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Memòria d’activitats 2017
L'Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona (d'ara endavant, IDP) reuneix a professors
universitaris de Dret Constitucional, Administratiu, Internacional i altres especialitats jurídiques
o socials connexes, per desenvolupar estudis i realitzar informes que facilitin la resolució dels
problemes jurídics existents i en general afavoreixin la millora de la legislació vigent, des dels
criteris de l'Estat democràtic i social. La seva forma jurídica és de consorci, creat per un
conveni de col·laboració entre la Universitat de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Línies de recerca i activitats
L'activitat de recerca i transferència desenvolupada per l'Observatori al llarg de l'any 2017,
presenta una continuïtat bàsica amb els anys anteriors i es pot agrupar a les següents àrees
temàtiques:

Comunitats Autònomes i federalisme
Govern i Administració Local
Drets dels immigrants
Dret de la Unió Europea
Ciència i Universitat
Béns comuns i administració compartida.
Blog Nova Icària
Altres projectes específics i activitats.
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A) Comunitats Autònomes i federalisme.
En aquest àmbit s'analitza l'activitat normativa i institucional que es desenvolupa en el marc de
l'Estat Autonòmic, així com les experiències federals del dret comparat que poden servir de
referència per als problemes autonòmics. L'objecte d'estudi, per tant, són les pròpies
Comunitats Autònomes, així com la resta d'institucions públiques que formen part de
l'entramat autonòmic.
Dins d'aquesta línia de treball, les principals activitats que s'han dut a terme al llarg de l'any
2017 són les següents:


Celebració del Foro de les Autonomies 2017. Organitzat conjuntament amb la Fundació
Manuel Giménez Abad, i amb la col·laboració del Senat i de la majoria de Comunitats
Autònomes, constitueix un espai de trobada entre el món polític i acadèmic per debatre
els principals aspectes que afecten l'Estat autonòmic i l'evolució de les institucions d'autogovern autonòmiques, comentats pels propis protagonistes, perquè intervenen nombrosos
Consellers dels governs autonòmics.
La celebració de la VI edició del Foro de les Autonomies va tenir lloc el passat 15 de març
de 2017 a la seu del Senat (Madrid). La jornada es va iniciar amb la valoració inicial de
l'Estat autonòmic (a càrrec de l'equip de direcció de l'Informe Comunitats Autònomes) i,
posteriorment, la jornada es va estructurar al voltant de dues sessions que tenien per
objecte, en primer lloc, l'actuació de les Comunitats autònomes en els drets socials, a
partir de la crisis econòmiques i, en segon lloc la reforma del finançament i els efectes de
l'art. 135 CE sobre les Comunitats Autònomes. Aquesta VI edició del Foro va ser
inaugurada pel Vicepresident del Senat Excm. Sr. Pedro María Sanz Alonso i va tenir la
conferència de clausura a càrrec de la Sra. Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta del
Govern d'Espanya i ministra de Presidència i Administracions Públiques.
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A més, es va comptar amb la intervenció de D. Miguel Laparra, Vicepresident de Drets
Socials del Govern de Navarra; D. José Manuel Rey Varela, Conseller de Polítiques socials
de la Xunta de Galícia; D. Manuel Martínez Domene, Viceconseller d'Igualtat, Salut i
Polítiques Socials de la Junta d'Andalusia; Sra. Catalina Cladera, Consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques del Govern de les Illes Balears; D. Luis Guillermo Padilla
Macabeo, Viceconseller d'Hisenda i Planificació del Govern de Canàries i D. Roberto
Bermúdez de Castro, Secretari d'Estat per a les Administracions Territorials.
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Publicació de l´ Informe Comunitats Autònomes 2016. L'Informe, que s'ha
publicat ininterrompudament des de l'any 1989, constitueix un complet i
rigorós anàlisi anual de tota l'activitat institucional que afecta a les
Comunitats Autònomes, amb la finalitat d'articular un debat plural sobre
l'esdevenir del nostre model d'organització territorial. Com els últims anys,
tant l'Informe com el Foro estan dirigits per un equip format pels
professors Eliseo Aja, Javier García Roca, José A. Montilla i Laura Díez.

2

Memòria d’activitats 2017
Actualment, l'Informe Comunitats Autònomes consta d'una valoració inicial sobre
l'evolució de l'Estat de les Autonomies, diferents estudis monogràfics, de caràcter
sectorial sobre temes d'interès referents al sistema autonòmic i, finalment, una part de
caràcter més horitzontal dirigida a donar difusió, entre uns altres, de l'activitat normativa
de l'Estat amb incidència autonòmica, la jurisprudència del Tribunal Constitucional en
matèria autonòmica, l'activitat de la Unió Europea, el Senat o els òrgans mixts de
col·laboració, així com els convenis de col·laboració entre l'Estat i les Comunitats
Autònomes o les principals novetats en matèria de règim i organització local.


Al novembre es va presentar a l'opinió pública un informe titulat “IDEES PER A UNA
REFORMA CONSTITUCIONAL”, que havia estat elaborat durant els mesos anteriors per
una desena de catedràtics de Dret Públic de diferents Universitats i de diverses
sensibilitats. Òbviament es va tractar d'una iniciativa aliena al IDP però entre els autors
van participar dos membres destacats del IDP, els professors Eliseo Aja i Joaquín Tornos.
Aquest informe, que ha tingut una gran repercussió en l'opinió pública analitza la
necessitat de la reforma i pretén impulsar un debat seriós sobre els seus eixos principals.



Celebració de la VIII edició de l'Observatori sobre novetats del federalisme a Europa que
pretén examinar, des d'un punt de vista teòric i pràctic, les diferents dimensions del
federalisme i la seva possible aplicació al nostre ordenament jurídic. Va tenir lloc el 22 de
novembre de 2017 organitzat per la Fundació Manuel Giménez Abad i el nostre Institut de
Dret Públic. L'Observatori és un espai de col·laboració i debat dirigit a especialistes
estrangers i espanyols en l'àmbit del Federalisme a nivell europeu per analitzar les
reformes i tendències als diferents països federals d'Europa, amb l'objectiu de difondre
bones pràctiques i promoure estudis relatius al federalisme i la realitat dels estats federals
i descentralitzats.
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B) Govern i Administració Local
Aquesta línia de recerca té com a objectiu desenvolupar instruments d'anàlisis i valoració del
grau de consolidació de l'autonomia local. En aquest sentit, entre les diferents activitats
previstes destaca la publicació de l'Anuari del Govern Local, així com la realització d'estudis
periòdics sobre l'Administració Local, l'organització territorial o la gestió dels serveis públics.
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En aquesta ocasió, la jornada va centrar la seva atenció a realitzar una valoració de l'última
dècada sobre el Federalisme a diversos països de la Unió Europea, explicant com convidats
amb els professors Karl Peter Sommermann, Universitat Alemanya de Ciències de
l'Administració Speyer, Eva Maria Belser, Institut d'Estudis del Federalisme, Universitat de
Friburg, Francesco Palermo, EURAC, Institut de Bozen, José Antonio Montilla Martos,
Universitat de Guanyada i es com convidat especial, José Joaquín Almunia,
ExVicepresident i Comissari Europeu de Competència de la Comissió Europea. Va
concloure amb un col·loqui interessant sobre les possibilitats del federalisme des de
l'opinió pública, en el qual van intervenir els directors d'Agenda Pública, el Periòdic d'Aragó
i l'Herald d'Aragó.
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Dins d'aquesta línia de treball, les principals activitats realitzades al llarg de l'any 2017 han
estat les següents:


Publicació, en el mes de desembre de 2017, de l'Anuari Govern Local 2017. El IDP duu a
terme, des de 1995, l'elaboració de l'Anuari, sota la direcció del Dr. Tomàs Font i del Dr.
Alfredo Galán, i amb la col·laboració de la Fundació Democràcia i Govern Local.
L'Anuari conté una valoració general de l'evolució del sistema
d'autonomies locals, estudis monogràfics, anàlisis de la jurisprudència,
seguiment de les reformes legislatives als països més propers,
documentació i bibliografia. En el seu conjunt, constitueix un
instrument d'anàlisi i valoració de cara la consolidació i
desenvolupament de l'autonomia local.
o En aquesta ocasió l'Anuari centra la seva atenció sobre dos grans temes. En primer lloc,
la participació ciutadana i la regeneració política en l'àmbit local. Així, s'analitza, per
exemple, la possible elecció directa de l'alcalde, les consultes populars en l'àmbit
municipal o la participació ciutadana en l'elaboració de normes reglamentàries. En
segon lloc, l'Anuari analitza també alguns dels reptes actuals de la gestió dels serveis
públics locals. En aquest cas, es fa referència especialment als serveis socials locals, a
la problemàtica dels habitatges buits o les condicions socials en la contractació pública.
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Publicació de Nous governs locals: regeneració política i estabilitat
pressupostària. El Institut d’Estudis de l’Autogovern de la Generalitat de
Catalunya va publicar el llibre “Nous governs locals: regeneració política i
estabilitat pressupostària”. Coordinat pel Prof. Alfredo Galán Galán i amb la
participació de diversos membres de l'Observatori de Dret Públic (Tomàs Font
i Llovet, Ricard Gracia Retortillo i Marc Vilalta Reixach), l'obra constitueix el primer número
de la nova col·lecció “Col·lecció Institut d'Estudis de l'Autogovern”.
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El llibre pretén oferir nous elements i nous criteris, amb vista a articular l'inajornable debat
per a la reforma dels governs locals dins del conjunt del nostre sistema institucional. I és
que els governs locals es troben avui dia davant un context de canvi i d'incertesa. D'una
banda, les exigències d'una nova manera de fer política –lligades a l'exigència de més
transparència, a la rendició de comptes i a la recerca de noves formes de participació
ciutadana– obliguen a replantejar alguns aspectes essencials de la seva organització i el
seu funcionament. De l'altra, l'impacte de la greu crisi econòmica i la priorització dels
principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat econòmica no només han suposat la
necessitat d'implementar polítiques dirigides a la reducció de la despesa pública, sinó que
també estan donant lloc a una redefinició del principi d'autonomia local. Des d'aquesta
perspectiva, l'obra té com a finalitat prendre consciència de l'abast que tenen actualment
aquests reptes per als nostres governs locals i proposar pautes que puguin ser tingudes en
compte a l'hora d'abordar una futura i ja imprescindible reforma del sistema local.
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C) Drets dels immigrants
Una altra de les línies de recerca de l'Observatori de Dret Públic és la relativa al fenomen
migratori, creant un grup de treball interdisciplinari de professors universitaris i professionals
que investiguen conjuntament l'estatut jurídic de l'immigrant. Fruit d'aquest treball s'han
desenvolupat diversos projectes de recerca, conferències, seminaris i estudis sobre els
principals problemes jurídics que el fenomen migratori està plantejant. Entre les sublínies de
treball es troben l'estudi del dret comparat, el règim de drets i llibertats dels immigrants, la
incidència de la immigració en l'Estat de les autonomies i la integració.
Dins d'aquesta línia de treball, les principals activitats desenvolupades al llarg de l'any 2017
són les següents:


Impartició del “Màster interuniversitari en Migracions Contemporànies”, coordinat
conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i co-dirigit pel Dr. David Moya i
pel Dr. Jordi Pàmies.
L'objectiu del Màster és el de brindar una sòlida formació teòrica i aplicada als
professionals de la gestió de les migracions i la diversitat, així com als investigadors
interessats en aquest àmbit des de la perspectiva de les ciències socials i jurídiques, amb
un enfocament interdisciplinari.
Com en edicions anteriors, en el marc del Màster s'han desenvolupat altres activitats
formatives addicionals, per exemple:
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Projecte sobre Matrimonis Forçats (Recercaixa 2016). Investigadors del CER-Migracions
(UAB) i de l'Observatori IDP (UB) desenvoluparan un projecte de recerca els propers dos
anys sobre matrimonis forçats amb el finançament del programa Recercaixa 2016 i la
col·laboració de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya. Els
investigadors principals són la Dra. Sònia Parella i el Dr. David Moya, i el projecte
s'emmarca dins de l'activitat del Grup de Recerca Consolidat Interuniversitari de la
Generalitat de Catalunya [SGR 2014, UAB-UB]. Aquest projecte, amb el títol: “Una
aproximació holística i interdisciplinària als matrimonis forçats a Catalunya: diagnosi i
propostes d'intervenció comunitària per a una ciutadania inclusiva pretén identificar els
principals factors de vulnerabilitat de les persones en risc de contreure matrimonis
forçats, per dissenyar estratègies preventives. A partir d'aquesta diagnosi s'establiran
quins són els perfils que es troben en una posició de major desavantatge i es proposaran
protocols d'intervenció de caràcter preventiu i integrador. La metodologia combina
l'anàlisi de fonts primàries i secundàries, amb un disseny qualitatiu, que engloba grups
focals i entrevistes en profunditat amb persones de tres grups nacionals específics d'Àsia
del Sud residents a Catalunya. El projecte mostra la necessitat d'abordar aquest fenomen
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o En el mes de juliol del 2017 va tenir lloc una nova edició de la “Migration Summer
School”, amb el títol “Course on forced migrants before the European Course of
Human Rights”. El curs, organitzat per la Facultat de Dret de la Universitat de
Barcelona, conjuntament ambr la Universitat Autònoma de Barcelona va comptar amb
la col·laboració del IDP i amb la participació de varis dels seus membres (com, per
exemple, el Dr. David Moya).
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des d'un plantejament integral, no culturalista, transversal, interdisciplinària,
transnacional i orientat cap a la intervenció comunitària. El seu caràcter innovador està en
la seva capacitat transformadora i en el seu impacte, que es concreten a partir de
l'elaboració d'un protocol d'intervenció, la seva aplicació i avaluació en una prova pilot.
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Al mes de desembre de 2017 es va presentar públicament una nova edició de l'Anuari de
la Immigració a Espanya, editat pel CIDOB i co-dirigit per Joaquín Arango, Ramón Mahía,
David Moya Malapeira i Elena Sánchez-Montijano. En aquesta edició l'Anuari fa un balanç
de l'auge dels populismes i el seu discurs enfront del fenomen de la
immigració. Efectivament, un any més la immigració es troba en l'ull de
l'huracà a Europa i fora d'ella. I això tant per la ingent summa de
tragèdies i horrors humanitaris dels quals són víctimes centenars de
milers de migrants i refugiats, com pels diversos atacs i manifestacions de
rebuig que és objecte la immigració per part de partits i moviments
populistes d'extrema dreta.
Igualment, en el marc d'aquesta línia de recerca, s'han dut a terme un conjunt molt ampli
de jornades, seminaris o Workshops, com per exemple:
o

Sobre litigis estratègics. Societat civil organitzada, defensa de drets i accés a la justícia,
on el passat mes de juny es va celebrar la “Presentació del Grup de Recerca de Litigis
Estratègics i Mobilització Legal;

o

Diverses reunions del Grup d'Estudi Sobre Drets dels Immigrants (GESDI), seminari
permanent que busca obrir el debat amb experts en la matèria, sobre els principals
temes i novetats de la immigració, que va realitzar els següents seminaris de treball:
o

The US Government and the Entry Ban on Aliens (març 2017)

o

La reforma de la legislació xilena d´ immigració (maig 2017)

o

Els expedients d'internament: què ens diuen les dades? (maig 2017)

o

Jornades sobre refugiats (octubre 2017)
 Reptes teòrics i jurídics en la gestió de la crisi de refugiats i les seves
implicacions polítiques (4/10/2017 Sala d´actes Palau Macaya: Passeig
de Sant Joan 108)
 Drets i igualtat com a elements clau per a la integració dels refugiats a
Europa/Competències i distribució de refugiats (30/10/2017 Aula 2
Palau Macaya: Passeig de Sant Joan 108)
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D) Dret de la Unió Europea
Una altra línia de recerca que s'ha consolidat en els últims anys és l'estudi del procés
d'integració europeu, que ha suposat una transformació profunda dels ordenaments jurídics
interns dels estats membres.
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Dins d'aquesta línia de treball, les principals activitats realitzades al llarg de l'any 2017 es van
referir a la continuació del projecte de recerca “L'exercici de les competències comunitàries
entre la Unió Europea i els seus Estats membres: tècniques jurídiques de coordinació”, finançat
pel Ministeri d'Economia i Competitivitat i dirigit pel Dr. Andreu Olesti. Destaca la celebració, el
passat 23 de novembre de 2017, del Seminari titulat “EL CONTROL DEMOCRÀTIC I LA TUTELA
DELS DRETS EN LA UNIÓ ECONÒMICA I MONETÀRIA”. L'acte es va celebrar a Sant Sebastià, en
el saló de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat del País Basc en el marc del projecte de
recerca DER2015-65003-P del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat. Com a ponents
van participar els següents membres del IDP, amb les ponències que a continuació
s'enumeren:
o
o
o
o
o

Dra. Laura Huici: Els instruments de control democràtic i rendició de comptes al govern
de la Unió Econòmica i Monetària
Dr. Andreu Olesti: El Pacte d'Estabilitat i Creixement i el seu control democràtic
Dr. Javier Donaire: El paper del TJUE en la tutela dels drets en la Unió Econòmica i
Monetària
Dra. Asunción Asín: La Sala de Recursos comú del Sistema Europeu de Supervisió
Financera i la seva interacció amb el Tribunal de Justícia de la UE
Dr. Manuel Cienfuegos: Els memoràndums d'enteniment sobre condicions de
polítiques sectorials financeres i el seu impacte sobre els drets fonamentals

El resultat del seminari serà objecte d'un nombre monogràfic de la Revista Basca
d'Administració Pública que es publicarà durant el mes d'abril de 2018.
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E) Ciència i Universitat
La línia de recerca sobre Ciència i Universitat – dirigida per la Dra. Laura Díez Bueso – pretén
reflexionar sobre l'actual situació del sistema científic i universitari a Espanya, tant a nivell
estatal com a autonòmic.
Dins d'aquesta línia de treball, les principals activitats realitzades al llarg de l'any 2017 van
respondre a la continuació del Projecte de recerca “El sistema espanyol de centres públics de
recerca: mapping i prioritats”, finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat per al període
2015-2017, i que compta amb la Dra. Laura Díez com a investigadora principal.

Amb el títol 'Béns comuns i administració compartida: cap a un model de pactes de
col·laboració ciutadana', l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet i l'Observatori de Dret
Públic de Barcelona, amb el suport de la Federació de Municipis, van organitzar una jornada de
reflexió el mes de febrer de 2017. El professor Gregorio Arena, de la Universitat de Trento, va
exposar els trets principals de l'experiència italiana i el professor Joaquín Tornos va
desenvolupar algunes idees sobre la seva implantació a Catalunya.

Memòria d’activitats 2017

F) Béns comuns i administració compartida
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L'acte va ser presidit per l'alcaldessa Núria Parlón que va realitzar observacions d'interès per
als municipis com a Santa Coloma. Altres aportacions van ser exposades en la taula rodona
posterior integrada per Lluïsa Moret, alcaldessa de Sant Boi, Antonio Téllez (tercer tinent
d'alcalde de Badalona), Eduard Rivas (alcalde d'Esparraguera) i Raquel Sánchez (alcaldessa de
Gavá)

G) Blog Nova Icària
En el 2010 es va crear el Blog del IDP (que actualment té per títol “Nova Icària”), coordinat pel
Prof. Xavier Padrós, per donar una major difusió dels treballs i opinions dels membres de
l'Observatori. A partir de mitjans de 2015 es va convertir en una publicació més freqüent
(setmanal des de fa un any) per difondre les reflexions teòriques realitzades entorn de la
transformació de l'Estat espanyol i els principals problemes que es plantegen en l'actualitat. Si
bé la majoria de les notes de blog estan escrites per membres del IDP es publiquen també
altres enviades per professors d'Universitats o alts funcionaris de la resta d'Espanya.
Els temes publicats durant l´ any 2017 han sigut els següents:
o
o
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o
o
o
o

Serveix d'alguna cosa la conferència de presidents?, per Eduard Roig
La via penal en el conflicte català: de la ultima ratio a l'única resposta, per Mercedes
García Arán
Precisions constitucionals sobre el referèndum, per Juan José Solozabal
Para què va servir la Conferència de Presidents?, per Eduard Roig
El control judicial del Brexit. La decisió de la Cort Suprema del Regne Unit de 24 de
gener de 2017, per Joaquín Tornos
Les Comunitats Autònomes l'any 2016: una primera valoració, per Eliseo Aja
Desplaçament de la llei autonòmica per prevalença de la llei estatal posterior: suma i
segueix, per Santiago Valencia Vila
Refugiats i Comunitats Autònomes, per José Antonio Montilla
Jornada sobre béns comuns i administració compartida en Santa Coloma de
Gramanet, per Joaquín Tornos
Algunes reflexions sobre l'actualitat de la Unió Europea durant l'any 2016, per Andreu
Olesti
El VI Foro de la Autonomía insisteix en la necessitat de reformes, per Eliseo Aja
Desplaçament de la Llei Autonòmica per prevalença de la Llei Estatal posterior: Tercer
episodi… Final?, per Santiago València
Catalunya, any 2016, per Joaquín Tornos
Attenti al lupo: la comissió de Venècia reforça les sentències constitucionals, però
adverteix dels riscos de la seva execució, per Javier García Roca
Els serveis públics locals a debat, per Tomàs Font i Llovet
Els immigrants retinguts als centres d'acolliment s'enfronten a un risc major que els
que es troben en centres d'internament?. El cas Khlaifia i altres vs. Itàlia (Khlaifia II),
per David Moya
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Polítiques d'habitatge, Estat i Comunitats Autònomes. El cas dels habitatges
“okupadas”, per Joaquín Tornos
Sistemes federals: una comparació internacional, per Joaquin Tornos
La (lliure) designació de magistrats espanyols en tribunals internacionals, per Eduard
Roig
Pressupostos autonòmics i pluralisme polític, per Xavier Padrós
Un pas més en l'excepcionalitat del referèndum (Comentari a la STC de 10 de maig de
2017 sobre la Llei catalana de consultes referendarias), per Eduard Roig
Què fer amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades?, per María del Mar Pérez Velasco
La renúncia a controlar la constitucionalitat dels tractats internacionals, per Eduard
Roig
Les eleccions que van acabar amb el franquisme, per Andreu Mayayo
Majories i minories parlamentàries en el funcionament de les comissions de recerca.
A propòsit de la Comissió del cas Vidal, per Maria Torres Bonet
El “document de veïnatge” dels immigrants en situació irregular, per Eduard Roig
Llei d'unitat de mercat: primera sentència, per Santiago València Vila
Resum de premsa, per Alain Cuenca
Lectura única, reforma del reglament parlamentari i democràcia, per Joaquin Tornos
La llei de transitorietat jurídica, per Xavier Arbós
Una nova, i tal vegada última, cridada a l'acord dins de l'estat de dret, per Joaquin
Tornos
Els processos de secessió davant el dret internacional, per Xavier Pons Ràfols
155 CE. Un estat de la qüestió I: causes, finalitat i procediment, per Eduard Roig
155 CE. Un estat de la qüestió II: el contingut de les mesures, per Eduard Roig
La reforma de la Constitució, després de la Sentència del Tribunal Constitucional
relativa a la Llei del Parlament Català 19/2017, denominada “del referèndum
d'autodeterminació”, per Joaquin Tornos
Véneto i Lombardía, cap a majors cotes d'autonomia: una Itàlia de dues velocitats?,
per Miriam Allena
Un informe d'experts sobre la urgència de la reforma constitucional, per Eliseo Aja
Justícia administrativa i Estat de dret, per Joaquin Tornos
De nou sobre el consens, per Eliseo Aja
Els problemes i les comissions: de la comissió sobre la reforma territorial, per Eduard
Roig
Anormalitat i polarització en les eleccions catalanes de 2017, per Francesc Pallarés

Al següent enllaç està disponible el llistat de totes les entrades del blog:
http://www.idpbarcelona.net/docs/blog/entradas_blog.doc
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H) Altres projectes específics i activitats.
El passat mes d'octubre, en la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, es va
desenvolupar, amb una participació activa i destacada de diferents membres de l'Observatori
de Dret Públic, l'IV Simposi Internacional de Dret Consinter-Universitat de Barcelona, que en
aquesta edició ha versat sobre “El Dret davant els desafiaments de la Globalització”. Sota la
coordinació científica del Dr. David Vallespín, Catedràtic de Dret Processal de la UB i membre
del IDP, s'han desenvolupat, amb una notable assistència (més de 150 inscrits), així com amb
la participació de nombrosos Ministres del Tribunal Superior de Justícia o del Tribunal Suprem
Federal de Brasil, han permès analitzar diferents temes d'actualitat jurídica i social. Després
de la inauguració oficial del congrés, que va comptar amb la presència de l'Il·lustre Degà de la
Facultat de Dret de la UB, així com la conferència inaugural, dictada pel Dr. Vallespín, sobre
“La polèmica praxi judicial del divorci contenciós”, va seguir una primera taula de debat en la
qual es va analitzar la protecció dels drets i interessos col·lectius i difusos a Europa i Amèrica,
amb especial referència a la salvaguarda del medi ambient.
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El dia 5 d'octubre, per la seva banda, la taula de debat es va centrar en l'examen, des de la
perspectiva de la seva conveniència tant a Brasil com a Espanya, de la reforma constitucional.
En aquesta taula, la ponència principal va ser a càrrec del Dr. Eliseo Aja, Catedràtic de Dret
Constitucional de la UB i membre del IDP, qui va posar en relleu els grans trets que haguessin
d'acompanyar a la reforma del nostre text constitucional de 1978. Després d'aquesta taula de
debat, sota l'organització d'un dels patrocinadors de l'esdeveniment, la prestigiosa Editorial
Juruá, va tenir lloc l'acte de presentació de diferents col·leccions de Dret, totes elles dirigides
pel Dr. Vallespín (Dret Processal Civil, Dret Processal Penal, Dret Constitucional, Dret
Mercantil, Dret Civil i Dret Penal). Igualment, es va anunciar l'engegada d'una nova col·lecció,
coordinada pel Dr. Olesti, Catedràtic de Dret Internacional Públic i membre del IDP, que
recollirà un total de 10 monografies sobre Dret Internacional.
El dia 6 d'octubre es van celebrar dues taules de debat: la primera, sobre el Dret de Família,
en la qual es van analitzar temes com la mediació familiar, l'exploració de menors en seu
judicial o les últimes línies interpretatives de la jurisprudència tant espanyola com a brasilera;
i la segona, centrada en l'estudi de diferents aspectes del Dret Penal i la Criminologia, tals com
Public Compliance, els judicis paral·lels, el crim organitzat, i la lluita contra la corrupció. I
aquest mateix dia, amb la presència de la Directora de la Escola de Postgrau de la Facultat de
Dret, un alt representant d'Institut Brasiler d'Administració del Sistema Judicial, i el Dr.
Vallespín, va tenir lloc l'acte de clausura del Consinter 2017. S'han defensat més de 100
comunicacions que han estat recollides en sengles publicacions, presentades al propi Congrés.
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