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PRESENTACIÓ
L'Observatori de l'Evolució de les Institucions és un Centre de Recerca en dret públic
creat en el si de l’Àrea de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra arran d’un
conveni de col·laboració subscrit entre la Universitat Pompeu Fabra i el departament
de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. La Universitat Pompeu Fabra
constituí formalment l’Observatori com a centre de recerca, mitjançant l’acord de la
seva Junta de Govern de 17 de gener de 2001. També li atorgà la condició de Grup de
Recerca amb Nom Específic (GNE).
L’Observatori té com a finalitat essencial detectar, estudiar i difondre les principals
línies d’evolució del dret públic, amb una atenció especial a l'evolució de l'ordenació
jurídica de les institucions públiques que actuen a Catalunya i de les propostes que es
formulin amb la finalitat de renovar-les.
Amb aquesta finalitat, l'Observatori realitza estudis i recerques d'àmbit nacional i
internacional, organitza debats i seminaris i fa les publicacions necessàries per a
difondre els resultats obtinguts.

MEMBRES
L’Observatori compta, com a membres permanents amb els professors funcionaris i
els investigadors amb dedicació exclusiva a l’Àrea de Dret Administratiu de la
Universitat Pompeu Fabra. Així mateix, compta amb el suport de professors i
investigadors de distintes Universitats en el desenvolupament de les seves línies de
recerca. En les seves activitats de reflexió, formació o debat també ha comptat amb la
participació de professors convidats de dins i fora de Catalunya. L’estructura de
l’Observatori es basa en un director, un coordinador i diversos responsables
d’activitats i serveis.

Equip de direcció
-

-

Argullol Murgadas, Enric. Director
Bernadí Gil, Xavier. Coordinador

Membres permanents
-

Argullol Murgadas, Enric. Catedràtic de dret administratiu
Bayona Rocamora, Antoni. Professor titular de dret administratiu
Bernadí Gil, Xavier. Professor TEU de dret administratiu
Betancor Rodríguez, Andrés. Catedràtic de dret administratiu
Cuchillo Foix, Montserrat. Professora titular de dret administratiu
Fernández López, Ma. Antonieta. Professora ajudant de dret administratiu
Mateo Tejedor, Montserrat. Professora TEU de dret administratiu
Manrubia Costa, Ignasi. Becari de recerca
Mir Bagó, Josep. Professor titutlar de dret administratiu
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-

Pareja Lozano, Carles. Professor titular de dret administratiu
Tintó Gimbernat, Montserrat. Professora associada de dret administratiu
Velasco Rico, Clara. Becària de recerca

Investigadors col·laboradors
-

Bonet Rull, Laia. Professora associada de dret administratiu. UPF.
Díez Bueso, Laura. Professora titular de dret constitucional. UB.
Ferret Jacas, Joaquim. Catedràtic de dret administratiu. UAB.
Gómez González, José Manuel. Professor associat de dret administratiu. UPF.
González Dreifus, Markus. Professor titular de dret constitucional. UB.
Revilla Ariet, Roser. Professora associada de dret administratiu. UPF.
Roig Molés, Eduard. Professor TEU de dret constitucional. UB.

Professors i investigadors convidats
-

-

Agranoff, Robert. Catedràtic emèrit de la Universitat d’Indiana-Bloomington, Estats
Units.
Aguirre, Basilia Maria. Professora de la Facultat d’Economia i Administració de la
Universitat de Säo Paolo, Brasil.
Aja, Eliseo. Catedràtic de dret constitucional de la Universitat de Barcelona.
Antier, Gilles. Director de l’IAURIF, Paris, França.
Arena, Gregorio. Catedràtic de dret administratiu del Departament de Ciències
Jurídiques de la Universitat de Trento, Itàlia.
Azqueta Oyarzun, Diego. Catedràtic de política econòmica de la Universitat d’Alcalà de
Henares.
Barnés Vázquez, Javier. Catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Huelva.
Bassols Coma, Martí. Catedràtic de dret administratiu de la Universitat d’Alcalà
d’Henares.
Batet Lamaña, Meritxell. Directora de la Fundació Carles Pi-Sunyer d’Estudis
Autonòmics i Locals.
Bombois, Thomas. Investigador del Departament de dret públic de la Universitat de
Catòlica de Louvain-la-Neuve, Bèlgica.
Borelli, Sergio. Membre del Departament de descentralització i participació ciutadana
del Govern de la Ciutat Autònoma de Buenos Aires, Argentina.
Burn, Jennifer. Professora titular de dret administratiu de la Universitat de Sidney,
Austràlia.
Byung-Dae, Choi. Professor de la Hanyang University i Defensor del poble de la Ciutat
Metropolitana de Seül, Korea.
Cartei, Gian Franco. Professor de dret administratiu de la Universitat de Florència,
Itàlia.
Cosculluela, Luis. Catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Castella la
Manxa.
Crépeau, François. Catedràtic de dret internacional de la Universitat de Montreal,
Canadà.
De Lange, Tessel. Investigadora del Centre de Dret migratori de la Universitat Catòlica
de Nimega, Holanda.
Dejéant-Pons, Maguelonne. Cap de la Divisió de planificació regional i assistència i
cooperació tècnica del Consell d’Europa.
Del Rey, Salvador. Catedràtic de dret laboral de la Universitat Pompeu Fabra.
Delpérée, Francis. Catedràtic de dret constitucional de la Universitat Catòlica de
Louvain-la-Neuve, Bèlgica.
Embid Irujo, Antonio. Catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Saragossa.
Esteve Pardo, José. Catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona.
Frémont, Jacques. Catedràtic de dret públic de la Universitat de Montreal, Canadà.
García Coll, Julio. Director general d’Estudis Estratègics de la Secretaria de
desenvolupament urbà i habitatge del Govern de l’Estat de Mèxic, Mèxic.
García Manzano, Pablo. Magistrat del Tribunal Constitucional.
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-

-

Gélinas, Fabien. Professor associat de la Universitat McGill, Canadà.
Greer, Scott L. Investigador del The Constitution Unit del University College de
Londres. Regne Unit.
Hernández, Antonio María. Acadèmic de la Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina.
Huergo Lora, Alejandro. Professor de dret administratiu de la Universitat d’Oviedo.
Jané, Jordi. Professor associat de dret constitucional de la Universitat Pompeu Fabra.
Kleiman, Mauro. Professor del Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional
da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil.
Kluth, Winfried. Catedràtic de dret públic de la Universitat de Hälle, Alemanya.
Lasagabaster Herrarte, Iñaki. Catedràtic de dret administratiu de la Universitat del País
Basc.
Le Roy, Katty. Investigadora adjunta a la directora del Centre for Comparative
Constitutional Law de la Universitat de Melbourne, Austràlia.
Legomsky, Steve. Catedràtic de dret internacional de la Washington University School
de St. Louis, Estats Units.
López Ramón, Fernando. Catedràtic de dret administratiu de la Universitat de
Saragossa.
Malaret, Elisenda. Catedràtica de Dret administratiu de la Universitat de Barcelona.
McDonough, Bryant. Membre del Ministère des Affaires municipales et de la Métropole
del Govern de Canadà, Canadà.
Merloni, Francesco. Catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Perugia, Itàlia.
Monediaire, Gérard. Director adjunt del Centre de Recherches Interdisciplinaires en
Droit de l’Environnement, de l’Amenagement et de l’Urbanisme.
Moreso, Josep Joan. Catedràtic de filosofia del Dret de la Universitat Pompeu Fabra.
Muñoz Machado, Santiago. Catedràtic de dret administratiu de la Universitat
Complutense de Madrid.
Parada Vázquez, Ramón. Catedràtic de dret administratiu de la Universitat Nacional a
Distància.
Paricio, Eduard. Magistrat-Jutge del Contenciós-administratiu.
Pernthaler, Peter. Catedràtic de dret públic de la Universitat d’Innsbruck, Àustria.
Roldán, José. Professor de l’ITAM.
Romano Velasco, Joaquín. Professor d’economia aplicada de la Universitat de
Valladolid.
Romi, Raphaël. Catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Nantes, França.
Rubinstein, Kim. Catedràtica de dret públic de la Universitat de Melbourne, Austràlia.
Saunders, Cheryl. Directora del Center for Comparative Constitutional Law de la
Universitat de Melbourne, Austràlia.
Schelter, Kurt. Catedràtic emèrit de la Universitat de Munic, Alemanya.
Serna de la Garza, José María. Professor de l’Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la Universitat Autònoma de Mèxic, Mèxic.
Thalman, Urs. Investigador de l’Institut del Federalisme de la Universitat de Friburg,
Suïssa.
Tornos Mas, Joaquim. Catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona.
Valero Torrijos, Julián. Professor de dret administratiu de la Universitat de Barcelona.
Vintró, Joan. Professor titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona.
Viver i Pi-Sunyer, Carles. Director de l’Institut d’Estudis Autonòmics. Departament de
relacions institucionals i participació de la Generalitat de Catalunya.
Zapata Barrero, Ricard. Professor titular de Ciències Polítiques de la Universitat
Pompeu Fabra.
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RECERCA
Línies de recerca

Les activitats de l’Observatori s’han articulat entorn de les següents línies de recerca:
•
•
•
•
•

L’evolució del federalisme i d’altres formes d’organització pròpies dels Estats
compostos, així com de la integració de l’Estat en organitzacions supraestatals.
L’organització territorial i local de Catalunya
L’ordenació del territori, de les infraestructures i serveis i la protecció jurídica
del medi ambient
El dret públic de les tecnologies de la informació i la comunicació
La incidència de la immigració sobre l’organització i l’activitat de les institucions
públiques.

Projectes de recerca

En el període 2003-2004 l’Observatori ha endegat, desenvolupat i/o finalitzat els
següents projectes de recerca:
•

Estudi comparat sobre l’ordenació de les institucions i dels poders en els
Estats compostos. Aquest estudi, els resultats del qual han estat publicats
l’any 2004, pretén oferir una radiografia que reflecteixi fidelment el nivell
d'autogovern que han assolit les instàncies políticoadministratives més similars
a les Comunitats Autònomes en altres Estats compostos. A més del cas
espanyol, l’estudi s’estengué a l’anàlisi del sistema implantat a Alemanya,
Argentina, Austràlia, Àustria, Brasil, Bèlgica, Canadà, Estats Units, Itàlia, Mèxic,
Regne Unit i Suïssa.

•

Territori i poder públic: anàlisi prospectiva d'una relació canviant
(TERRA). El Projecte TERRA pretén analitzar l'evolució de les relacions entre
dos conceptes capitals per al Dret Públic, com són el territori i el poder. Aquest
projecte ha comptat amb el finançament del Ministeri de Ciència i Tecnologia,
en el marc de la convocatòria corresponent a l'any 2003 del Plan Nacional de
Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 (Codi
SEC2002-03703).
Immigration and social transformation in Catalunya- Inmigración y
transformación social en Catalunya. Projecte que compta amb el suport i el
finançament de l’Institut d’Estudis Autonòmics i de la Fundació BBVA. Els
ordenaments jurídics estudiats pertanyen als següents països: Alemanya,
Austràlia, Canadà, Espanya, Estats Units i Holanda.

•

•

Metròpolis. Estudi comparat sobre el govern de les grans agrupacions
metropolitanes existents que compta amb el suport de Metròpolis, Associació
de grans ciutats. L’estudi, ja finalitzat, està pendent de publicar. Les grans
ciutats que han estat objecte d’estudi són Les ciutats que han estat objecte
d'estudi són Barcelona, Buenos Aires, Londres, Mèxic, Montreal, Paris, Rio de
Janeiro i Seül.
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Participació en altres projectes
•

Global Dialogue on Federalism in the 21st Century. L’Obsei ha participat en
aquest projecte internacional, impulsat conjuntament pel Forum of Federations i
la International Association of Centers for Federal Studies (IACFS), amb
l'objectiu de constituir un fòrum internacional de reflexió sobre el federalisme. El
director i el coordinador de l'Observatori van ser designats com a countrycoordinators de les activitats relacionades amb aquest programa, entre les
quals destaca l'organització d'una taula rodona entre acadèmics i experts
espanyols sobre els orígens, l'evolució i les perspectives de l'Estat de les
autonomies (Barcelona, 31 d’octubre de 2003), la participació de diversos
membres de l’Obsei al Congrés sobre la distribució de competències en les
democràcies federals (Nova Delhi, Índia, 15 i 16 de novembre de 2003) i en
l'elaboració del capítol corresponent a l'Estat espanyol que s'inclourà en una
obra general sobre l'estat del federalisme en el món.

•

Informe sobre la reforma de l’Estatut. Diversos membres de l’Observatori
van participar en aquest Informe impulsat per l’Institut d’Estudis Autonòmics de
la Generalitat de Catalunya. El text final d’aquest informe fou publicat l’any
2003 en versió catalana i castellana. També es pot consultar en suport
electrònic a l’adreça www.upf.es/dret/adm/obsei/lib/pdf/reforma_ca.pdf

Tesis doctorals i treballs d’investigació

En el període 2003-2004, els treballs de recerca elaborats en el si de l’Observatori o
dirigits pels seus membres han estat els següents:
•

Fernández López, Ma. A. Tesi doctoral “La intervención integral de la
Administración ambiental y su contenido material”. Tesi doctoral dipositada el
juny de 2004.

•

Fernández Lozano, E. Tesi doctoral “El reconocimiento títulos profesionales en
la Unión Europea”. Tesi doctoral dipositada el juny de 2004.

•

Velasco Rico, C. Treball de recerca per a l’obtenció de la suficiència
investigadora “Competències d’execució, territori i punts de connexió”. Acte de
defensa: juny de 2004.

ACTIVITATS DE FORMACIÓ, DIVULGACIÓ I DEBAT
Durant el curs 2003-2004 l’Observatori ha organitzat diversos tipus d’activitats per
difondre els resultats de les recerques realitzades.
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•

II SIMPOSI OBSEI: “e-Administració. Administració Pública i Tecnologies de la
Informació i la Comunicació”. Barcelona, 29 i 30 de maig de 2003. Auditori de la
Universitat Pompeu Fabra.

•

III SIMPOSI OBSEI "Les actuacions públiques en l'àmbit de la immigració:
Entre el control dels fluxos migratoris i la integració social”. Barcelona, 7 i 8 de
juny de 2004. Auditori de la Universitat Pompeu Fabra.

Seminaris internacionals
•

Seminari internacional “Federalisme i autonomia”, 6 i 7 de juny de 2003. Institut
d’Estudis Autonòmics-Generalitat de Catalunya.

•

Seminari internacional "Organización y funcionamiento de las Áreas
metropolitanas". Dins del projecte Metròpolis. 5 i 6 de març de 2004. Barcelona.

•

Seminari internacional “Immigration and social Transformation in CatalunyaInmigración y transformación social en Catalunya”. Acció finançada per l’Institut
d’Estudis Autonòmics i la Fundació BBVA. 4 i 5 de juny de 2004. Universitat
Pompeu Fabra.

Jornades i seminaris
•

"El control jurisdiccional de la inactivitat administrativa". A càrrec de la Dra.
Mercè Corretja i Torrens, responsable de l'Àrea de desenvolupament
autonòmic de l'Institut d'Estudis Autonòmics i professora associada de la
Universitat Pompeu Fabra i del Sr. Manuel Tàboas i Bentanachs, magistrat del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i professor associat de la Universitat
Pompeu Fabra. 6 de març de 2003. Universitat Pompeu Fabra.

•

“La proposta de Directiva sobre responsabilitat ambiental: consideracions sobre
el rol de l'Administració en el futur sistema de reparació dels danys ambientals”.
A càrrec de la Sra. Laia Bonet Rull, professora de dret administratiu de la
Universitat Pompeu Fabra.12 de març de 2003. Universitat Pompeu Fabra.

•

Jornada “Una nova ordenació de les Universitats: La Llei d’Universitats de
Catalunya”. 9 de maig de 2003. Universitat Pompeu Fabra.

•

“Dissociació entre el subjecte públic regulador i el subjecte privat controlador a
la Llei 3/1998, d'intervenció integral de l'Administració ambiental: règim jurídic
actual i propostes de reforma a l'ordenament jurídic català”. A càrrec de la Sra.
Ma. Antonieta Fernández López, professora de dret administratiu de la
Universitat Pompeu Fabra. 3 d'abril de 2003. Universitat Pompeu Fabra.

•

Taula rodona “El desarrollo y las perspectivas del Estado Autonómico”. Dins del
programa del Forum de les Federacions i del International Center for Federal
Studies ‘A global dialogue on Federalism’. 31 d’octubre de 2003. Universitat
Pompeu Fabra.
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•

“La nueva Ley General de Telecomunicaciones. Un análisis desde la teoría
general del Derecho Administrativo”. A càrrec del Dr. Andrés Betancor,
catedràtic de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 27 de gener de
2004. Universitat Pompeu Fabra.

•

“La regulació del Sector de l'Audiovisual de Catalunya”. A càrrec del Dr. Antoni
Bayona, professor titular de dret administratiu de la Universitat Pompeu.17 de
febrer de 2004. Universitat Pompeu Fabra.

•

“Los acuerdos ambientales en la legislación catalana sobre intervención
integral de la Administración ambiental”. A càrrec de la Sra. Mª Antonieta
Fernández, profesora de dret administratiu de la Universitat Pompeu Fabra. 25
de març de 2004. Universitat Pompeu Fabra.

•

“Constitución y mercado”. A càrrec del Dr. José Roldán, investigador de l'ITAM
(Mèxic). 1 d'abril de 2004. Universitat Pompeu Fabra.

•

“Competències d’execució, territori i punts de connexió”. A càrrec de Clara
Velasco, becària de recerca de l’Observatori. 29 de juny de 2004. Universitat
Pompeu Fabra.

Participació dels membres de l’Obsei en activitats internacionals impulsades per
altres institucions

Argullol i Murgadas, Enric
•

“El estado del federalismo en la actualidad”. Seminario sobre Federalismo y
Regionalismo. Universidad Autónoma de México-Instituto de Investigaciones.
Jurídicas. 9-12 de novembre de 2003, Puebla, Mèxic.

•

“Descentralización y autonomía hoy”. 20 d’abril de 2004 Universidad del Estado
de Cohauila, Saltillo, Mèxic.

•

“El Federalismo en la actualidad”. Curs de 15 hores, impartit en el programa de
Màster del Colegio de Jalisco. 22-24 d’abril de 2004. Guadalajara, Mèxic.

•

“Derecho de propiedad y vida urbana”. 26 d’abril de 2004. Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM), Districte Federal Mèxic.

Bayona Rocamora, A.
•

“Principios de derecho público local”. Mòdul impartit en el programa de Màster
del Colegio de Jalisco. 18-21 de febrer de 2004. Guadalajara, Mèxic.

•

“Las autoridades reguladoras en el ámbito audiovisual”. ITESO-Universidad
Jesuita. 20 de febrer de 2004. Guadalajara, Mèxic.
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Bernadí Gil, Xavier
•

“Concurrency and asymmetry in Spain”. Conferència en el marc del congrés
internacional Distribution of Powers and Responsibilities in Federal Countries
organitzat conjuntament pel Forum of Federations i el International Center for
Federal Studies dins el programa A Global Dialogue on Federalism. 15 de
novembre de 2003. Nova Delhi, Índia.(www.forumfed.org)

•

“Fiscal Balance Between Responsibilities an Revenues in Spain”. Conferència
en el marc del congrés internacional Distribution of Powers and Responsibilities
in Federal Countries organitzat conjuntament pel Forum of Federations i el
International Center for Federal Studies dins el programa A Global Dialogue on
Federalism. 16 de novembre de 2003. Nova Delhi, Índia. (www.forumfed.org)

SERVEIS
L'Observatori ofereix els serveis següents:
•
•
•
•
•
•

Organització anual d’un Simposi internacional
Realització d’altres activitats de formació o divulgació (congressos, jornades i
seminaris).
Elaboració d’estudis, informes i dictàmens jurídics
Assessorament i col·laboració en les tasques prelegislatives de les institucions
públiques
Seguiment i elaboració d’una síntesi mensual de les novetats legislatives en
l’àmbit del dret públic
Impuls del lloc web de l’Observatori.

Lloc Web
L’Observatori disposa d’una pàgina web pròpia (www.upf.edu/obsei), on es pot
consultar tota la informació rellevant sobre aquest centre de recerca. La pàgina està
estructurada en àrees temàtiques i facilita informació sobre les activitats i projectes en
curs, així com una retrospectiva de les activitats ja realitzades. També compta amb
una relació de les darreres publicacions col·lectives i individuals dels seus membres i
amb un ampli catàleg d’enllaços a altres fonts d’interès.
Un dels apartats més dinàmics d’aquesta pàgina és el dels “Miradors”, relatius a
temàtiques com l’autogovern, les universitats, les tecnologies de la informació i la
comunicació i la immigració. Aquests miradors pretenen oferir informació curosament
seleccionada sobre les principals novetats relacionades amb les línies de recerca de
l’Obsei, però també sobre informació històrica rellevant no disponible fins ara on-line.
La informació recopilada s’estructura en diversos apartats que abasten tant el marc
legal com altres documents i enllaços d’interès.
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PUBLICACIONS DE L’OBSERVATORI I DELS SEUS MEMBRES
La publicació dels resultats obtinguts de la recerca i dels actes de divulgació científica
organitzats per l’Observatori, així com dels treballs col·lectius o individuals dels seus
membres s’ha materialitzat en les obres següents:

Publicacions de L’Observatori
•

ARGULLOL I MURGADAS, E. (dir). Federalismo y Autonomía. La ordenación de
las instituciones y los poderes en los estados compuestos. Barcelona: ArielObservatori de l’Evolució de les Institucions, 2004.

•

ARGULLOL I MURGADAS, E. (dir). La dimensión ambiental del territorio frente a
los Derechos Patrimoniales. Un reto para la protección efectiva del medio
natural. València: Tirant lo Blanch- Observatori de l’Evolució de les Institucions,
2004.

•

ARGULLOL I MURGADAS, E. I BERNADÍ GIL, X. ‘Distribution of Powers and
Responsibilities in Spain’. A: D.A. Global Dialogue on Federalism. Theme II.
Forum of Federations- IACFS. Montréal: McGuill’s University Press. (En
premsa).

•

ARGULLOL I MURGADAS, E. I BERNADÍ GIL, X. “El Gobierno y la Administración
pública de la Generalitat de Catalunya”. A: BASSOLS COMA, M. (coord.). La
Administración de las Comunidades Autónomas. Madrid: Ministerio de
Administraciones Públicas – Instituto Nacional de Administración Pública (en
premsa).

•

OBSEI – FUNDACIÓ PI-SUNYER. Leyes de medidas fiscales, administrativas y del
orden social para el año 2004. Barcelona, 2004 Publicació electrònica,
disponible a: www.upf.es/dret/adm/obsei/lib/pdf/esp_ley_mfaos_04_es.pdf

Col·lecció Quaderns OBSEI
•

BERNADÍ GIL, X. La incidència d’Internet sobre la distribució de competències
(en premsa).

•

TINTÓ I GIMBERNAT, M. e-Administració: El procediment Administratiu electrònic
(en premsa).

Altres materials editats
•

Text editat de les ponències presentades pels conferenciats a la Jornada “Una
nova ordenació de les Universitats: la Llei d’Universitats de Catalunya”.
Disponibles a www.upf.edu/obsei (apartat miradors Æ mirador de les
universitatsÆ altres documents d’interès).
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-

•

DEL REY, S. I MARTÍNEZ, D. “La dualidad de regímenes de vinculación
del profesorado universitario”.
EMBID IRUJO, A.: “Estado, comunidades autónomas y autonomía
universitaria en la Ley 1/2003, de 19 de febrero, de Universidades de
Cataluña”.
MAS-COLELL, A. I MARTÍ, R.: “L'estratègia de la política universitària a
Catalunya”.
MORESO, J.J.: “El professorat universitari a Catalunya: línies de futur”.

Ponències i comunicacions presentades al II Simposi de l’Observatori titulat “eAdministració. Administració Pública i Tecnologies de la Informació i la
Comunicació”. Properament disponibles a www.upf.edu/obsei.
-

BARNÉS, J.: “Les relacions administratives en el context de l’eadministració”.
BERNADÍ, X.: “La distribució de competències i les relacions
interadministratives en el ciberespai”.
FERNANDEZ, M.L.: “Les noves tecnologies de la informació i la
comunicació i els drets fonamentals”.
LINARES, M.: “L’organització administrativa tradicional i l’administració
en línia”.
MAJÓ, J.: “La implantació de les noves tecnologies de la informació i la
comunicació: la fractura digital”.
MALARET, E.: “L’accés a Internet i altres tecnologies digitals com a
activitat de servei públic”.
MUÑOZ MACHADO, S.: “Els poders de regulació de l’Administració i altres
agents en la societat de la informació”.
PIÑAR, J.L.: “Protecció de dades personals i sistemes d’informació en
les administracions públiques”.
TINTÓ, M.: “L’accés a la informació administrativa a través d’Internet”.
VALERO, J.: “El procediment administratiu electrònic”.

•

Materials de treball del Seminari internacional “Federalisme i autonomia”
consistents en l’ informe comparat, els qüestionaris lliurats pels experts
convidats i graella comparada sobre la distribució de competències als estats
compostos.

•

Documents de treball del Seminari internacional “Metrópolis: Organización y
funciones de las áreas metropolitanas” integrats per l’informe horitzontal
comparat i els qüestionaris confegits pels experts convidats.

•

Materials elaborats en el marc del Seminari internacional “Immigration and
social transformation in Catalunya-Inmigración y transformación social en
Catalunya” consistents en els qüestionaris complementats pels experts
convidats.

•

Ponències i comunicacions presentades al III Simposi de l’Obsei titulat “Les
actuacions públiques en l’àmbit de la immigració. Entre el control dels fluxos
migratoris i la integració social”. Properament disponibles a www.upf.edu/obsei.
-

AJA, E. “El règim jurídic de la immigració a Espanya”.
CRÉPEAU, F. “El règim jurídic de la immigració al Canadà”.
DE LANGE, T. “El règim jurídic de la immigració a Holanda”.
GONZÁLEZ, M. “El reagrupament familiar”.
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•

LEGOMSKI, S. “El règim jurídic de la immigració als Estats Units”.
MANRUBIA, I. “Els drets socials dels estrangers i les polítiques públiques
d’integració”.
NIETO, C. “L’adquisició de la nacionalitat espanyola: mitjà o resultat de
la integració”.
ROIG, E. “L’entrada per motius laborals: entre contingents i
regularització”.
RUBINSTEIN, K. “El règim jurídic de la immigració a Austràlia”.
SCHELTER, K. “El règim jurídic de la immigració a Alemanya”.
TERRÓN, A. “El dret comunitari en la determinació de l’estatut jurídic de
l’immigrant. Ciutadania europea i ciutadania cívica”.

Materials de la sessió de treball sobre el Desenvolupament de l’Estat
autonòmic. Guió de la sessió i relació de les qüestions sotmeses als dos debats
que integraren la jornada, el primer dels quals es centrà en el balanç i
desenvolupament de l’Estat de les Autonomies i el segon en les seves
perspectives de futur.

Publicacions dels seus membres

Argullol i Murgadas, Enric
•

“Constitución, Estatuto de Autonomía: reforma, revisión y derechos históricos”
[et al.] A: D.A. Concordia Civil en Euskadi. Estrategias para la Paz. Barcelona:
Editorial Icaria, 2004. pàgs. 113-151.

•

BAYONA, A. (COORD.) et al. Informe sobre la reforma de l'Estatut. Barcelona:
Institut d'Estudis Autonòmics, 2003.

•

"Constitución y reforma estatutaria en el País Vasco: reflexión a raíz de Un
nuevo pacto político para la convivencia". A: D.A. Estudios sobre la propuesta
política para la convivencia del Lehendakari Ibarretxe. Oñati: IVAP, 2003.
pàgs.41-63.

•

Estudis sobre l’autogovern de Catalunya. [Et altri]. Barcelona: Publicacions del
Parlament de Catalunya, 2003. pàgs. 75-94.

•

“Ámbitos materiales en los que aplicar la participación de las Comunidades
Autónomas en el Consejo de Ministros europeo”. A: D.A. Informe Pi i Sunyer
sobre el desarrollo autonómico y la incoporación de los principios de la Unión
Europea. Barcelona: Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i
Locals, 2003. pàgs. 61-71.

Bernadí Gil, Xavier
•

BAYONA, A. (coord.) et al. Informe sobre la reforma de l'Estatut. Barcelona:
Institut d'Estudis Autonòmics, 2003.
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Bonet Rull, Laia
•

“Quien contamine, ¿pagará? Algunas reflexiones acerca de la próxima
adopción de un régimen de responsabilidad ambiental”. A: Revista
Interdisciplinar de Gestión Ambiental (núm. 60). Madrid: desembre 2003. pàgs.
21-30.
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