D’acord amb les Bases de la convocatòria de Premis a Treballs de Recerca de Batxillerat de la Facultat de
Dret pel curs 2021-20221, es constitueix el 16 de juny del 2022 a les 12:00 h. (en línia) la Comissió
Avaluadora integrada pels següents membres:
Per la Secció de Dret, la Dra. Anna Caballé, degana de la Facultat de Dret (presidenta).
Per la Secció de Criminologia, el Dr. David Felip, vicedegà amb funcions de direcció dela titulació de
Criminologia (vocal),
Per la Secció de Relacions Laborals, la Dra. Consuelo Chacartegui, vicedegana amb funcions de
direcció de la titulació de Relacions Laborals (vocal),

Un cop fetes les oportunes deliberacions, la Comissió Avaluadora decidí atorgar els premis previstos a la
convocatòria de Premis a Treballs de Recerca de Batxillerat de la Facultat de Dret (edició 2021-2022), als
següents treballs:
A proposta de la Secció de Dret, la Comissió decideix per unanimitat atorgar el premi en la seva modalitat
de Dret al treball presentat amb el pseudònim: Pinka
Títol del treball: ‘La restricción del derecho en la propiedad privada como medida de política pública
frente a la exclusión residencial’.
Nom estudiant: Carla Cartró Vitori
Centre: La Miranda, The Global Quality School (Sant Just Desvern)
Tutora: Berta Vidal Valls
La Comissió Avaluadora vol destacar la qualitat d’aquest treball, molt ben enfocat, amb una anàlisi empíricai
econòmica rigorosa, que es combina amb un estudi de la problemàtica social de l'habitatge i de les solucions
estructurals que caldria implementar.

També a proposta de la Secció de Dret, la Comissió decideix per unanimitat atorgar un accèssit honorífic
en la seva modalitat de Dret al treball presentat amb el pseudònim: Rachel Zane
Títol del treball: ‘La figura de la dona en el món de l'advocacia’.
Nom estudiant: Paula Felices Gallardo
Centre: Escola Mare de Déu de la Salut (Sabadell)
Tutora: Helena Ruiz Solano
A proposta de la Secció de Relacions Laborals, la Comissió decideix per unanimitat atorgar el premi en la
seva modalitat de Relacions Laborals (Premi Teresa Claramunt de Relacions Laborals) al treball presentat
amb el pseudònim: Fusti
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Títol del treball: ‘Una ciutat sota el nom de Mercabarna’.
Nom estudiant: Laia Fusté Turégano
Centre: Escola Joan Pelegrí (Barcelona)
Tutora: Aina Melià
La Comissió Avaluadora vol subratllar la qualitat d’aquest treball, que té com a mèrit posar en valor una
institució econòmica del món local com és Mercabarna. Destaca l’aproximació multidisciplinar (històrica,
geogràfica, sociolaboral i jurídica) i el seu encert en la utilització de conceptes econòmics i jurídics, així com
el notable interès de les entrevistes realitzades.
També a proposta de la Secció de Relacions Laborals, la Comissió decideix per unanimitat atorgar un
accèssit honorífic en la seva modalitat de Relacions Laborals (Premi Teresa Claramunt de Relacions
Laborals) al treball presentat amb el pseudònim: Buttercup
Títol del treball: ‘Los grilletes de la prostitución’.
Nom estudiant: Anna Santero Muñoz
Centre: Manyanet Les Corts (Barcelona)
Tutor: Juan Prados Agustí
A proposta de la Secció de Criminologia, la Comissió decideix per unanimitat atorgar el premi en la seva
modalitat de Criminologia al treball presentat amb el pseudònim: Emma Green
Títol del treball: ‘Psicòpates: tots assassins?’
Nom estudiant: Paula Luna Luque
Centre: Ins. Francesc Xavier Lluch i Rafecas (Vilanova i la Geltrú, Barcelona)
Tutora: Maria Teresa Garcia Garcia
Es tracta d'un treball, elaborat amb extraordinària cura pel que fa als aspectes formals, on destaca, per una
banda, la capacitat analítica per descabdellar un tema tan complex i farcit del malentesos com és el de les
personalitats psicopàtiques i, per altra, l’originalitat de la seva part pràctica, on s'aplica la part teòrica a la
identificació dels trets psicopàtics dels autors de diversos delictes famosos.
També a proposta de la Secció de Criminologia, representat pel Dr. David Felip, la Comissió decideix per
unanimitat atorgar un accèssit honorífic en la seva modalitat de Criminologia al treball presentat amb el
pseudònim: Sherlock Beckett
Títol del treball: ‘Case closed: crimes, criminology and investigation’
Nom estudiant: Alex Mesalles Montero
Centre: Col·legi Lestonnac L'Ensenyança (Lleida)
Tutora: Charo Díez Subirán
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D’acord amb les bases de la convocatòria, les tres autores premiades (Carla Cartró Vitori, Laia Fusté
Turégano i Paula Luna Luque) podran gaudir de la matrícula gratuïta de primer curs de qualsevol dels estudis
de grau que ofereix la Facultat de Dret de la Universitat Pompeu Fabra el proper curs acadèmic 2022-2023.
Els accèssits honorífics gaudiran de diploma acreditatiu i un obsequi.

La Comissió Avaluadora acorda que l’acte de lliurament dels premis es faci el 23 de juny a les
10.00 h. a L’Auditori de Mercè Rodoreda (Campus Ciutadella. UPF).

Finalitza la reunió a les 12.40 hs

Anna Caballé
Presidenta

David Felip
Vocal

Consuelo Chacartegui
Vocal-secretària

Barcelona, a 16 de juny del 2022

3

