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Hubert Alcaraz: professor titular de dret públic a la Universitat de Pau. Ha estat professor convidat en 
universitats espanyoles i llatinoamericanes. Especialista en dret constitucional i justícia constitucional, 
dret públic comparat, organització territorial i drets fonamentals, és membre de l’Institut de Dret Ibèric 
i Iberoamericà, de l’Associació Francesa de Dret Constitucional i de l’Associació de Constitucionalistes 
d’Espanya. Entre les seves publicacions destaquen la monografia Collectivités Territoriales et Intégration 
des Étrangers – Perspectives de Droit Comparé  (en col·laboració amb O. Lecucq), (L’Harmattan, 2013); 
així com diversos articles en publicacions científiques.

Òscar Capdeferro Villagrassa: professor associat del departament de Dret Administratiu i Processal de 
la Universitat de Barcelona.  Doctor en dret.  Autor de diverses publicacions en matèria de corrupció pública 
i gestió de riscos.  Col·laborador en l’edició del volum Dret, juristes i gestió pública a Catalunya (EAPC, 
2012).

Michele Carducci: professor de dret constitucional comparat a la Universitat de Salento, on dirigeix el 
Centro Didattico Euro Americano sulle Politiche Costituzionali (www.cedeuam.it). És professor visitant en 
diverses universitats europees i no europees, especialment a Amèrica Llatina. El 2003 va obtenir el diploma 
d’alta distinció de cultura jurídica Comenda Jurista «Tobias Barreto» de l’Instituto Brasileiro de Estudos 
do Direito de Recife. També és membre honorari de l’Instituto de Direito Constitucional e Ciutadania i 
professor honorari de la Universitat Ricardo Palma de Lima. És autor de nombroses publicacions a Itàlia i a 
l’estranger, amb monografies i traduccions en diversos idiomes.

Laura Díez: professora titular de dret constitucional de la Universitat de Barcelona i catedràtica acreditada 
en dret constitucional. Directora de la línia de recerca «Ciència i Universitats» de l’Observatori Universitari 
Institut de Dret Públic de la UB. Investigadora principal del projecte «El sistema español de centros públicos 
de investigación: mapping y prioridades» del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de 
Innovación, 2015-2017.

Miriam Cueto: professora titular de dret administratiu de la Universitat d’Oviedo i catedràtica acreditada en 
dret administratiu. Ex-directora general de Recerca i Universitats del Govern d’Astúries entre 2007 i 2015.

Ana Fernández-Zubieta: doctora en humanitats per la Universitat Carlos III de Madrid. MSc. in Public 
Policies for Science and Technology per la Universitat de Sussex, Science Policy Research Unit (SPRU). 
JAE-DOC a l’Institut d’Estudis Socials Avançats del Consell Superior d’Investigacions Científiques (IESA-
CSIC) i experta en polítiques públiques de ciència i innovació per al Joint Research Centre de la Comissió 
Europea (JRC-EC).

Guillermo García González: professor agregat de dret del treball i de la Seguretat Social de la Universitat 
Internacional de La Rioja. Les principals línies de recerca de l’autor estan lligades a les polítiques públiques 
de seguretat i salut en les relacions laborals i en el marc de l’ocupació pública. Autor de múltiples obres 
de caràcter científic i doctrinal, ha estat investigador principal de diversos projectes públics i privats de 
recerca de caràcter competitiu vinculats amb la seva línia d’investigació. Membre de la Comissió Nacional 
de Seguretat i Salut en el Treball, òrgan col·legiat assessor de les administracions públiques en la formulació 
de les polítiques de prevenció.
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Albert Lladó Martínez: doctor en dret administratiu. Llicenciat en ciències polítiques i de l’administració. 
Diplomat en gestió i administració pública. Màster en societat de la informació i el coneixement. Professor 
associat de dret administratiu al departament de Dret Públic de la Universitat de Girona. Director tècnic del 
Centre d’Innovació i Gestió de les Administracions Públiques (CIGAP) de la Universitat de Girona.
Les seves línies de recerca són: estructura i govern de les universitats publiques, urbanisme en relació al 
territori i medi ambient.
És autor de la tesi doctoral: L’estructura de govern de les universitats públiques del sistema universitari de 
Catalunya.

Ester Marco Peñas: doctora en dret financer i tributari per la Universitat Pompeu Fabra i professora 
visitant de la mateixa universitat. La seva principal línia d’investigació és el deute públic i l’estabilitat 
pressupostària. Ha publicat diversos treballs sobre la matèria, entre els quals destaca la seva tesi doctoral 
El concepte europeu de deute públic, que ha obtingut la menció especial del Congrés i serà publicada 
properament a la col·lecció de la Cambra. Ha realitzat estades de recerca, entre altres, als següents centres: 
IBFD, Max Planck Institute de Munic i London School of Economics and Political Science.

Miquel Pons Portella: advocat amb especial interès pel dret administratiu i pel dret públic en general. 
És graduat en dret (itinerari de dret públic) per la Universitat Pompeu Fabra, màster en advocacia per la 
Universitat Oberta de Catalunya i màster en dret canònic per la Universitat Pontifícia de Salamanca. Exerceix 
el periodisme al diari local de Menorca Es Diari i ha publicat treballs científics a la Revista General de 
Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado i a la Revista de Estudios de la Administración Local 
y Autonómica. Nueva Época, entre d’altres.

Mariola Rodriguez: doctora en dret per la Universitat de Girona. Professora agregada interina de dret 
administratiu a la Universitat de Barcelona. Ha tractat temes relacionats amb el medi ambient, la seguretat 
alimentària, les noves formes d´intervenció pública sobre les activitats dels particulars o l’economia 
col·laborativa. 

Joan Manuel Trayter: catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Girona. Doctor en dret per la 
Universitat de Barcelona,   ha ensenyat a universitats de tot el món. Autor de més de 90 articles i capítols de 
llibres així com monografies entre les quals destaquen el Manual de derecho disciplinario de los funcionarios 
públicos (1993) Derecho administrativo. Parte general (3aed. 2016) i Derecho urbanístico de Cataluña 
(6a ed. 2016). Va ser president del Jurat d’Expropiació de Catalunya i és membre de la Comissió Jurídica 
Assessora del Govern de la Generalitat de Catalunya, vocal de la Junta Electoral Central i director del Centre 
d’Investigació i Gestió de les Administracions Públiques.
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