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DESTACAT 

TransJus 

 Convocatòria d’ajuts a la recerca 2019. Ajudes dirigides a investigadors/es adscrits/es 

al Institut TransJus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona amb l'objectiu de 

fomentar una recerca transversal i integradora, facilitar la col·laboració entre investigadors de 

diferents àrees de coneixement vinculades a la Facultat de Dret i promoure internacionalització i 

europeïtzació. Dates de sol•licituds: de l´1 al 31 de març de 2019. (+) 

 Inauguració de l’exposició “Defensores: drets i medi ambient”.  Amb motiu de la celebració 

del Dia Mundial de la Dona, el dilluns 4 de març es va inaugurar l'exposició fotogràfica 

"Defensores: drets i medi ambient", d'Ester Pérez Berenguer. La inauguració es va seguir  d ’una 

taula rodona durant la qual es va reflexionar sobre el tema de l'exposició i per una visita guiada 

amb la seva autora. (04.03.19) (+) 

 Reunió sobre el Living Lab:  Bon Govern i Regulació de l’Institut TransJus. El passat dia 1 

de febrer de 2019, va tenir lloc una reunió d'alt nivell amb representants del sector públic, del 

sector privat i del món acadèmic, seguida d'esmorzar amb els participants, en relació al 

llançament d'un Living Lab associat a les diferents línies de recerca en curs de TransJus, 

especialment la primera en relació amb la Governança. (01.02.19) (+) 

 Col·laboració del TransJus amb la OECD, el Banc Mundial, Pimec i l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona en projectes d’economia sostenible i igualtat de gènere. El 16 de 

gener TransJus va participar en dues activitats amb l'OCDE i l'Àrea Metropolitana de Barcelona 

el Banc Mundial i PIMEC. La sessió del matí va estar relacionada amb el Model de Negoci 

Humà i la sessió de la tarda sobre el paper de la dona en el món dels negocis, tant des d'una 

perspectiva local com internacional. (16.01.19) (+) 

  Nous membres del TransJus. Donem la benvinguda a la Dra. Carolina Bolea, a l ’Hector 

Claudio Silveira, a la Dra. Estrella Montolio i al Dr. Vicenç Aguado. Properament s’integrarà 

també al TransJus el Dr. Carles Soto.  

Membres 

 Según la última actualización del catálogo MIAR19 la Revista de Educación y Derecho. 

Education and Law Review, bajo la dirección de la Dra. Eva Andrés, ha sido indexada en 

EMERGING SOURCES CITATION INDEX (JCR emerging), con un ICDS = 9.5. (+) 

 Dra. Maria Teresa Vadrí: Va participar en l ’organització de la II Jornades Cerdà, en el  marc 

de les activitats GRAM (Grup de Recerca Ambiental Mediterrània). (30-31.01.19 I 1.02.19). (+) 

 Dr. David Vallespín: Publicació del llibre “”El régimen professional de los trabajadores 

autónomos y sus especialidades”, editorial Wolters Kluwers, 2018. (+) 

 Dra. Maria Eugènia Ortuño: Publicació de l ’article “Análisis de algunas prácticas negociales 

en puteoli a principios del siglo I dc. y la gestión de los intereses de los sulpicios y de domitia 

lepida”, a la Revista General de Derecho Romano, nº31, 2018. (+) 

 Dr. Alexandre Peñalver:  Va impartir una sessió sobre “General advice for any 

Environmental Litigation at domestic level” al Master of Political Ecology, Degrowth and 

Environmental Justice,  de la UAB (02.2019). 

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 

 1/2019 [Edició Especial] – “Nuevas formes de criminalidad y su persecución”. Hombrado, 

Jaume y Sevilla, Berta; Gómez Padilla, Ildefonso Manuel; Vall Rius, Anna; Novo Mazuelos, 

Raquel; Quinteiro Cruz, Diego; Álvarez González, Jhésica; Navarro Schiappacasse, María Pilar; 

Arribas y Atienza, Patricio; Merkel, Laura; González Pulido, Irene; Escudero Muñoz, Marta; 

Gutiérrez Gallardo, Rocío; Granado Pachón, Santiago Javier (+) 

 2/2019  “Hacia una metodología cooperativa en la realización del Derecho Financiero” . José A. 

Rozás Valdés (+) 

QUÈ S’HA FET? 

 Jornada Tècnica. Les noves mesures per a l’increment del parc d’habitatge asequible. El 

26 de març, va tenir lloc la Jornada Tècnica sobre mesures per a l'increment del parc 

d'habitatge assequible, en la que el Dr. Juli Ponce, Director del TransJus, va presentar el llibre 

"La llei del dret a l'habitatge de Catalunya. Deu anys de vigència, passat i futur". Hi va haver un 

seguit de ponències per part d'experts en la matèria i una taula rodona. (26.03.19) (+) 

 Presentació del llibre “Empleo público, derecho a una buena administración e 

integridad”. El dia 12 de març es va dur  a terme la presentació del llibre "Empleo público, 

derecho a una buena administración e integridad, resultat de la jornada impulsada pel TransJus 

al 2017 sobre Ocupació Pública, Integritat i Corrupció. Posterior a la presentació es va realitzar 

una taula rodona de debat amb el Dr. Joan Mauri, el Dr. Agustí Cerrillo i el Dr. Òscar 

Capdeferro, moderat pel Dr. José Andrés Rozas. (12.03.19) (+) 

 III Jornada “Dones, aspectes jurídics de gènere en el dret de l’antiguitat: discriminació i 

violència de gènere”. El dimecres 6 de març, en el marc de les celebracions del Dia 

Internacional de la Dona, la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Dret UB i l'Institut de Recerca 

TransJus van organitzar la III Jornada “Dona, aspectes jurídics de gènere en el dret de 

l'antiguitat: discriminació i violència de gènere”. A la Jornada hi van participar ponents de 

diverses universitats nacionals i internacionals de reconegut prestigi. (06.03.19) (+) 

 El TransJus convidat a una taula rodona sobre psicologia cognitiva, dret i polítiques 

públiques. El passat dia 11 de febrer, el Departament d ’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya va presentar un nou acord amb el 

Banc Mundial que destaca com la psicologia cognitiva pot millorar l’impacte de les polítiques 

publiques i les regulacions. El Director de TransJus va exposar el projecte que desde la línea 1 

de governança está en marxa de generar una xarxa temàtica estatal. També la previsió de 

direcció d´una tesis doctoral sobre la materia, dirigida per membres de TransJus (Dra. Estrella 

Montolío i Dr. José Andrés Rozas, membre del Consell de dirección i present a l´acte). 

(11.02.19) (+) 

 Jornades internacionals en homenatge a Luigi Ferrajoli: Garantisme i política criminal. 

Els dies 30 i 31 de gener, el Departament de Dret penal, Criminologia, Dret internacional públic i 

Relacions internacionals van organitzar, en col·laboració amb el TransJus, les Jornades 

internacionals en homenatge al Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Luigi Ferrajoli, Catedràtic de la 

Universitat Roma Tre (Itàlia). (30-31.01.19) (+) 

 International Tax Congress 2019: “Digital economy, transfer pricing and litigation in tax 

matters”. Els dies 17 i 18 de gener al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona es va dur a terme el 

International Tax Congress 2019 sobre Digital Economy, Transfer Pricing i Litigation in Tax 

Matters, amb la participació de nombrosos ponents internacionals de reconegut prestigi. En 

l'àmbit del mateix esdeveniment va tenir lloc la presentació del llibre "International 

Administrative Cooperation in fiscal matter and international tax governance". (17-18.01.19) (+) 

 Workshop “Gènere, desenvolupament i models de negoci”. El dia 16 de gener, a la seu del 

PIMEC va tenir lloc el Workshop sobre "Gènere, desenvolupament i models de negoci. 

L'esdeveniment, organitzat pel TransJus, PIMEC i la OECD, va comptar amb la participació 

d'organitzacions internacionals com el Banc Mundial o la Unió pel Mediterrani. El Workshop va 

tractar temes com la igualtat de gènere i la igualtat d'oportunitats.  (16.01.19) (+) 

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

Catalunya: deu anys de vigència. Balanç i futur”. El 13 de desembre a l'ICAB va tenir lloc la 

presentació del llibre "La Llei del Dret a l'habitatge de Catalunya: deu anys de vigencia". El 

llibre, publicat per Thompson Reuters Aranzadi en català i castellà, va ser coordinat per 

TransJus i Observatori DESC. Aquesta obra, publicada en una doble edició en espanyol i 

català, és el resultat d’una conferència organitzada a la Facultat de Dret de la Universitat de 

Barcelona al desembre de 2017, amb motiu dels 10 anys d’aprovació de la Llei, organitzada per 

les entitats coordinadores del llibre. (13.12.18) (+) 

PROPERES ACTIVITATS 

 10.04.19 Presentació del llibre "La Llei del Dret a l'habitatge de Catalunya: deu anys de 

vigència. Balanç i futur". El 10 de abril, a Granollers, tindrà lloc la presentació del llibre 

"La Llei del Dret a l'habitatge de Catalunya: deu anys de vigencia". El llibre, publicat per 

Thompson Reuters Aranzadi en català i castellà, va ser coordinat per TransJus i Observatori 

DESC. (+) 

 01.04.19 I Seminari Internacional “Dret Administratiu i Intel·ligència Artificial (DAIA). El 

pròxim 1 d'abril, el Centre d'Estudis Europeus de la Universitat de Castella-la Manxa 

i Transjusorganitzaran el I Seminari Internacional sobre Dret Administratiu i Intel·ligència 

Artificial, que tindrà lloc a la Facultat de Ciències Jurídiques i Socials de Toledo a partir de les 

9:45. (+) 

 27-28.03.19 Trobada “Construyendo el Derecho a la Vivienda”. Els dies 27 i 28 de març, a 

Càceres, tindrà lloc un esdeveniment organitzat per ONU-Hàbitat amb l'objectiu d'analitzar els 

reptes locals, nacionals i internacionals en matèria de dret a l'habitatge i les eines i solucions 

que hagin demostrat la seva eficàcia en diversos contextos. Les jornades comptaran amb la 

presència de personalitats internacionals i nacionals, incloent experts de reconeguda trajectòria 

en l'àmbit de l'habitatge i del desenvolupament urbà sostenible, representants de l'àmbit 

acadèmic, del sector privat i de la societat civil. TransJus també participarà a l'esdeveniment a 

través del seu director, el Dr. Juli Ponce. (+) 

 

ENLLAÇOS D’INTERÈS 

 Integration and implementation insights (+) 

 Grupo de investigació en govern, administració i polítiques  públiques (+) 

 Disciplining interdisciplinar (+) 

 Espai interdisiciplinar (Udelar) (+) 

 Integration and implementation Sciences (I2S) (+) 

 Encuentros multidisciplinares (+) 

 Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques, Universidad de Lovaina (+)  

 Portal  Jurídico Interdisciplinario (PÓLEMOS) (+) 

 Espacio Público de Buen Gobierno (+) 

 Dipòsit Digital UB (+) 

AVISOS 

A PARTIR DE L'1 D'ABRIL LA SEU DEL TRANSJUS ES TRASLLADARÀ AL PRIMER PIS DE 

L'EDIFICI ILERDENSE DE LA FACULTAT DE DRET UB, DESPATXOS 115 I 116.  

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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