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DESTACAT 

TransJus 

 Nova Directora al TransJus. La Dra. Cristina González Beilfuss ha estat escollida pel 

Consell de Direcció per dirigir el TransJus en els propers 4 anys.  El Dr. Joan-Josep Vallbé ha 

estat escollit secretari de l’Institut. La Comissió Permanent està formada per la Dra. Mariló 

Gramunt, la Dra. Monica Navarro i el Dr. Markus González Beilfuss juntament amb el secretari i 

la directora.  

 Resolució d’ajuts per a recerca en dret i altres ciències: A l’enllaç següent trobareu la 

resolució de la convocatòria del Transjus d’ajuts de febrer de 2019. (+) 

 

Membres 

 

 Dra. Esther Arroyo Amayuelas: Publicació de l ’article “El deterioro cognitivo en la vejez. 

Entre la vulnerabilidad y la discapacidad” a la Revista de Bioètica i Dret (nº 45). (+) 

 Dra. Eva Andrés Aucejo: Publicació del llibre “International administrative cooperation in 

fiscal matter and international tax governance” (editorial Thomson Reuters) en la que figura com 

a editora I directora. El Dr. Juli Ponce també ha col·laborat en el llibre amb la realització d ’un 

dels capítols. (+) 

 Dr. Markus González Beilfuss i Dr. Joan– Josep Vallbé: Publicació de l ’article “Across the 

Sloping Meadow Floor: An Empirical Analysis of Preremoval Detention of Noncitizens”, a la Law 

& Society Review. (+) 

 Dr. Francisco José Cañal García: Publicació de l ’article “EI IVTM no desincentiva la 

contaminación atmosférica”, a Tributos locales, ISSN 1577-2233, Nº. 138, 2019, págs. 59-76. 

(+) 

 Dr. Juli Ponce Solé: Publicació del llibre “Mejora de la regulación, lobbies y huella normativa”, 

editorial Tirant lo Blanch. (+) 

 Dr. Joan Ridao Martín: Publicació del llibre “La libertad de expresión y sus conflictos en el 

espacio público. Manifestaciones, escraches y símbolos politicos”, editorial Aranzadi. (+) 

 

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 

 3/2019 “Public policy analysis and the law: a teaching experience and a research methodology”. 

Farranha, Ana; Soares, Paulo; Miranda, Juliana  (+)  

 4/2019 (Edició especial) “Personalidades jurídicas difusas y artificiales”. Martín Santiesteban, 

Sonia; Casadesus Ripoll, Paula; Borrás Andrés, Núria; Elizalde, Idoia; Barbedo de Aguiar 

Carvalho, Juliana; Aragona, Valentina; Castellanos Cámara, Sandra; Rodríguez Padilla, 

Maridalia; Guix i Santandreu, Arnau; Muñoz de la Cuesta, Javier; Fernández Duque, David; 

González Bedmar, Mireia; Sousa, Daniel; Joosten, Joost J;. Errezil Alberdi, Guillermo; Gatti, 

Carlo. (+)  

Notes per a la reflexió 

 2/2019 “Ageing and improved public management: the case of Barcelona and social 

superblocks”. Torrens, Lluís (+) 

 3/2019 “Hacia políticas públicas de vivienda inclusivas y diversas: derecho a la vivienda y 

derecho a la igualdad y no discriminación”. Benito, Juan Carlos (+) 

 4/2019 “Exploring the impact of tax measures on the (informal) domestic work”. Adim, Leila (+) 

 

Llibres 

 

 “Lugares de culto, ciudades y urbanismo. Guía de apoyo a la gestión de la diversidad religiosa” 

Editorial Observatorio del pluralismo religioso en España. Autors: Juli Ponce Solé i José Antonio 

Cabanillas. (+) 

 “El derecho, la ciudad y la vivienda en la nueva concepción del desarrollo urbano”. Editorial 

Atelier. Autors: Juli Ponce Solé, Wellington Migliari i Oscar Capdeferro Villagrassa. (+) 

QUÈ S’HA FET? 

 Seminari Internacional sobre Corrupció i Bon Govern. Els dies 12 i 13 de Juny va tenir 

lloc  el Seminari Internacional sobre corrupció i bon govern: llibertat d'expressió i aportacions de 

la intel·ligència artificial organitzat pel TransJus i la Oficina Antifrau de Catalunya, amb la 

participació de nombrosos ponents internacionals i nacionals. (+) 

 Seminari i Jornada sobre generació d’indicadors de bona governança, bon govern i 

compliment del dret a una bona administració. Els dies 13 i 16 de maig va tenir lloc 

diversos seminaris i una jornada per debatre i posar en comú experiències nacionals i 

internacionals sobre la generació d´indicadors per a mesurar la bona governança, el bon govern 

i la bona administració. (13 i 16.05.19) (+) 

 Seminari Dret a la salut i llibertat d’expressió. El 8 de maig va tenir lloc el Seminari Dret a 

la Salut i Llibertat d'expressió amb participació de Teresa Forcades i Vila (metgessa internista, 

Dra en Salut pública per la UB i en Teologia per la FTC), Luis de Miguel Ortega (advocat 

especialista en dret a la salut i consum), Laura Chaqués Bonafont (professora titular de 

Ciències Polítiques de la UB) i Mar Aguilera (professora titular de Dret Constitucional de la UB). 

(08.05.19) (+) 

 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, 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. (10.04.19) (+) 

 I Seminari Internacional “Dret administratiu i intel·ligència artificial”. El dia 1 d’abril, el 

Centre d'Estudis Europeus de la Universitat de Castella-la Manxa i Transjus van organitzar el I 

Seminari Internacional sobre Dret Administratiu i Intel·ligència Artificial, que tindrà lloc a la 

Facultat de Ciències Jurídiques i Socials de Toledo. Es poden consultar les conclusions del 

Seminari aquí (+) . (01.04.19) (+)  

 Trobada “Construyendo el derecho a la vivienda” organitzat per ONU-Habitat. Els dies 27 

i 28 de març, a Càceres, va tenir 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 

van comptar amb la presència de personalitats internacionals i nacionals, incloent experts de 

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

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 

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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