Governance”  (26.01.17). (+) 

 Inici dels seminaris del TransJus. Primer seminari: “Per què la 

nostra recerca és tan poc transdisciplinar i innovado-

ra?” (24.01.17). (+) 

 Participació de dos membres del TransJus al congrés  “The Hu-

man Centered Business Model” (16.12.16). (+)(+) 

 Inici del cicle de debats amb la conferència del Dr.Claudio Mon-

teiro, magistrat del Tribunal Constitucional de Portugal  

(17.11.16). (+) 

 Per veure d’altres activitats consulteu el link del nostre web: 
http://www.ub.edu/instituttransjus/ 
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 Human Centered Business Model  

Presentació a la facultat de Dret del projecte en el qual participa el 

TransJus i que está liderat pel Global Forum on Law, Justice and De-

velopment  del World Bank (14.06.17). (+) 

 

 Integració al Forum Global del Banc Mundial  

L'Institut de Rercerca TransJus ha passat a ser nou membre del Glo-

bal Forum on Law, Justice and Development del World Bank. (+) 

 

 Horizon 2020  

El TransJus està involucrat en les primeres passes d´un projecte de 

recerca que es vol desenvolupar en el marc de l´horitzo 2020 de la 

UE i amb les notes pròpies distintives de l´Institut, de transdisciplina-

rietat i internacionalització.  

 

 Renovació integral del Web de l’Institut  

En la nova etapa del TransJus s’ha volgut potenciar i donar més i 

millor visibilitat als contiguts del web de l’institut i per aquest motiu 

s’han posat tots els esforços en millorar aquesta eina de comunica-

ció. En aquest sentit s’han reestructurat tots els apartats i s’ha dut a 

terme la traducció dels continguts al castellà i a l’anglès,  i propera-

ment ho estarà al portuguès. (+) 

 

 El blog del TransJus  

Nou impuls a aquesta eina del TransJus, que recull amb notes o crò-

niques tot tipus de activitats i col·laboracions en les que participa el 

nostre institut. (+) 

AJUTS I ALTRES CONVOCATÒRIES 

 Ajuts per traduir treballs acadèmics a publicar, o fer revisar les      

seves pròpies traduccions. (+) 

 Ajuts per organitzar formacions en metodología de recerca. (+) 

 Ajuts per a participar i desplaçacar-se a congressos i seminaris 

internacionals. (+) 

 Ajuts per convidar ponents estrangers de reconegut prestigi 

per a debats i seminaris. (+) 

PUBLICACIONS 

 1/20017. Corruption in experimental econòmics. Contributions 

and strategies in the prevention and fight against corruption. 

Tarek Jaber López (+) 

  2/2017. El ejercicio de la atribución disciplinaria por el Conse-

jo General del Poder Judicial. Silvina I.Cruchaga (+) 

  3/2017. Corruption and urban issues: comments on the social 

consequences about political discredit. Oscar Capdeferro Vila-

grassa (+) 

 4/2017. Judicial independence and bureaucratic judiciari. Pers-

pectives from South Africa. Milton Velásquez Diaz (+) 

 1/2016. The battle against tobacco regulation through Interna-

tional tribunals: Phillip Morris V Australia and Uruguay. Patrick 

Wharton (+) 

ENLLAÇOS D’INTERÈS 

 Integration and implementation insights (+) 

 Centre for the comparative study of metropolitan growth (+) 

 Grupo de investigació en govern, administració i polítiques  

públiques (+) 

 Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB (+) 

 Disciplining interdisciplinar (+) 

 Espai interdisiciplinar (Udelar) (+) 

 Integration and implementation Sciences (I2S) (+) 

 Encuentros multidisciplinares (+) 

 Academy of Finland Centre of Excellence in the Philosophy of 

the Social Sciences (+) 

 Portal  Jurídico Interdisciplinario (PÓLEMOS) (+) 

 

Avisos 

 L’institut compta des de juliol amb Leila Adim, una nova 

col·laboradora que treballarà en l’àmbit de les publicaci-

ons, amb l’objectiu de potenciar-les i indexar-les a nivell 

internacional. La senyora Adim desenvoluparà la seva tasca 

els dimarts i dijous de 9 a 14 hores a la seu del TransJus. 

PROPERES ACTIVITATS  

 20.09.17. Presentació del llibre “Renta básica universal. ¿Un 

Estado de Bienestar para el siglo XXI?” d’Antonio Piazuelo, 

amb la participació de Lluís Torrens, director de serveis de 

planificació i innovació de l’àrea de Drets socials, Ajuntament 

de Barcelona , i del Dr.Daniel Raventós Pañella, professor 

titular de sociologia UB. (+) 

 16, 17 and 18 october 2017.  International Transdisciplinar 

Seminar. “The New Urban Agenda and its implementation: 

towards a better urban governance”. (+) 

 18.10.17. Debat sobre drets socials i pressupostos (+) 

 22.11.17. Seminari sobre Neurociències i Ciències Socials: una 

aproximació transdisciplinar, en col.laboració amb l´Institut 

de Neurociències de la UB. (+) 
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