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DESTACAT 

TransJus 

• Nou Consell de Direcció. El passat 15 de novembre es va escollir el nou Consell de Direcció 

del TransJus, amb composició paritària. (15.11.18) (+) 

• Cicle de Seminaris sobre els fonaments de les Metodologies de Recerca i la 

Transdisciplinarietat. Durant el mes de novembre i part del mes de desembre el TransJus 

organitza una activitat de formació sobre els fonaments de les metodologies de recerca i la 

transdisciplinarietat. Es trata de un cicle de cinc seminaris que té com a objectius la 

familiarització amb la terminologia i els conceptes propis dels diferents mètodes de recerca 

aplicats a les ciències socials i la pràctica d'eines metodològiques i transdisciplinars que puguin 

ser d'utilitat. (+) 

• Jornades XXè aniversari LJCA. El TransJus va coorganitzar aquest esdevenim, que va 

comptar amb més de 250 inscrits, on hi varen participar acadèmics, jutges i advocats. (15-

16.11.18). (+) 

• Jornades dedicades al Projecte Human-Centered Business Model. El TransJus va participar 

a les Jornades dedicades al Human-Centered Business Model Project organitzades a Roma 

per OECD Development Center i UNIDROIT. (12-13.11.18). (+) 

• Seminari Dret i Societat a Brasília. El Director i un membre del TransJus van participar a la 

tercera edició del Seminari Dret i Societat celebrat a Brasília sobre Polítiques Publiques, 

Urbanisme i Judicializació en l'Administració Pública. (27-28.09.18).  (+) 

• Versió en castellà del llibre “Planning Law Assessment Framework. ONU-Habitat va 

encarregar al TransJus la traducció, titulada “Marco de Evaluación de la Normativa en materia 

de Planeamiento Urbanístico”. (+) 

• Traducció de la web del TransJus al Portuguès. (+) 

Membres 

• Dra. Esther Arroyo, Dra. Mariló Gramunt i Dra. Mònica Navarro-Michel: Participació a la 

Jornada "Envelliment, vulnerabilitat i situacions d'abús" (24.10.18) (+) organitzada 

conjuntament per l'Institut Transjus i l' Observatori de Bioètica i Dret amb les següents 

ponències: 

 Mecanismes jurídics de protecció, Dra. Esther Arroyo Amayuelas 

 La gent gran com a col·lectiu especialment protegit en l’àmbit del consum, Dra. Mariló 

Gramunt Fombuena 

 Ingrés en residencia geriátrica, Dra. Mònica Navarro-Michel 

• Dr. Francisco José Cañal García: Presentació de la comunicació “The taxation on non-

contaminating vehicles” a la Global Conference on Environmental Taxation, celebrat a Madrid. 

(26.09.18) (+) 

• Dr. Òscar Capdeferro Villagrassa: Presentació d’una comunicació a “Transparencia digital, 

algorítmica i big data. V Congreso Internacional del avance del Gobierno Abierto. III Congreso 

de Buen gobierno y transparencia de la Comunitat Valenciana”. (05-06.09.18) (+) 

• Dr. Víctor Gómez Martín: Presentació de la ponència “Tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare? 

Incitamiento all’odio e diritto penale del fatto” al IV Seminari italo-espanyol  (Principi 

constitutuzionali e diritto penale europeo) a Nàpols. (11-12.10.2018) (+) 

• Dra. Maria Eugenia Ortuño Pérez: Publicació  de “La actividad negocial de Lollia Saturnina” a 

“No tan lejano. Una visión de la mujer romana a través de temas de actualidad”. (+) 

• Dr. Miguel Pérez-Moneo: Ponent al congrès de la Universitat de Sevilla "Más democracia 

mediante más participación" amb la ponència "Instrumentos de participación ciudadana en los 

partidos políticos". (03.10.18) (+) 

• Dr. José A. Rozas Valdés: Publicació del llibre “Improving Tax Compliance in a Globalized 

World”, volum 9, WU Institute for Austrian and International Tax Law. (+) 

 Presentació: Mª Eugènia Gay (Degana de l'ICAB), Juli Ponce 

(Director de TransJus -UB), Irene Escorihuela (Directora de 

l’Observatori DESC). 

 

 Conversa-Taula rodona: Agustí Serra (Secretari de Territori i 

Hàbitat Urbà, Generalitat de Catalunya), Salvador Milà (Director 

Serveis de Presidència Àrea Metropolitana de Barcelona-AMB), 

Vanesa Valiño (Cap de Gabinet de la Regidoria d'Habitatge, 

• 30-31.01.19 Jornades internacionals en homenatge a Luigi Ferrajoli, Catedràtic de la Università 

Roma Tre. (+) 

Totes les activitats realitzades i previstes es poden consultar a la nostra web: http://www.ub.edu/

instituttransjus/ 

Podeu consultar les cròniques de les activitats realitzades al Blog del TransJus: https://

transjusblog.wordpress.com/ 

PUBLICACIONS 

Working papers 

• 6/2018 [Edició Especial] – “Retos científicos, jurídicos y sociales relacionados con el 

envejecimiento en Cataluña y en España”. Nina Gramunt Fombuena, Cristina Maragall 

Garrigosa, María Elena Lauroba Lacasa, Cristina Astier, Ander Errasti, & Laia Tejada (+) 

• 7/2018 “Nudge y Pensiones / Nudge and the Law”. Fredrik Carlsson (+)  

Notes per a la reflexió 

• 4/2018 "Pobresa energètica, mercat, lleis i gestió pública". Francesc Valls (+) 

QUÈ S’HA FET? 

• Participació al Segon Congrés Català de Pobresa Energètica. Barcelona va acollir el Segon 

Congrés Català de Pobresa Energètica que aquest any es va centrar en les causes que 

agreugen la problemàtica de la pobresa energètica i en l'estat actual de la defensa dels drets 

energètics en l'àmbit local i europeu. El TransJus va participar al Congrés i va presentar el seu 

llibre sobre "Pobresa energètica: regulació jurídica i protecció dels drets de les persones". (08-

09.11.18) (+) 

• Seminari: "Diàlegs sobre el disseny i les aplicacions de la intel·ligència artificial". DIAR, 

TransJus i UOC van organitzar un seminari sobre el disseny i les aplicacions de la intel·ligència 

artificial, amb la participació de la empresa AIS Group-Aplicacions d'intel·ligència artificial, i del 

ponent Ramon Trias i Capella, soci fundador i President d'AIS. (25.10.18) (+) 

• Jornada "Envelliment, vulnerabilitat i situacions d'abús". L’Institut de Recerca 

TransJus,l’Observatori de Bioètica i Dret i l' Escola de Postgrau de la Facultat de Dret, van 

organitzar la Jornada "Envelliment, vulnerabilitat i situacions d'abús,"en què es van abordar les 

problemàtiques relatives a l'envelliment des de múltiples perspectives, tant jurídiques com a 

extra-jurídiques. (24.10.18) (+) 

• Seminari: "Crims d'Estat i violència parainstitucional a Colòmbia". El TransJus,  junt amb 

el Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la Universitat de Barcelona va organitzar el 

seminari “Crims d'Estat i violència parainstitucional a Colòmbia” amb la participació del Prof. Dr. 

Carlos Medina Gallego de la Universitat Nacional de Colòmbia, el Prof. Omar Rojas Bolaños, 

investigador de l'Institut d'Estudis Soci-Històrics Fray Alonso de Zamora (Universitat Sant 

Tomás, Colòmbia) i l'escriptor i dramaturg Manuel Giraldo-Magil. (23.10.18) (+) 

• Congrés Internacional d'Avaluació de Polítiques Públiques SEE2018. El TransJus va 

coorganitzar el Congrés Internacional d'Avaluació de Polítiques Públiques SEE2018 celebrat a 

Sevilla. També es va entregar el Segon Premi Internacional "Carlos Román" d'Avaluació de 

Polítiques Públiques.(22.10.18) (+) 

• Conferència per al Quarantè Aniversari de la ACIS. El TransJus va coorganitzar, junt amb 

amb el GREL (Grup de Recerca en Estudis Locals de la Universitat de Barcelona), 

la University of Chester (UK) i la Humboldt State University (USA), la Conferència per al 

Quarantè Aniversari de l'Associació d'Estudis Ibèrics Contemporanis (ACIS). (05-07.09.18) (+) 

PROPERES ACTIVITATS 

• 13.12.18 Presentació del llibre coordinat per TransJus i DESC La Llei del Dret a l´habitatge de 

Catalunya: deu anys de vigència. Balanç i futur , Thompson Reuters Aranzadi, a l’ICAB,(Pati de 

Columnes),  Carrer de Mallorca, 283, 08037 Barcelona, 19 hores. 

 

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 (+) 

• Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques, 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 English (+) 

Per a més informació sobre el TransJus podeu contactar-nos al correu electrònic: 

gestió.transjus@ub.edu 
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