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1. PRESENTACIÓ
L’Escola de Postgrau es va crear el 2009 com òrgan encarregat de la coordinació i gestió
integrada dels ensenyaments de postgrau a la Facultat de Dret (Acord de la Junta de Facultat
de 28 de maig de 2009), entenent per postgrau els màsters universitaris, el doctorat, els títols
propis i les activitats de formació continuada.
Un dels principals objectius de l’Escola de Postgrau ha estat, i és, poder atendre de manera
personalitzada als estudiants de la Facultat i al futur alumnat interessat en aquesta oferta de
postgrau en qualsevol de les seves modalitats, així com també el de donar el suport necessari
al professorat implicat en aquestes activitats.
Un altre dels objectius al crear l’Escola va ser el de consolidar i millorar l’oferta de postgrau
de la Facultat, així com impulsar i afavorir la innovació de l’oferta en aquest àmbit. Fins aquest
moment la Facultat ha programat una oferta diversa en aquest nivell de formació avançada
que s’ha anat ampliant progressivament.
Dos anys després de la creació de l’Escola de Postgrau es presenta aquesta Memòria
(2009-2011) amb la que es pretén mostrar quina ha sigut l’activitat desenvolupada en aquest
període i com aquesta s’ha anat consolidant i diversificant per adaptar-se a les necessitats
de formació avançada de postgrau. Tenint en compte que cada any l’Escola de Postgrau publica un llibre on es recull l’oferta de màsters, postgraus i doctorat per cada curs acadèmic,
en aquest llibret només s’ha inclòs informació detallada en relació a les activitats de formació
continuada.
M. Teresa Vadrí i Fortuny
Directora
Escola de Postgrau
Vicedeganat d'Ordenació Acadèmica
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2. OFERTA FORMATIVA
2.1. Màsters universitaris
Els màsters universitaris són els títols oficials de formació avançada per assolir una especialització acadèmica o professional, o bé per iniciar-se en la recerca i accedir a un doctorat. Són
títols a preu públic i adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior.
L’oferta d’aquests màsters oficials s’ha anat consolidant i ampliant durant els últims anys.
S’han anat obtenint verificacions per nous màsters en el marc dels nous ensenyaments de
postgrau. A continuació es presenta l’oferta formativa a partir del curs 2009-10.
Curs

200-2010

2010-2011

2011-2012

Màsters universitaris

Coordinador/a

Màster en Aigua. Anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible

Josefina C. Tàpies

Màster en Criminologia i Sociologia Juridicopenal

José Ignacio Rivera Beiras

Màster en Màster en Dret de l’Empresa i dels Negocis

Maria Rosa Llácer Matacás

Màster en Gestió Pública Avançada

Marina Solé Català

Màster en Aigua. Anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible

Josefina Tàpias Pantebre

Màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional

Jordi Capo Giol

Màster en Criminologia i Sociologia Juridicopenal

José Ignacio Rivera Beiras

Màster en Criminologia, Política Criminal i de Seguretat

Joan Josep Queralt Jiménez

Màster en Màster en Dret de l’Empresa i dels Negocis

Maria Rosa Llácer Matacás

Màster en Gestió Pública Avançada

Marina Solé Català

Màster en Aigua. Anàlisi interdisciplinària i gestió sostenible

Josefina Tàpias Pantebre

Màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional

Jordi Capo Giol

Màster en Criminologia i Sociologia Juridicopenal

José Ignacio Rivera Beiras

Màster en Criminologia, Política Criminal i de Seguretat

Joan Josep Queralt Jiménez

Màster en Dret

Isabel Miralles González

Màster en Dret de l’Empresa i dels Negocis

Maria Rosa Llácer Matacás

Màster en Gestió Pública Avançada

Marina Solé Català
7

2.2. Doctorat
•
Coordinació:

Programa de Doctorat en Dret i Ciència Política
Jaume Saura Estapà
En el marc de les directrius de l’Espai Europeu d’Educació Superior s’ofereix el Programa de
Doctorat en Dret i Ciència Política (aprovat per la Comissió de Doctorat del Consell de Govern
de la UB de 29 d’abril de 2009).
El programa de doctorat de Dret i Ciència Política té com a objectiu principal la formació
avançada d’investigadors en els diferents àmbits del dret i de la ciència política. El programa
preveu un conjunt d’activitats de formació que han de dur a terme els estudiants que, complint els requisits d’accés als estudis de doctorat, es consideri que necessiten una formació
complementària per fer adequadament una tesi en l’àmbit del dret o de la ciència política.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

8

El Programa de Doctorat en Dret i Ciència Política està integrat per 17 línies de recerca:
Bioètica i Dret
Ciència Política
Criminologia i Sociologia Juridicopenal
Dret Administratiu
Dret Canònic i Dret Eclesiàstic de l’Estat
Dret Civil
Dret Constitucional
Dret Financer i Tributari
Dret Internacional Privat
Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
Dret Mercantil
Dret Penal i Ciències Penals
Dret Processal
Dret Romà
Dret del Treball i de la Seguretat Social
Filosofia del Dret
Història del Dret

2.3. Títols propis
Els títols propis que ofereix la Facultat es diversifiquen en tres categories diferents en funció
dels criteris de selecció, estructura, continguts i el títol que l’alumne/a obté com a resultat. Així
es pot distingir entre màsters, postgraus i cursos d’extensió universitària.
•

Títols propis impartits en el curs acadèmic 2009-10

Curs

Director/directora

Tipus de curs

Bioètica i Dret

María Casado González

Màster

Direcció de Seguretat Privada

Carlos Villagrasa Alcaide

Postgrau

Direcció i Gestió Ambiental. Aspectes Jurídics i Empresarials

Tulio Rosembuj Erujimovich

Postgrau

Documentoscòpia i Grafologia

Carlos Villagrasa Alcaide

Màster

Dret Civil Català

Alfonso Hernández Moreno /
Antoni Mirambell Abancó

Postgrau

Dret de Família

Alfonso Hernández Moreno /
Carlos Villagrasa Alcaide

Màster

Dret Econòmic Internacional International Economic Law And Policy

Ramon Torrent Macau

Màster

Dret Penal i Ciències Penals. Edició Anual

Santiago Mir Puig

Màster

Dret Penal i Ciències Penals. Edició Biennal

Santiago Mir Puig

Màster

Dret Tributari

Tulio Rosembuj Erujimovich

Màster

Dret Tributari Internacional

Tulio Rosembuj Erujimovich

Postgrau

Economia, Comerç Internacional i Països Emergents

Joan Tugores Ques

Postgrau

Empresa, Comerç Internacional i Mercats Emergents

Joan Tugores Ques

Postgrau

Especialització en Dret Comptable, Fiscal i Mercantil

Tulio Rosembuj Erujimovich

Postgrau
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Curs

Director/directora

Tipus de curs

Estudis Internacionals

Anna Badia Martí

Postgrau

Estudis Internacionals

Anna Badia Martí

Màster

Gestió de Riscos Catastròfics i actuació davant d’amenaces
d’artefactes explosius

Carlos Villagrasa Alcaide /
Joan Josep Queralt Jiménez

Extensió universitària

Gestió de Riscos. Detecció de perfils de risc

Carlos Villagrasa Alcaide /
Joan Josep Queralt Jiménez

Extensió universitària

Globalització, Comerç Internacional i Mercats Emergents

Joan Tugores Ques

Màster

Infància, Protecció de la Persona i Adopció

Alfonso Hernández Moreno /
Carlos Villagrasa Alcaide

Postgrau

La Gestió de la Negociació Col·lectiva en l’Àmbit de les Relacions
Laborals

Jaime Rodríguez Pascual

Postgrau

Medi Ambient i Urbanisme

Alfonso Hernández Moreno /
Juan María Díaz Fraile

Postgrau

Nul·litat, Separació i Divorci

Alfonso Hernández Moreno /
Carlos Villagrasa Alcaide

Postgrau

Perícia Cal·ligràfica i Grafològica

Carlos Villagrasa Alcaide

Postgrau

Perícia Documental i Tecnològica

Carlos Villagrasa Alcaide

Postgrau

Policia i Sistema Penal

Santiago Mir Puig

Extensió universitària

Pràctica Jurídica

Daniel Vázquez Albert

Màster

Presó i Dret Penitenciari

José Ignacio Rivera Beiras

Extensió universitària

Règim Jurídic de l’Operador Econòmic Autoritzat

Tulio Rosembuj Erujimovich /
Alfonso Hernández Moreno

Postgrau

Relacions Econòmiques Internacionals

Ramon Torrent Macau

Màster

Tècniques Fiscals i Financeres d’Investigació Avançada (Forensic
Accountability) i d’Economia Global

Tulio Rosembuj Erujimovich

Postgrau
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•

Títols propis impartits en el curs acadèmic 2010-11

Nom Curs

Director/a

Tipus

Bioètica i Dret: Problemes de salut i biotecnologia

María Casado González

Màster

Criminologia i Sociologia Juridicopenal

Iñaki Rivera Beiras

Màster

Direcció de Seguretat Privada

Carlos Villagrasa Alcaide

Diploma de postgrau

Direcció i Gestió Ambiental: Aspectes jurídics i empresarials

Tulio Rosembuj Erujimovich

Diploma de postgrau

Documentoscòpia i Grafologia

Carlos Villagrasa Alcaide

Màster

Dret Civil Català

Carlos Villagrasa Alcaide /
Alfonso Hernández Moreno /
Antoni Mirambell Abancó

Diploma de postgrau

Dret de Família i Infància

Carlos Villagrasa Alcaide /
Alfonso Hernández Moreno

Màster

Dret Econòmic Internacional Master of Laws in International Economic Law and Policy

Ramon Torrent Macau

Màster

Dret Penal i Ciències Penals. Edició anual

Santiago Mir Puig

Màster

Dret Penal i Ciències Penals. Edició biennal

Santiago Mir Puig

Màster

Dret Tributari

Tulio Rosembuj Erujimovich

Màster

Dret Tributari Internacional

Tulio Rosembuj Erujimovich

Diploma de postgrau

Economia, Comerç internacional i països emergents

Juan Tugores Ques /
Óscar Mascarilla-Miró

Diploma de postgrau

Empresa, Comerç internacional i mercats emergents

Juan Tugores Ques /
Óscar Mascarilla-Miró

Diploma de postgrau

Especialització en dret comptable, fiscal i mercantil

Tulio Rosembuj Erujimovich

Diploma de postgrau

Estudis internacionals

Anna Maria Badia Martí

Diploma de postgrau
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Nom Curs

Director/a

Tipus

Estudis internacionals. Organitzacions i cooperació internacionals

Anna Maria Badia Martí

Màster

Gestió de riscos catastròfics i actuació davant amenaces d’artefactes
explosius

Carlos Villagrasa Alcaide /
Joan Josep Queralt Jiménez

Diploma Extensió

Gestió de riscos: Detecció de perfils de risc

Carlos Villagrasa Alcaide /
Joan Josep Queralt Jiménez

Diploma Extensió

Globalització, comerç internacional i mercats emergents

Juan Tugores Ques /
Óscar Mascarilla-Miró

Màster

Infància, protecció de la persona i adopció

Carlos Villagrasa Alcaide /
Alfonso Hernández Moreno

Diploma de postgrau

La gestió de la negociació col·lectiva en l’àmbit de les relacions
laborals

Jaime Rodríguez Pascual

Diploma de postgrau

Nul·litat, separació i divorci

Carlos Villagrasa Alcaide /
Alfonso Hernández Moreno

Diploma de postgrau

Perícia cal·ligràfica i grafològica

Carlos Villagrasa Alcaide

Diploma de postgrau

Perícia documental i tecnològica

Carlos Villagrasa Alcaide

Diploma de postgrau

Pràctica jurídica

Daniel Vázquez Albert

Màster

Sociologia juridicopenal

Iñaki Rivera Beiras

Màster

Tècniques fiscals i financeres d’investigació avançada (Forensic
accountability) i d’economia global

Tulio Rosembuj Erujimovich

Diploma de postgrau
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2.3.1. Màsters propis
Els màsters propis que s’han ofertat pel curs acadèmic 2011-12 són els següents:
Nom curs

Director/a

Bioètica i Dret

María Casado González

Diplomàcia i funció pública internacional

Fernando Perpiñá-Robert Peyra

Direcció de seguretat privada

Carlos Villagrasa Alcaide

Documentoscòpia i grafologia

Carlos Villagrasa Alcaide

Dret de família i infància

Alfonso Hernández-Moreno /
Carlos Villagrasa Alcaide

Dret penal i ciències penals (Edicions anual i biennal)

Santiago Mir Puig /
Jesús María Silva Sánchez

Dret tributari

Tulio Raúl Rosembuj Erujimovich

Estudis internacionals: organització i cooperació internacionals

Anna Maria Badia Martí

Globalització, comerç internacional i mercats emergents

Juan Tugores Ques

International Economic Law and Policy (IELPO)

Ramon Torrent Macau

Relacions i negociacions internacionals

Ramon Torrent Macau

13

2.3.2. Diplomes de postgrau
Els diplomes de postgrau que s’han ofertat pel curs acadèmic 2011-12 són els següents:
Nom curs

Director/a

Diplomàcia

Fernando Perpiñá-Robert Peyra

Direcció i gestió ambiental. Aspectes jurídics i empresarials

Tulio Raúl Rosembuj Erujimovich

Dret civil català

Alfonso Hernández-Moreno /
Antoni Mirambell i Abancó /
Carlos Villagrasa Alcaide

Estudis internacionals

Anna Maria Badia Martí /
Laura Huici Sancho

Dret tributari internacional

Tulio Raúl Rosembuj Erujimovich

Especialització en dret comptable, fiscal i mercantil

Tulio Raúl Rosembuj Erujimovich

La gestió de la negociació col·lectiva en l’àmbit de les relacions laborals

Jaime Rodríguez Pascual

Infància, protecció de la persona i adopció

Carlos Villagrasa Alcaide

Introducció a la perfilació criminal i la psicologia d’investigació

Miguel Ángel Soria Verde

Nul·litat, separació i divorci

Carlos Villagrasa Alcaide

Perícia cal·ligràfica i grafològica

Carlos Villagrasa Alcaide

Perícia documental i tecnològica

Carlos Villagrasa Alcaide

Tècniques fiscals i financeres d’investigació avançada (Forensic accountability) i
d’economia global

Tulio Raúl Rosembuj Erujimovich

Empresa internacional i mercats emergents

Juan Tugores Ques

Logística, Comerç internacional i mercats emergents

Juan Tugores Ques
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2.3.3. Cursos d’Extensió Universitària
Els cursos d’extensió universitària que s’han ofertat pel curs acadèmic 2011-12 són els següents:
Nom curs

Director/a

Gestió dels conflictes en l’habitatge: mediació residencial

Guillem Fernández Evangelista /
Isabel Viola Demestre

Gestió de riscos catastròfics i actuacions davant amenaces d’artefactes explosius

Carlos Villagrasa Alcaide /
Joan Josep Queralt Jiménez

Gestió de riscos: detecció de perfils de risc

Carlos Villagrasa Alcaide /
Joan Josep Queralt Jiménez

Gestió de riscos: seguretat del patrimoni històric i artístic

Carlos Villagrasa Alcaide

Policia i sistema penal

Santiago Mir Puig
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3. FORMACIÓ CONTINUADA
A més de l’oferta de màsters universitaris, doctorat i títols propis, l’Escola de Postgrau ha
participat en l’organització de diverses activitats, que amb formats diferents han tingut com a
objectiu l’aprofundiment i l’especialització des de diferents perspectives, en diversos àmbits
del dret i la ciència política.
Acte

Data

Jornada sobre la Justícia per Mediació i Arbitratge

Desembre 2009

Jornades «Els drets de la persona i de la família, des d’una perspectiva multidisciplinar»

Abril 2010

Jornada sobre «L’autonomia de la voluntat i el Dret de successions»

Abril 2010

Conferències sobre «La reforma del Dret de Família a Catalunya. Les últimes tendències en Dret de
Família als països del nostre voltant»

Juny 2010

Seminari «La Unión por el Mediterráneo: derechos culturales y diversidad religiosa»

Juliol 2010

Conferència «La reforma Laboral: reflexions Sindicals 2010»

Setembre 2010

Seminari: «Arbitratge i conciliació: eficàcia i agilitat en la resolució de les controvèrsies jurídiques»

Octubre 2010

Journées Trilatérales Belgique - Espagne - Québec: «Certes sujets juridiques d’actualité»

Octubre 2010

Jornada la situació jurídica dels menors estrangers no acompanyats: drets i garanties

Novembre 2010

Sessions d’estudi de la nova llei catalana 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques catalanes

Novembre 2010

Seminari: «Famílies monoparentals i protecció social»

Desembre 2010

Jornada: «La Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: un nou marc de
protecció dins el sistema català de serveis socials»

Desembre 2010

Jornada «Telefonia mòbil i prestació de serveis: els reptes del mercat per a les operadores i els
usuaris finals»

Desembre 2010

Seminari «Participació ciutadana i descentralització. Els casos d’Espanya i Itàlia a debat»

Febrer 2011

Seminari: «Japó, reptes polítics i constitucionals a l’inici del s. XXI»

Febrer 2011
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Acte

Data

Acte en homenatge al Prof. Dr. Carlos J. Maluquer de Motes i Bernet

Febrer 2011

Seminari: «Manifestacions de Violència de Gènere en un món globalitzat»

Març 2011

L’impacte de la Directiva de Serveis i de la legislació de transposició en les administracions
públiques: aspectes generals i sectorials

Març 2011

Seminari interuniversitari: «Els reptes del Dret en la societat global del risc: la decisió en situacions
d’incertesa»

Març 2011

Seminari: Reptes actuals en els Drets Humans: els drets de la infància i l’adolescència a debat. Les
observacions finals del Comitè dels Drets de l’Infant 2010

Març 2011

Reunió/Conferència «GNOSS-Universidad 2.0/3.0:Xarxes socials i creació de Coneixement i
intel·ligència col·lectiva»

Març 2011

La Mediació: estat actual i reptes de futur

Maig 2011

Conferència: El sistema d’exempcions en l’IVA

Maig 2011

L’empresa a Itàlia i a la Unió Europea

Maig 2011

Globalització i formes d’empresa

Maig 2011

L’empresa familiar: una relectura jurídica en temps de crisi

Maig 2011

Presentació de la Guia sobre morositat hipotecària i del curs de Gestió dels conflictes en l’habitatge

Juny 2011

Jornades titulades «La reforma del Codi Penal (LO 5/2010): text i context

Juliol 2011

VI Seminari Anàlisi Feminista del Dret

Setembre, octubre,
novembre i desembre 2011

Garanties reals en escenaris de crisi: present i prospectiva

Octubre 2011

Serveis assistencials: aspectes públics i privats

Novembre 2011

Mediació Empresarial: Una metodologia eficient en el tràfic jurídic

Novembre 2011

Jornades internacionals sobre mesures cautelars

Desembre 2011

Delictes d’odi i discriminació: Un debat multidisciplinari

Desembre 2011
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•

Jornada sobre la Justícia per Mediació i Arbitratge

Direcció:

Joaquim Forner Delaygua i Alfonso Hernández Moreno

Data:

17 de desembre de 2009

Organitza:

Joaquim Forner Delaygua i Escola de Postgrau
En l’arbitratge i, especialment, en la mediació, més enllà de la pròpia resolució del conflicte,
s’obren noves perspectives pel que fa al plantejament i al propi sentit de la confrontació d’interessos. En les intervencions a la Jornada Justícia per Mediació i Arbitratge, professionals
i especialistes en mediació i en arbitratge exposaren des de diferents angles interessants la
seva visió d’aquestes perspectives ofertes per la mediació i l’arbitratge.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

Van participar com a ponents:
Elena Lauroba
Pascual Ortuño
Antoni Cumella
Alberto Marín
Jesús de Alfonso
Mercedes Caso
Ramon Mullerat
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•

Jornades «Els drets de la persona i de la família, des d’una perspectiva multidisciplinària» (26, 27 i 28/04/10)

Direcció:

Carlos Villagrasa i Isaac Ravetllat Ballesté

Data:

26, 27 i 28 d’abril de 2010

Organitza:

ADDIA i Escola de Postgrau

Col·labora:

Màster en Dret de Família i Infància de la UB; Postgrau en infància, protecció de la persona i adopció, UB;
Departamento de Derecho Civil UNED; IDADFE; Fundació Internacional Olof Palme.
Durant els tres dies del Seminari van analitzar-se d’una manera detallada les principals novetats que presenta el Llibre II, de la persona i la família, del Codi Civil de Catalunya.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents:
Teresa Picontó
Elena Lauroba
Doina Bird
Juana Ruiz
Mercè Tabueña
Josep Maria Vinué
Montserrat Fernández
Avelina Rucosa
Mª Paz Pous
María José Varela
Inmaculada Vivas
Fernanda Moretón
Juan Guilló
Jordi Cots

•

Jornada sobre «L’autonomia de la voluntat i el Dret de successions» (30/04/10)

Direcció:

Esther Arroyo i Amayuelas

Coordinació:

Miriam Anderson

Data:

30 d’abril de 2010

Organitza:

Observatori de Dret Privat (Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya)

Col·labora:

Escola de Postgrau, Departament de Dret Civil, Col·legi de Notaris i Deganat dels Registradors de la Propietat i
Mercantils de Barcelona.
La Jornada va tenir per objecte l’anàlisi del nou Dret successori català en el context europeu
i, per tant, fomentà l’estudi des d’una perspectiva nacional, comparada i de dret comunitari.
Els diversos ponents van analitzar la llibertat de testar i la seva relació amb l’ordre públic, les
normes que regulen els drets legals i que protegeixen els descendents i el cònjuge vidu o convivent i, finalment, l’admissibilitat d’altres negocis successoris. L’acte s’organitzà en ocasió de
la Presidència espanyola de la Unió Europea i del 50è aniversari de la Compilació.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

Van participar com a ponents:
Walter Pintens
Sergio Cámara
Andrea Fusaro
Michel Grimaldi
Anna Röthel
Andrea Bonomi
Esteve Bosch
Joan Marsal
Susana Navas
Ferran Badosa
Antoni Vaquer
Antonio Giner
José Alberto Marín
Mª Elena Lauroba
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•

Conferències sobre «La reforma del Dret de Família a Catalunya. Les últimes tendències en Dret de Família als països del nostre voltant» (21/06/10)

Direcció:

Carlos Villagrasa Alcaide i Isaac Ravetllat Ballesté

Data:

21 de juny de 2010

Organitza:

Departament de Dret Civil de la UB; ADDIA; Màster en Dret de Família i Infància de la UB; Postgrau en Infància;
Protecció de la persona i Adopció de la UB; European Network of Masters on Children Rights.

Col·labora:

Escola de Postgrau
Aquest seminari de caire internacional va estar dirigit de manera exclusiva als estudiants del
Màster en Dret de Família i Infància i del Postgrau en Infància, Protecció de la Persona i Adopció, així com a una representació d’alumnes dels darrers cursos de la llicenciatura en Dret.
L’acte va comptar amb la presència de ponents vinguts des de Portugal, França i Regne Unit.
Durant les dues hores de durada de l’esdeveniment es van posar de manifest quines són les
principals directrius que han de guiar el nou Dret de Família del segle XXI.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents:
Guilherme de Oliveira
Alain Sériaux
Maria Rosaria Marella

•

Seminari «La Unión por el Mediterráneo: derechos culturales y diversidad religiosa»
(5 i 6/07/10)

Direcció:

Francisca Pérez-Madrid

Data:

5 i 6 de juliol de 2010

Organitza:

Francisca Pérez-Madrid. Grup de Recerca Interuniversitari “Drets culturals i diversitat” (GIDD)

Col·labora:

Escola de Postgrau; AGAUR, Grup de recerca “Pedro Lombardía”, Ajuntament de Barcelona, Projecte de recerca
“Derechos de la ciudadanía, libertad de establecimiento y circulación de servicios en la Unión Europea”.
Durant aquestes jornades es va reflexionar sobre el tema de la dimensió sociocultural de la
Unió per la Mediterrània,un aspecte que ha quedat en un lloc secundari enfront dels objectius
de la seguretat i el desenvolupament econòmic.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

Van participar com a ponents:
Francesc Serra
Francisca Pérez-Madrid
Enrique Ruiz
Zoila Combalía
Helena Torroja
Abdelaziz Aiadi
Natan Lerner
Juan Fornés
Vicenç Aguado
Mercedes Esteban
Joaquín Mantecón
Alain Garay
Emre Öktem
María Blanco
Senén Florensa
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•

Conferència «La reforma Laboral: reflexions Sindicals 2010» (20/09/10)

Direcció:

Antonio Madrid i Núria Pumar

Data:

20 de setembre de 2010

Organitza:

Núria Pumar i Escola de Postgrau
En la conferència es va tractar el tema de l’oportunitat de la reforma laboral aprovada pel Reial Decret-llei 10/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la reforma del mercat de treballi, més concretament, es va reflexionar sobre si la reforma responia als objectius expressats
pel legislador de reduir la desocupació i de incrementar la productivitat de l’economia. També
s’analitzaren les principals novetats normatives introduïdes per la reforma així com la seva
incidència en els drets col·lectius i individuals dels treballadors.

⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents:
Camil Ros
Juan Manuel Tapia

•

Seminari: «Arbitratge i conciliació: eficàcia i agilitat en la resolució de les controvèrsies jurídiques» (21/10/10)

Direcció:

Joaquim Forner Delaygua i Alfonso Hernández Moreno

Data:

21 d’octubre de 2010

Organitza:

Escola de Postgrau i CIDDRIM (Centre per a la Investigació i Desenvolupament del Dret Registral Immobiliari i
Mercantil).
En el món cada cop més important de l’arbitratge i de la conciliació es produeix una evolució
molt ràpida en diferents àmbits. Alguns dels aspectes més importants d’aquesta evolució es
van tractar en aquest seminari: les modificacions en tràmit parlamentari de la llei espanyola
d’arbitratge, les noves tendències i problemes de l’arbitratge comercial internacional, el paper
de les institucions arbitrals a la nova administració de l’arbitratge intern i internacional, les peculiaritats i avantatges de la seu de Londres pels arbitratges marítims i el paper de l’arbitratge
en els tractats bilaterals sobre promoció i protecció d’inversions.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

Van participar com a ponents:
Ramon Mullerat
Jesús de Alfonso
Miquel Roca
Georgina Garriga
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•

����������������������������������������������������������������������������������
Journées Trilatérales Belgique - Espagne - Québec: «Certes sujets juridiques d’actualité» (28 i 29/10/10)

Direcció:

M. Elena Lauroba

Data:

28 i 29 d’octubre de 2010

Col·labora:

Escola de Postgrau, Departament de Dret Civil UB i Projecte de Recerca “Grup de Dret Civil Català” 2009
SGR 00221.
Durant aquestes jornades la Facultat de Dret va ser la seu de la trobada entre les seccions
del Québec, Bèlgica i Espanya de l’Association Henri Capitant des amis de la culture juridique
française��������������������������������������������������������������������������������������
. A l’acte s’hi aplegaren juristes representants de les tres seccions i acadèmics provinents de diferents Universitats europees per a analitzar qüestions jurídiques d’actualitat,
com ara les clàusules penals, la responsabilitat extracontractual en l’àmbit de la propietat
immobiliària, les accions col·lectives i la protecció dels diversos models de família.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents:
Silvia Díaz-Alabart
Mª Teresa Álvarez
Christine Biquet
Pierre-Gabriel Jobin
Benoit Khol
José Manuel Busto
Élise Charpentier
Andrée Puttemans
Hakim Boularbah
Miguel Pasquau
Pierre-Claude Lafond
Jean-Louis Renchon
Elena Lauroba
Benoît Moore

•

La situació jurídica dels menors estrangers no acompanyats: drets i garanties
(4/11/10)

Direcció:

Ángeles de Palma del Teso

Data:

4 de novembre de 2010

Organitza:

Escola de Postgrau i Projecte d’investigació, desenvolupament i innovació”Drets de la ciutadania, llibertat
d’establiment i circulació de serveis a la Unió Europea” Ref: DER2009-08579.
En aquesta sessió es va examinar la situació social i jurídica d’aquests menors des de tres
perspectives complementàries: la institucional, l’acadèmica i la professional. L’anàlisi del fenomen des d’aquesta triple perspectiva va permetre posar en relleu que, malgrat els anys
transcorreguts des de l’arribada dels primers menors estrangers no acompanyats, encara
queden molts problemes per resoldre, ja que no hem estat capaços de garantir plenament a
aquests menors el gaudi dels drets que tenen reconeguts pel nostre ordenament. En relació
a aquest tema en la jornada es va posar de relleu que és imprescindible establir mecanismes
de col·laboració i coordinació entre totes les administracions implicades, especialment l’Administració de l’Estat i de les comunitats autònomes.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

Van participar com a ponents:
Estrella Rodríguez
Joan Mayoral
Iñaki Lasagabaster
José Ignacio Cubero
Neus Arresse
Violeta Quiroga
Elena Arce
Juan Ignacio de la Mata
Albert Parés
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•

Sessions d’estudi de la nova llei catalana 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques catalanes (22, 23 i 24/11/10)

Direcció:

Juli Ponce Solé i Francesc Rodríguez Pontón

Data:

22, 23 i 24 de novembre de 2010

Organitza:

Escola de Postgrau; Àrea de Dret Administratiu, Departament de Dret Administratiu i Dret Processal UB; Grup de
recerca consolidat dret administratiu (responsable Tomàs Font Llovet).
La Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques catalanes és una de les normes transversals més rellevants pel que fa al desenvolupament de les activitats administratives i a les relacions entre les administracions i la ciutadania
a Catalunya. Durant aquestes sessions es va considerar el impacte respecte la Llei 13/1989,
de 14 de desembre, amb més de 20 anys de vigència; la integració en el conjunt de les disposicions referides a l’administració electrònica i altra normativa, i les novetats més rellevants
que incorpora al nostre ordenament jurídic.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents:
Joaquín Tornos
María Jesús Montoro
Tomàs Font
Alfredo Galán
Alexandre Peñalver
Manuel O. Mallo
Mariola Rodríguez
José Luis Martínez-Alonso
Oriol Mir
Dolors Canals

•

Seminari: «Famílies monoparentals i protecció social» (10/12/10)

Direcció:

Núria Pumar

Data:

10 de desembre de 2010

Organitza:

Escola de Postgrau i Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social.
En el seminari es va analitzar la protecció social de les famílies monoparentals i es van exposar quines són les seves necessitats específiques en un context actual de pluralitats dels models familiars i quines actuacions han de seguir els poders públics estatals i autonòmics per
cobrir-les. Aquesta activitat s’integra en el projecte de recerca sobre la revisió de la protecció
social de les famílies monoparentals que ha estat guardonat amb el premi FIPROSS 2009,
atorgat pel Ministeri de Treball i Immigració.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

Van participar com a ponents:
Sònia Bardají
Eva Maria Höhnerlein
Joachim Reinhard
Elisabet Almeda
Jéssica Bolancel
Mònica Navarro
Josep Fargas
Núria Pumar
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•

Jornada: «La Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència: un nou
marc de protecció dins el sistema català de serveis socials» (15/12/10)

Direcció:

Joan Mayoral Simón i Ángeles de Palma del Teso

Data:

15 de desembre de 2010

Organitza:

Escola de Postgrau i Secretaria d’Infància i Adolescència. Departament d’Acció Social i Ciutadania.
L’objectiu principal d’aquest acte va ser analitzar els canvis i els reptes que planteja la nova
Llei catalana dels drets i de les oportunitats en la infància i en l’adolescència, des de la perspectiva jurídica i la gestió pública, a través de la visió de les institucions i les administracions
implicades principals (Administració de la Generalitat, Administració local, Fiscalia, Poder
Judicial i tercer sector). Es va posar de relleu que la nova Llei representa un canvi de paradigma en la concepció de la infància i de l’adolescència i que acull un nou model de prevenció,
d’atenció i de protecció de la infància i de l’adolescència que requereix un desenvolupament
normatiu i la dotació dels recursos necessaris per aplicar-lo.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents:
Ángeles de Palma
Jordi Rustullet
Joan Mayoral
Dolors Viñas
Glòria Figuerola
Iñaki González

•

Jornada «Telefonia mòbil i prestació de serveis: els reptes del mercat per a les operadores i els usuaris finals» (21/12/10)

Direcció:

Mariló Gramunt Fombuena

Coordinació:

Elena Palomares Balaguer

Data:

21 de desembre de 2010

Organitza:

Escola de Postgrau i GREDINT, Grup de recerca consolidat (responsable M. Rosa Llácer)

Col·labora:

Agència Catalana del Consum (Generalitat de Catalunya) i Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions de
Catalunya.
A la jornada es van analitzar els aspectes més rellevants del tema, en especial, la prestació
de serveis mitjançant la telefonia mòbil, l’usuari final dels serveis de telecomunicacions, la
protecció de les dades personals en l’entorn de la telefonia mòbil i el tema relatiu a les controvèrsies derivades de la prestació del servei, en concret, la mediació com a eina de resolució.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

Van participar com a ponents:
José Manuel Busto
Mariló Gramunt
M. Rosa Llácer
Immaculada Barral
Ismael Batallé
Noemí Mascaraque
Raquel Carrasco
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•

Seminari «Participació ciutadana i descentralització. Els casos d’Espanya i Itàlia a
debat» (11/02/11)

Direcció:

Josep M. Castellà i Anna Mastromarino

Data:

11 de febrer de 2011

Organitza:

Escola de Postgrau; Projecte de recerca “Estat autonòmic i democràcia: els drets de participació en els estatus
d’autonomia”; Centre d’Estudis sobre el Federalisme de Moncalieri.
Al seminari en el que van participar professors d’universitats italianes i espanyoles va girar
entorn de l’estat en què es troben els dos països quant als instruments de democràcia directa
i participativa, especialment després dels processos de reformes estatutàries i constitucionals.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents:
Miquel A. Aparicio
Anna Mastromarino
Enrico Grosso
Jaume Magre
Annamaria Poggi
Eduardo Vírgala
Lorenzo Cortino
Mª Jesús Larios
Reyes Pérez
Esther Martín
Alfonso Celotto
Umberto Allegretti
Rosario Tur
Sergio Castel
Marc Rius

•

Seminari: «Japó, reptes polítics i constitucionals a l’inici del s. XXI» (10 i 15/02/11)

Direcció:

Josep M. Castellà, Francisca Pérez-Madrid i Josep Maria Reniu

Data:

10 i 15 de febrer de 2011

Col·labora

Escola de Postgrau, Projecte de recerca MCI, DER2009-12921, Departament de Dret Constitucional i Ciència
Política, Grup interuniversitari “Drets culturals i diversitat”, Grup Pedro Lombardía i Consell d’Estudis de Ciència
Política.
En el seminari es va tractar el tema de les relacions internacionals, el sistema constitucional i
la llibertat religiosa i la laïcitat al Japó.

⑉⑉
⑉⑉

Van participar com a ponents:
Tomomi Kozaki
Luis Pedriza
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•

Acte en homenatge al Prof. Dr. Carlos J. Maluquer de Motes i Bernet (28/02/11)
El 28 de febrer de 2011 va tenir lloc l’acte en homenatge al Prof. Dr. Carlos J. Maluquer de
Motes i Bernet.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

34

En l’acte hi van intervenir:
Enoch Albertí
Mariano Alonso
José Manuel Calavia
M. Rosa Llácer
Agustín Luna
Anna Casanovas

•

Seminari: «Manifestacions de Violència de Gènere en un món globalitzat» (8/03/11)

Direcció:

Algeria Queralt

Data:

8 de març de 2011

Organitza:

Grup “el dret a les dones” de la Facultat de Dret de la UB

Col·labora:

Escola de Postgrau; Institut Català de la Dona; Institut de Drets Humans de Catalunya
El seminari va ser organitzat en motiu de la commemoració del Dia Internacional de la Dona
Treballadora i s’hi van tractar qüestions socials que afecten les dones de cultures minoritàries
que conviuen en societats globalitzades i complexes culturalment com la nostra i de les quals
es deriven situacions de subordinació i d’explotació.
Hi va participar la senyora Ann Njogu, prestigiosa advocada i activista defensora dels drets
humans a Kenya, que va parlar sobre el problema de la violència de gènere en aquell país i
les eines per combatre-la. També es va reflexionar sobre les solucions previstes des del dret
davant dels fenòmens dels matrimonis forçats, les mutilacions genitals i la concessió d’asil
per motiu de violència de gènere.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

Van participar com a ponents:
Núria Pumar
Ann Njogu
Argelia Queralt
Núria Arenas
Mònica Navarro
Ana Sánchez
Gemma Nicolás
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•

Jornades: «L’impacte de la Directiva de Serveis i de la legislació de transposició en
les administracions públiques: aspectes generals i sectorials» (9 i 10/03/11)

Direcció:

Vicenç Aguado i Belén Noguera

Data:

9 i 10 de març de 2011

Organitza:

Equip de recerca del projecte R+D+I Drets de la ciutadania, llibertat d’establiment i prestació de serveis a la UE,
l’Àrea de Dret Administratiu i l’Escola de Postgrau de la Facultat de Dret

Col·labora:

Secretaria d’Universitats i Recerca i l’Escola d’Administració Pública de la Generalitat
En aquestes jornades es va analitzar com s’ha desenvolupat el procés de transposició a l’Estat espanyol de la directiva europea coneguda com a Directiva Bolkenstein. Aquesta té com a
objectiu fa facilitar la lliure circulació de prestadors de serveis dins la UE i ha significat importants canvis en la regulació d’amplis sectors com el comerç, el turisme, el transport, etc. Ara
que ja ha finalitzat el període anomenat de transposició (és a dir d’adequació de les diferents
normatives a la directiva europea). En les jornades es van tractar les dificultats que comporta
dur a la pràctica els diversos canvis normatius i es va reflexionar sobre si aquest procés ha
servit per generalitzar un conjunt de desregulacions i traslladar funcions de control al sector
privat, en detriment de les garanties dels ciutadans.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents:
Tomás-Ramón Fernández
Joan Manuel Trayter
Eduardo Gamero
Francisco Velasco
Vicenç Aguado
Vera Parisio
Marc Tarrés
Belén Noguera
José María Gimeno
Rafael Barranco
Gerardo García-Álvarez
Òscar Casanovas

•

Seminari interuniversitari: «Els reptes del Dret en la societat global del risc: la decisió en situacions d’incertesa» (10/03/11)

Coordinació:

Marc Tarrés, M. Mercè Darnaculleta i José Esteve

Data:

10 de març de 2011

Organitza:

Escola de Postgrau; Equip d’investigació del projecte I+D “Problemas de la decisión jurídica en situaciones
de incertidumbre científica” ref: DER2008-06277; Grup de Recerca Consolidat “Grup de regulació de riscos
i de sectors estratègics” (GRRISE) ref: 2009 SGR 372; Àrea de Dret Administratiu (Departament de Dret
Administratiu i Dret Processal) UB.

Col·labora:

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Departament d’Economia i Coneixement (2010 ARC 00137)

En el seminari es van tractar els següents temes: Els instruments estatals de direcció en escenaris d’ignorància, els reptes del dret davant els desafiaments de la globalització científica
i tècnica, la recuperació del discurs jurídic davant la deriva cientifista del dret i l’autoregulació
com a estratègia de relació del dret amb la incertesa en la globalització.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

Van participar com a ponents:
Hans Christian Röhl
Francisco de Borja
Antonio Marti
Lourdes de la Torre
Gabriel Domènech
Marc Tarrés
Oriol Mir
Claudio Franzius
Javier Barnés
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•

Seminari: Reptes actuals en els Drets Humans: els drets de la infància i l’adolescència a debat. Les observacions finals del Comitè dels Drets de l’Infant 2010
(del 21 al 23/03/11)

Direcció:

Carlos Villagrasa i Isaac Ravetllat

Data:

Del 21 al 23 de març de 2011

Organitza:

Escola de Postgrau; ADDIA; Fundació Olof Palme.

Col·labora:

Màster en Dret de Família i Infància i el Postgrau en Infància, Protecció de la Persona i Adopció (UB)
En les Jornades es van analitzar, des de diferents perspectives, les observacions i recomanacions emeses pel Comitè dels Drets dels Infants, durant l’any 2010, per tal de millorar el
respecte i acompliment dels drets dels nens, nenes i adolescents en el nostre context social.
L’esmentat esdeveniment serví també com a acte de presentació a Catalunya del V Congrés
Mundial sobre els Drets de la Infància i l’Adolescència que tindrà lloc a l’Argentina l’any 2012.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents:
Miquel de Paladella
Vicente Cabedo
Paulí Dávila
Ignacio Díaz
Isaac Ravetllat
María M. Del Rosario Amengual
Alberto Soteres
Maria Truñó
Benjamín Ballesteros
Jaume Clupés
Manfred Liebel
Simon Hoffman
Guilherme de Oliveira

•

Reunió/Conferència «����������������������������������������������������������
GNOSS-Universidad�����������������������������������������
2.0/3.0: Xarxes socials i creació de Coneixement i intel·ligència col·lectiva» (31/03/11)

Direcció:

Joan Anton Mellón

Data:

31 de març de 2011

Organitza:

Escola de Postgrau
En aquesta sessió es va tractar el complex tema de les xarxes socials i la creació de coneixement i intel·ligència col·lectiva.

⑉⑉

Ponent de l’acte:
Juan A. de Castro de Arespacochaga
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•

Jornades: «La mediació, estat actual i reptes de futur» (El dies 3, 5, 7, 12, 19, 24 i
26/05/11)

Direcció:

M. Elena Lauroba Lacasa, Isabel Viola Demestre i Immaculada Barral

Coordinació

Jaume Tarabal

Data:

3, 5, 7, 12, 19, 24 i 26 de maig de 2011

Organitza:

Escola de Postgrau i Equip Jurídic del Llibre Blanc de la mediació a Catalunya

Col·labora:

Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya, Fundación Privada Carmen y M. José Godó i Centre de Mediació en Dret
privat de Catalunya (Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya)
A les jornades es va tractar el tema de la situació en què es troba la mediació i les seves
perspectives de futur en els seus diferents vessants (penal, familiar, consum, empresarial,
cooperatives, a les organitzacions), tot oferint experiències pràctiques tant judicials com extrajudicials, el seu desenvolupament en les noves tecnologies, la seva eficàcia jurídica i les
habilitats del mediador.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents:
M. Elena Lauroba
Francisca Cano
Ansel Guillamat
Anna Vall
Consol Martí
Marta Poblet
Immaculada Barral
Montserrat Sagalés
Pascual Ortuño
Núria Villanueva
Antoni Vidal
Isabel Viola
Gloria Novell
J.A. Ruiz

•

Conferència: El sistema d’exempcions en l’IVA (5/05/11)

Direcció:

Francisco José Cañal García

Data:

5 de maig de 2011

Organitza:

Escola de Postgrau
En aquesta conferència es van analitzar alguns casos significatius de les exempcions en l’IVA
exposant les solucions donades per la jurisprudència comunitària en els casos conflictius.
També es van examinar els principals problemes que presenta la pràctica de les exempcions
en la mecànica d’aplicació de l’IVA.

⑉⑉

Va participar com a ponent:
Pasquale Pistone
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•

Seminari l’empresa a Itàlia i a la Unió Europea (11/05/2011)

Direcció:

Maria Rosa Llácer Matacás

Data:

11 de maig de 2011

Organitza:

Escola de Postgrau

Col·labora:

Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación (Subvencions per afavorir la Mobilitat del
professors visitants en Màsters Oficials, Curs 2010-2011 -MAS2010- 00200-P)

Seminari celebrat en el Marc del Màster Oficial en dret de l’Empresa i dels Negocis. La conferència va realitzar una comparativa entre l’empresa italiana i la noció d’empresa a la Unió
Europea, com “impresa concorrente”, susceptible d’incidir sobre la finalitat del mercat únic
europeu.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents:
Giustino Di Cecco
José Manuel Calavia
Maria Rosa Llácer

•

Globalització i formes d’empresa (13/05/2011)

Direcció:

Maria Rosa Llácer Matacás

Data:

13 de maig de 2011

Organitza:

Escola de Postgrau

Col·labora:

Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación (Subvencions per afavorir la Mobilitat del
professors visitants en Màsters Oficials, Curs 2010-2011 -MAS2010- 00200-P)

Seminari celebrat en el Marc del Màster Oficial en dret de l’Empresa i dels Negocis. En la
conferència es van tractar dos temes essencials: les formes que assumeix l’empresa en un
sistema econòmic transnacional globalitzat i els efectes que produeix la transnacionalitat
financera sobre les financiació de l’empresa. En particular, es van analitzar les accions rescatables (art. 2437-sexies C.C. italià) i les accions convertibles (esmentades a l’art. 2350, comma
2, C.C. italià).

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

Van participar com a ponents de l’acte:
Giustino Di Cecco
Daniel Espina
Maria Rosa Llácer
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•

Jornada sobre «L’empresa familiar: una relectura jurídica en temps de crisi»
(25/05/11)

Direcció:

Antoni Mirambell i Abancó i M. Elena Lauroba Lacasa

Data:

25 de maig de 2011

Organitza:

Escola de Postgrau, Grup de Recerca DER2008-03992 i 2009 SGR221

Col·labora:

Col·legi de Notaris de Catalunya, Càtedra de l’empresa familiar de la Universitat de Barcelona i Roca Junyent
Advocats
En la jornada es tractava d’analitzar diferents instruments jurídics que poden ser especialment
útils pel millor funcionament de les empreses familiars a l’actualitat amb el suport d’experts
d’altres disciplines. Específicament es van abordar els Protocols familiars i els pactes successoris, així com el seu tractament registral. També es va comptar amb la perspectiva de
l’empresa familiar des del Principat d’Andorra i amb una exposició sobre els aspectes fiscals
més rellevants.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents:
Antoni Mirambell
Pilar Saldaña
Ángel Serrano
Daniel Vázquez
José Luis Valle
Isidre Bartumeu
Susana Sartorio
Miquel Roca
Joan Carles Ollé

•

Presentació de la Guia pràctica sobre morositat hipotecària (28/06/11)

Direcció:

Miriam Anderson i Isabel Viola

Data:

28 de juny de 2011

Organitza:

Clínica Jurídica en Dret Immobiliari i Mediació, del projecte dret al Dret

Col·labora:

Escola de Postgrau
En aquest acte es va presentar la Guia pràctica sobre morositat hipotecària (autor: Jaume
Molera) i el curs d’extensió universitària de Gestió dels conflictes en l’habitatge: mediació
residencial. Tant la guia com el curs han estat desenvolupats en el marc de la Clínica Jurídica
en Dret Immobiliari i Mediació, del projecte dret al Dret.

⑉⑉

Va participar com a ponent:
Jaume Molera
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•

Jornades titulades «La reforma del Codi Penal (LO 5/2010): text i context»
(Del 6 al 8/07/11)

Direcció:

Mirentxu Corcoy Bidasolo i Víctor Gómez Martín

Data:

6, 7 i 8 de juliol de 2011

Organitza:

Escola de Postgrau i Departament de Dret Penal i Ciències Penals
En el seminari es van analitzar les principals novetats experimentades pel Codi Penal com
a conseqüència de la decisiva LO 5/2010, així com els principals problemes pràctics que la
reforma ja ha suscitat al llarg dels seus primers mesos de vida.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents:
Mirentxu Corcoy
Íñigo Ortiz
David Carpio
José Luis Ramírez
Josep M. Pijoan
David Felip
Juan Carlos Hortal
Dulce María Santana
Carolina Bolea
Pedro Ariche
Fernando Miró
Ramón Ragués
José-Ignacio Gallego
Víctor Gómez
Joan-Josep Queralt
Iván Salvadori
Jordi Nieva

•

VIa edició del Seminari: «Anàlisi Feminista del Dret» (Del 28/09/11 al 21/12/11)

Direcció:

Argelia Queralt Jiménez

Data:

Del 28 de setembre al 21 de desembre de 2011

Organitza:

Cínica Jurídica de Dones

Col·labora:

Escola de Postgrau i Institut Català de les Dones (Generalitat de Catalunya)
La VIa edició del Seminari “Anàlisi Feminista del Dret” suposà la continuació del projecte
docent del Grup “el Dret amb les Dones”, grup format per un grup de professores i investigadores de la Facultat de Dret, en el marc del projecte dret al Dret. La finalitat d’aquesta activitat
és introduir la perspectiva de gènere a la nostra Facultat. En les diferents sessions d’aquest
seminari es va treballar la relació dones-dret respecte a qüestions jurídiques que plantegen
actualment alguns dels dilemes més controvertits a les societats occidentals, així com alguns
dels temes més debatuts als moviments feministes contemporanis: igualtat efectiva donahome, la violència de gènere com a fenomen global, el treball sexual i la tracta de dones, i les
dones en els mitjans de comunicació.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

Van participar com a ponents:
Dolors Comas
Elena La Torre
Natalia Caicedo
Eva Pons
Núria Pumar
Anna Choy
Argelia Queralt
Francisca Verdejo
Mónica Navarro
Anna Sánchez
Gemma Nicolàs
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•

Congrés internacional: «Garanties reals en escenaris de crisi: present i prospectiva» (20 i 21/11/11)

Coordinació:

M. Elena Lauroba Lacasa

Data:

21 i 21 d’octubre de 2011

Organitza:

Escola de Postgrau i projectes d’investigació DER 2008-03992 i 2009 SGR 221 (dirigits pel Ferran Badosa Coll)

Col·labora:

Col·legi de Notaris de Catalunya, Col·legi de Registradors de Catalunya, ICAB, Huygens Editorial, Unnim i
Consejo General de la Abogacía Española.

En el congrés es va tractar el present i el futur de la regulació de les garanties reals, un àmbit
del dret especialment sensible en períodes de crisi econòmica. L’anàlisi no es va limitar al dret
català i estatal sinó que va abastar també les darreres propostes de modernització europees
i globals.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents:
Ulrich Drobnig
Emiliano González
Boris Kozolchyk
Jaume Tarabal
Michele Graziadei
M. Elena Lauroba
Enrico Gabrielli
Frédéric Georges
Ferran Badosa
Mª Luisa Zahino
Emilio Díaz
Francisco J. Garcimartín
Ángel Carrasco
José Luis Valle
Andrés Domínguez
Ginebra Molins
Lídia Arnau
Ángel Serrano
Sebastián Sastre
José Ramón García

•

Seminari: «Serveis assistencials i sanitaris: aspectes públics i privats» (3/11/11)

Direcció:

Mariló Gramunt Fombuena

Coordinació:

Maria Rosa Llácer i Immaculada Barral

Data:

3 de novembre de 2011

Organitza:

Escola de Postgrau i GREDINT (Grup de recerca en Dret Privat, Consum i Noves Tecnologies)
En el seminari es va tractar sobre els aspectes claus de la prestació privada de serveis assistencials a través de la xarxa pública, l’experiència italiana en relació als patrimonis destinats
a la protecció de persones amb discapacitat i els drets dels usuaris en les prestacions sanitàries.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

Van participar com a ponents de l’acte:
Maria Rosa Llácer
Barbara Mastropietro
Immaculada Barral
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•

Jornades: La mediació empresarial. Una metodologia eficient en el tràfic jurídic
(11 i 18/11/11)

Direcció:

M. Elena Lauroba Lacasa, Isabel Viola Demestre i Immaculada Barral

Coordinació

Jaume Tarabal

Data:

11 i 18 de novembre de 2011

Organitza:

Escola de Postgrau i Equip Jurídic del Llibre Blanc de la mediació a Catalunya

Col·labora:

Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya
En aquestes jornades es va fer èmfasi en la mediació com un instrument d’utilitat per tal de
gestionar els conflictes en les organitzacions empresarials. A tal efecte, les ponències van
abordar aspectes ben diversos, des del marc normatiu, la llei model de l’Uncitral, la perspectiva de l’experiència exitosa dels casos judicials derivats a mediació, els protocols familiars, les
habilitats dels mediador empresarials i la mediació online fins a l’anàlisi de casos de mediació
empresarial internacional, d’una banda, i a l’empresa familiar, de l’altra, o, també, des d’una
perspectiva econòmica.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents de l’acte:
Ramon Mullerat
M. Elena Lauroba
Joaquim Forner
Mercedes Ayuso
Josep M. Cervera
Juan Antonio Ruiz
Maite Usón
Raquel Alastruey
Isabel Viola
José Alberto Marín
Immaculada Barral
Manel Canyameres

•

Jornades internacionals sobre mesures cautelars (15/12/11)

Direcció:

Vicente Pérez Daudí

Data:

15 de desembre de 2011

Organitza:

Escola de Postgrau i Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
En aquestes jornades, entre altres aspectes, s’hi van tractar els orígens de la institució de
les mesures cautelars i la seva evolució fins a l’actual regulació. Com a aspectes principals,
van destacar diferents concepcions sobre la finalitat que poden complir les mesures cautelars i la seva relació amb el procés principal, i es van posar de manifest alguns problemes
procedimentals que dificultaven l’eficàcia de les mesures cautelars i com a conseqüència la
seva adopció. A nivell particular també es va destacar l’existència de situacions jurídiques
cautelables diferents, plantejant-se la possibilitat que fos necessari donar-los un tractament
processal diferent respecte l’apreciació dels pressupostos i el procediment d’adopció.
En aquestes jornades també es va parlar sobre l’aplicació i interpretació que a la pràctica s’està fent de la regulació de les mesures cautelars, posant-se de manifest l’existència
de diferents criteris interpretatius sobre algunes qüestions com poden ser l’acreditació dels
pressupostos d’adopció, la possibilitat de subsanar defectes en la sol·licitud d’adopció de les
mesures, la importància de la idoneïtat de la mesura cautelar i les costes, entre altres.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

Van participar com a ponents de l’acte:
Manuel Serra
Francisco Ramos
Rafael Arenas
Guillermo Ormazábal
Joan Pico
Jordi Nieva
Jaume Alonso-Cuevillas
David Vallespín
Lluís Caballol
José Martín
Ramon Escaler
Consuelo Ruiz

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉

Núria Mallandrich
Jordi Seguí
Marta Sánchez-Ocaña
Francisco González-Audicana
Jesús Sánchez García
Vicente Pérez
Francisco Ramos
Juan Garnica
Isabel Giménez
Lara Foncillas
Estela Yélamos
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•

Els Delictes d’odi i discriminació: Un debat multidisciplinari (16/12/2011)

Direcció:

Mirentxu Corcoy i Víctor Gómez Martín

Data:

12 de desembre de 2011

Organitza:

Escola de Postgrau, Departament de Dret penal i Ciències Penals i Ensenyaments Criminològics i de la
Seguretat.
A la jornada es van tractar els delictes d’odi des de una perspectiva doctrinal i jurisprudencial;
el racisme, l’homofòbia i drets humans; la investigació policial dels delectes d’odi i les víctimes dels delictes d’odi.

⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
⑉⑉
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Van participar com a ponents:
Juan Carlos Hortal
Ivan Salvadori
Jon Landa
Mª José Magaldi
Miguel Ángel Aguilar
José Antonio Ramos
Víctor Gómez
Javier de Lucas
Rocío Rubio
Antonio Madrid
Esteban Ibarra
Amparo Sánchez
Sara Giménez
Óscar Vicario

www.ub.edu/dret/escolapostgrau
escolapostgrau.dret@ub.edu

Facultat de Dret

Escola de Postgrau
Av. Diagonal, 684
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escolapostgrau.dret@ub.edu

