Generalitat de Catalunya
Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada

Annex a la RESOLUCIÓ PROVISIONAL per la qual s’atorguen beques per a la recerca, els
estudis i les anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la
víctima, l’Administració de justícia, el dret civil català i l’ordenament jurídic català, durant
l’any 2019.
Atesa la RESOLUCIÓ JUS/2081/2018, de 8 d’agost, publicada al DOGC núm. 7707, de
17.9.2018, per la qual es va obrir la convocatòria de beques per a la recerca, els estudis i les
anàlisis en els àmbits de l’execució penal, la mediació penal, l’atenció a la víctima,
l’Administració de justícia, el dret civil català i l’ordenament jurídic català, durant l’any 2019,
Atès el que preveu la base 10.2 de la convocatòria esmentada, la Comissió estableix la llista
de reserva dels projectes que, sense ser beneficiaris de la beca, han obtingut la puntuació
mínima exigida a les bases. Els projectes són els següents:
MODALITAT A: cap projecte en cap dels 2 àmbits temàtics arriba a la puntuació mínima
requerida
MODALITAT B:
Àmbit de l’Administració de Justícia i el dret civil català
•
•

El nou recurs de cassació autonòmica de l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu: balanç i reptes de futur. Autors: Lucia Casado Casado (5.000 €)
Els judicis multilingües a Catalunya: Anàlisi de la confiança en els intèrprets judicials.
Autors: Judith Raigal Aran (5.000 €)

Àmbit de l’execució penal, la mediació penal i l’atenció a la víctima
• L'incompliment de les mesures penals alternatives: gestió en fase d'execució i
resposta judicial. Autors: Ester Blay Gil (2.500 €) i Daniel Varona Gómez (2.500 €).
• Validesa predictiva del protocol d'avaluació del risc de violència filio-parental (RVFP).
Autors: Ismael Loinaz Calvo (1.250 €) i Verónica García López (3.750 €).
• Mediació entre adults i conformitat processal: L'experiència de la Fiscalia de
l'Audiència Provincial de Barcelona. Autors: Miriam Cugat Mauri (900 €), Monica
Aguilar Romo (900 €), Carmen Guil Roman (900 €), Eduardo Celma Hernández
(1.400 €), María Rosa Carrillo Ruiz (0 €) i Montserrat Martínez Melo (900 €).
• Estudi sobre la (des)coordinació entre la jurisdicció penal i civil en relació amb les
mesures civils amb la finalitat de millorar la protecció de les víctimes de violència
masclista. Autors: Ana Giménez Costa (714 €), Víctor Manuel Merino Sancho (714 €),
Elisabet Cerrato Guri (714 €), Cristina Villó Travé (714 €), Núria Torres Rosell (714 €),
Neus Oliveras Jané (714 €) i Laura Román Martín (714 €).
• Avaluació del programa de mediació intrapenitenciària al CP Lledoners. Autors:
Esther Giménez-Salinas i Colomer (1.000 €), Aida Covadonga Rodríguez Giménez
(1.000 €), Txus Morata Garcia (1.000 €) i Eduard Tapia Bertran (2.000 €).
• Comprensió i valoració del risc de violència en joves des de la perspectiva de la teoria
del vincle afectiu. Autors: Marta Sadurní Brugué (2.250 €), Nuria Viñas Coll (250 €),
Marc Pérez Burriel (1.500 €), Gemma Sadurní Brugué (250 €), Domingo Lorenzo
Fernández (250 €), Francisco José Garrido López (250 €) i Gemma Martínez
Villagrasa (250 €).
• Recerca sobre Basket Beat com a metodologia per al foment de la convivència als
centres penitenciaris. Autors: Josep Maria Aragay Borràs (1.300 €), María Jesús
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•
•
•

•

•

Morata García (300 €), Héctor Alonso Martínez (900 €), Jordi Enjuanes Llop (300 €),
Marina de la Maza Escobedo (1.300 €) i Joan Giralt Rovira (900 €)
L’accés de les víctimes de delictes als serveis de suport: avaluació dels mecanismes
de derivació. Autors: Josep M. Tamarit Sumalla (1.500 €) i Nasserine Montornés
Mataoui (3.500 €).
Tractament del trastorn límit de la personalitat en l'àmbit penitenciari. Autora: Ainhoa
Rodríguez Garay (5.000 €)
Atenció a les víctimes de violència en parelles del mateix sexe. Autors: Joan Baucells
Lladós (750 €), Ma Jesús Guardiola Lago (750 €), Antonio Cardona Barber (750 €),
Ma José Rodríguez Puerta (750 €), Ma José Cuenca García (750 €) i Daniela Gaddi
(1.250 €).
Identificació de pràctiques rellevants en la implementació del Model de participació i
convivència a les presons catalanes. Autors: Miquel Gómez Serra (950 €), Carlos
Sánchez-Valverde Visus (650 €), Moises Carmona Monferrer (650 €), M. Núria Fabra
Fres (650 €), Josep Oriol Homs Ferret (1.450 €) i Ruben David Fernández Carrasco
(650 €).
La supervisió a la comunitat. Una aproximació des de la perspectiva dels
professionals: realitat, límits i possibilitats. Autores: Anna Meléndez Peretó (2.500 €) i
Eugenia Albani Moreno (2.500 €).

La qual cosa es notifica a les persones interessades, mitjançant la seva publicació al Tauler
electrònic
de
l’Administració
de
la
Generalitat
de
Catalunya
(https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i al web del Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada (cejfe.justicia.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació
individual i té els mateixos efectes.

Cap de l'Àrea de Gestió Administrativa
i Suport Tècnic

