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DESTACAT 

TransJus 

 Integració de les publicacions TransJus 

al Dipòsit Digital de la UB. Gràcies a la 

inclusió dels TransJus Working Papers i de 

les Notes per a la reflexió en el Dipòsit Digi-

tal, les publicacions del TransJus aparei-

xeran als motors de cerca més importants i 

podrà avaluar-se el seu impacte en la comu-

nitat acadèmica i virtual (02.07.2018). (+) 

 I Jornada de Dades de Recerca UB. L’Insti-

tut de Recerca TransJus ha participat en la 

primera jornada sobre tractament de dades 

en la investigació. (27.06.18). (+) 

 Publicació del llibre “La llei del dret a l’ha-

bitatge a Catalunya: deu anys de vigèn-

cia. Balanç i futur” en col·laboració amb 

l’Observatori DESC (25.06.2018). (+) 

 Publicació del llibre “Pobresa energètica. 

Regulació jurídica i protecció dels drets 

de les persones” en col·laboració amb la 

Federació de Municipis de Catalunya 

(04.06.18). (+)  

 Espai Públic de Bon Govern. El TransJus 

col·labora amb l’Associació Internacional per 

a la Governança, la Ciutadania i l’Empresa 

en la creació d’un espai virtual d’unió entre 

països per a la bona administració 

(24.05.2018). (+) 

 Panell sobre Envelliment a la Conferència 

ACIS. El TransJus ha coordinat i organi-

tzat un panell de ponents sobre “Envelliment” 

per a la Conferència de l'Associació d'Estu-

dis Ibèrics Contemporanis (ACIS) que tindrà 

lloc en la Facultat de Dret UB els dies 5, 6 i 7 

de setembre (11.05.2018). 

 Incorporació de la nova sublínia de 

“Gènere”. El TransJus enforteix el seu com-

promís amb les qüestions de gènere i llança 

una nova sublínia de recerca dins la línia de 

“Protecció de les persones, menors, 

edat” (08.05.2018). (+) 

 Nova línia sobre “Intel·ligència artificial, 

Big Data i protecció de dades personals”. 

En ocasió de la Jornada sobre intel·ligència 

artificial del 9 de maig, el TransJus inaugura  

la seva 6ª línia de recerca “Intel·ligència arti-

ficial, Big Data i protecció de dades perso-

nals” (08.05.2018). (+) 

Membres 

 Dra. Esther Arroyo: Publicació de l ’article 

“La política de préstamo responsable en la 

Unión Europea. En particular, la valoración 

del mérito crediticio”, Revista de Derecho 

Bancario y Bursátil, 2018, 1, pàgs. 65-94. 

ISSN: 0211-6138. (+) 

 Dra. María Casado: Participació al 2º Se-

minari internacional de la Xarxa d’Excel·lència  

del Ministeri d’Economia i Competitivitat 

"Bioètica i Drets Humans: impactes ètics, jurí-

dics i socials de les novíssimes tecnologies en 

recerca i reproducció”, organitzada per l’Ob-

servatori de Bioètica i Dret (OBD) de l’Univer-

sitat de Barcelona i l’Institut de Salut Carles III 

de Madrid, 26 i 27 de juny de 2018. (+) 

 Dr. Víctor Gómez: Participació a la 2ª Jor-

nada tècnica Compcat, “Planes de Igualdad y 

no Discriminación y Compliance”, Centre 

d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, 8 

juny 2018 . (+) 

 Dr. Joan Ridao: Publicació del article “La 

regulación de los lobbies en el ámbito institu-

cional del Estado. Una revisión crítica del al-

cance de las recientes iniciativas legislatives”, 

Dilemata – Revista Internacional de Éticas 

Aplicadas, Núm. 27 (2018): El buen gobierno 

y la transparencia, a caballo entre la Ética y el 

Derecho. (+) 

 

QUÈ S’HA FET? 

 Participació del TransJus en el seminari 

“Renda Básica: desitjabilitat i aplicabilitat a 

Espanya”, organitzat per la Universitat 

Politècnica de Madrid. (08.06.18)  (+) 

 Presentació del llibre “Pobresa energètica. 

Regulació jurídica i protecció dels drets de 

les persones”, editat pel TransJus i la Feder-

ació de Municipis de Catalunya. (04.06.18) 

(+) 

 Cicles de Debats TransJus: “La realitat actu-

al del Dret Públic a Argentina” amb Daniel 

Gómez Sanchís i la Dra. Maria Teresa Ossio 

Bustillos. (17.05.18). (+) 

 Cicle de Debats TransJus: “Formar govern, 

té solució? Parlamentarisme mexicà i presi-

dencialisme espanyol”. (14.05.18). (+) 

 · Jornada "Big data, intel·ligència artificial i 

millora del sector públic" amb la  participació 

d'importants personalitats de l'àmbit aca-

dèmic, de l'administració pública i de la so-

cietat civil. (09.05.18) (+) 

 Col·laboració del TransJus amb la Diputació 

de Girona i l’Observatori DESC en la or-

ganització de la Jornada dels 10 anys de la 

Llei de dret de l’habitatge  de Catalunya 

(04.05.18). (+) 

 Col·laboració del TransJus en l’organització 

del Seminari internacional "Responsabilitat 

penal de les persones jurídiques i llibertat 

d’expressió”. (17.04.18). (+) 

 

PROPERES ACTIVITATS 

 05-07.09.18 Conferència per al Quarantè 

Aniversari de l'Associació d'Estudis Ibèrics 

Contemporanis (ACIS). El TransJus orga-

nitza, junt amb altres institucions, la Con-

ferència per al 40è aniversari de la ACIS 

els dies 5-7 de setembre. (+) 

 22.10.18 Congrés Internacional de Ava-

luació SEE2018 i 2º Premi Internacional 

“Carlos Román” de Avaluació de Políti-

ques Públiques. Facultat de Econòmiques, 

Universitat de Sevilla. 

 15-16.11.18 Congrés “Balanç i perspecti-

ves de la LJCA en el seu XX aniversari”, 

organitzat pel CGPJ i la Universitat de 

Barcelona.  

Totes les activitats realitzades i previstes es 

poden consultar a la nostra web: http://

www.ub.edu/instituttransjus/ 

Podeu consultar les cròniques de les activi-

tats realitzades al Blog del TransJus: https://

transjusblog.wordpress.com/ 

 

PUBLICACIONS 

Working papers 

 4/2018 “Diez reglas sencillas para una 

exitosa colaboración transdisciplinar”. 

Bernhard Knapp, et al. (+) 

 5/2018  “El derecho a una buena admi-

nistración pública cambios de paradig-

mas en el derecho administrativo chileno: 

de las potestades y privilegios a los dere-

chos de los ciudadanos”. Izaskun Linazo-

soro Espinoza (+)  

Notes per a la reflexió 

 2/2018 “Envejecimiento y mejora de la 

gestión pública: El caso de Barcelona y 

las supermanzanas sociales”. Lluís Tor-

rens (+) 

 3/2018 “Indicadores fiscales y económi-

cos para las compañías que sigan el Hu-

man-Centered Business Model liderado 

por el Foro Mundial de Derecho, Justicia 

y Desarrollo del Banco Mundial: The Fis-

cal Pillar". Eva Andrés Aucejo (+) 

 

ENLLAÇOS D’INTERÈS 

 Integration and implementation insights 

(+) 

 Centre for the comparative study of me-

tropolitan growth (+) 

 Grupo de investigació en govern, admi-

nistració i polítiques  públiques (+) 

 Institut de Ciència i Tecnologia Ambien-

tals de la UAB (+) 

 Disciplining interdisciplinar (+) 

 Espai interdisiciplinar (Udelar) (+) 

 Integration and implementation Sciences 

(I2S) (+) 

 Encuentros multidisciplinares (+) 

 Institut pour la recherche interdisciplinaire 

en sciences juridiques, de la Universidad 

de Lovaina (+)  

 Academy of Finland Centre of Excellence 

in the Philosophy of the Social Sciences 

(+) 

 Portal  Jurídico Interdisciplinario 

(PÓLEMOS) (+) 

 Espacio Público de Buen Gobierno (+) 

 Dipòsit Digital UB (+) 

 

AVISOS 

Esta Newsletter està disponible también 

en castellano (+) 

This Newsletter is also available in En-

glish (+) 

 

Per a més informació sobre el TransJus 

podeu contactar-nos al correu electrònic: 

gestió.transjus@ub.edu 
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