Generalitat de Catalunya
Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada

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,
A la vista de l’acta emesa per la Comissió de Selecció de 15 de novembre de 2018,
constituïda d’acord amb les bases de la convocatòria, i atès el que disposa el punt 10.1 de
les bases de la convocatòria esmentada,
Proposo:
-1 Atorgar a les persones que tot seguit es detallen una beca, a càrrec de la partida núm.
D/480000100/2150/0000 del pressupost de despeses del Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada per a l’any 2019, 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. L’atorgament de
beques resta condicionat al fet que en els pressupostos de la Generalitat per a l’any 2019 hi
hagi crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària corresponent.
Àmbit de l’Administració de Justícia i el dret civil català
MODALITAT A:
• Anàlisis descriptiu de les proves psicomètriques i projectives administrades a l’Equip
d’Assessorament Tècnic en l’Àmbit de Família de Catalunya (EATAF). Autors:
Natàlia López Balcells (1.668 €), Raquel Domínguez Segura (1.666 €) i Gabriel
Agustí Martí (1.666 €).
• Anàlisi de la intervenció dels professionals de l’EATAF en les vistes orals i propostes
de millora. Autors: Oscar Herrera i Farré (1.700 €), Maria Carbonell Martínez (1.650
€) i Iris Romagosa Moltó (2.650 €).
MODALITAT B
• De la subhasta judicial a l’execució civil privada a Catalunya: un viatge sense retorn.
Autors: Elisabet Cerrato Guri (2.500 €) i Roser Casanova Martí (2.500 €).
• Cap a una regulació de l’arrendament de béns i serveis en el Codi civil de Catalunya.
Autors: Mariló Gramunt Fontbuena (1.000€), Gemma Rubio Gimeno (1.000 €) i Rosa
Barceló Compte (3.000 €).
• La “tokenització” de drets reals en la regulació del llibre cinquè del Codi civil de
Catalunya. Autors: Rosa Maria Garcia Teruel (1.600 €), Sergio Nasarre Aznar (850
€), Estela Rivas Nieto (850 €), Héctor Simón Moreno (850 €), Cristina Pérez Solà
(850 €).
• “Sharenting”: els responsables parentals comparteixen el dret a la intimitat dels
menors d’edat. Autors: Maria Planas Bellvé (5.000 €).
• De la incapacitació al suport a la presa de decisions. Anàlisi de l’estat de la qüestió i
proposta per un ordenament civil català respectuós amb els drets humans en el
context de la reforma estatal. Autors: Maria Angels Porxas Roig (5.000 €).
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Àmbit de l’execució penal, la mediació penal i l’atenció a la víctima
MODALITAT A:
• Noves tecnologies i delinqüència sexual. Autores: Carolina Bastit Costa (1.000 €), Thi
Hong Thuy Nguyen Vo (2.500 €), Rosa María Martinez Casado (500 €) i Carolina
Moreno Rubio (1.000 €).
• Violència sexual infanto-juvenil, conductes contradictòries i modus operandi. Autors:
Josep Ramon Juarez Lopez (2.500 €) i Montserrat Bravo Correa (2.500 €).
• Actituds antisocials i reiteració delictiva: Validesa convergent entre el RisCanvi i el
CSS-M (Escala d´actituds criminals modificada). Autores: Guadalupe Traserra
Coderch (2.500 €) i Margarida García de Gregorio (2.500 €).
• Les diferents mirades de les implicacions psico-socials de l'aplicació del Model de
Participació i Convivència en un mòdul residencial d'un centre penitenciari. Autora:
Marta Llorach Segalà (5.000 €).
MODALITAT B
• La família com a catalitzadora del procés de desistiment i reincidència. Autors: Josep
Cid Moliné (500 €), Aina Ibáñez Roig (500 €), Albert Pedrosa Bou (500 €) i Esther de
la Encarnación Ordóñez (3.500 €).
• Avaluació de les necessitats d'intervenció dels interns amb alt risc de reincidència
violenta. Autors: Marian Martínez García (1.000 €) i Vicente Garrido Genovés (4.000
€).
• La declaració de la víctima del delicte: Vivència subjectiva i obstacles contextuals.
Autores: Núria Iturbe Ferré (2.500 €) i Ana Martínez Catena (2.500 €).
• L'execució de mesures penals alternatives de dones penades: anàlisi i recull de
bones pràctiques. Autora: Cristina Vasilescu (5.000 €).
• Estil d'afrontament de l'estrés en joves infractors. Autors: Jorge Moya Higueras (1.000
€), Jaume March Llanes (1.000 €) i Esther Sotillo Sáez (3.000 €).
-2 En compliment del que preveu la base 10.2, 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 i assumeix els que consten a l’acta de 15 de novembre de 2018.
-3 Els proposats adjudicataris han de formalitzar l’acceptació de la beca en el termini de 10
dies hàbils i han d’aportar la documentació que els sigui requerida, si escau, des de
l’endemà de la publicació o notificació de la proposta provisional de concessió.
Igualment les persones sol·licitants poden presentar al·legacions dins el mateix termini de 10
dies, que es tindran en compte en el moment de resoldre.
-4 La qual cosa es notifica a les persones interessades, mitjançant la seva publicació al
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(https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html) i el web del Centre d’Estudis Jurídics i
Formació Especialitzada (cejfe.gencat.cat). Aquesta publicació substitueix la notificació
individual i té els mateixos efectes.
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