
 
 
Les juntes, els comitès i les comissions han estat al llarg dels segles un dels 
mecanismes més emprats per agilitzar la presa de decisions. Els reis, els 
parlaments, els municipis i les corporacions n’han fet ús per superar els 
problemes inherents a la seva naturalesa. Els reis han necessitat escoltar altres 
veus que la seva pròpia per exercir el poder executiu, i els parlaments, els 
municipis i les corporacions, sintetitzar i aglutinar la multitud de veus que 
podien acollir per portar a terme les seves funcions. 
 
Ara bé, tot i el mosaic de juntes, comitès i comissions que s’han format arreu a 
l’abric de les institucions parlamentàries i representatives, no són abundants 
els estudis que, en el camp de la història, se’ls han dedicat específicament. 
Normalment, els treballs que les analitzen ho fan en el transcurs d’una recerca 
que no les té com a primer i últim objectiu. Tot el contrari d’allò que succeeix en 
el camp del dret, on les comissions de treball de les institucions parlamentàries 
són analitzades sovint en els seus aspectes més formals i jurídics.  
 
L’objectiu d’aquestes jornades és doble. En primer lloc, situar les juntes, els 
comitès i les comissions en el seu vessant de comissions de treball en un primer 
pla d’anàlisi, apropant-les al centre de les discussions. En segon lloc, analitzar-
les formalment, com a mecanismes de presa de decisions, i també a partir de la 
instrumentalització política que se’n fa per a prioritzar unes postures en 
detriment d’unes altres. 
 
Els dies 15 i 16 de febrer de 2013, en el marc de la Universitat Pompeu Fabra, i 
a l’abric del Grup d’estudi de les Institucions i de la Societat a la Catalunya 
moderna i de la International Commission for the History of Representative and 
Parliamentary Institutions, historiadors i juristes de diferents universitats i 
organismes catalans, espanyols i europeus es reuniran per presentar les seves 
recerques en curs i traçar els contorns d’un nou i fructífer camp de recerca. 
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Lloc     Assistència gratuïta 
Divendres 15: Sala de Graus A. Calsamiglia Places limitades i inscripció obligatòria 
Dissabte 16: Aula 20.061   (fins al 31 de gener de 2013) 
 
Campus de la Ciutadella   Més informació i inscripcions:  
UNIVERSITAT POMPEU FABRA   jornadescomissions@upf.edu 
Ramon Trias Fargas, 25-27, 08005 Barcelona Tel.: 93 542 27 13 
Metro: L4 Ciutadella-Vila Olímpica 
 

  
 

              
               

Universitat Pompeu Fabra, 15 i 16 de febrer de 2013 
 
JORNADES SOBRE LES COMISSIONS DE 
TREBALL DE LES INSTITUCIONS 
PARLAMENTÀRIES I REPRESENTATIVES 
(SEGLES XV-XX) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ORG A NITZA    C OL·LA B ORA  
Grup d´Estudi de les Institucions i de  Institut Universitari d’Història 
la Societat a la Catalunya Moderna  Jaume Vicens Vives 
(segles XVI-XIX) (2009 SGR 00318)   Departament d’Humanitats de la UPF 
International Commission for the History Projecte “España y los tratados de Utrecht” 
of Representative and Parliamentary  Ministerio de Economía y Competitividad 
Institutions (ICHRPI) (HAR2011-26769) 



DIVENDRES, 15 DE FEBRER DE 2013 
 
10:00  Presentació 

Joaquim Albareda, Catedràtic d’Història Moderna. Director de l’IUHJVV (UPF) 
Mikel Urquijo Goitia, Catedràtic d’Història Contemporània (Universidad del 
País Vasco-EHU). Responsable de la secció d’Espanya a l’ICHRPI 

10:30  Introducció 
Maria Betlem Castellà i Pujols, Postdoctoral Beatriu de Pinós (IUHJVV – UPF) 

 
10:45  Les “comissions” de les assemblees parlamentàries de la Sardenya catalano-

aragonesa del segle XV: una primera aproximació 
Esther Martí Sentañes, Investigadora del Istituto di Storia dell’Europa 
Mediterranea del Consiglio Nazionale delle Richerche (CNR) - Cagliari  

11:15  Experiències contrastades: comissions parlamentàries i adjuncions municipals a 
la Catalunya moderna 
Josep Capdeferro Pla, Professor col·laborador – Departament de Dret (UPF) 

 
11:45  PAUSA 
 
12:15  La comissió del Redreç del General de 1705-1706 

Eva Serra i Puig, Professora emèrita  (Universitat de Barcelona) 
12:45  Les novenes de la Diputació del General a la segona meitat del segle XVII 

Eduard Martí Fraga, Professor lector – Departament de Ciències de la 
Comunicació (Universitat Internacional de Catalunya) 

 
13.15  DEBAT 
 
13:45  PAUSA PER DINAR 
 
15:15  The committee of estates of the scottish Parliament, 1640-1651: an exercise in 

provisional government 
John R. Young, Senior Lecturer (University of Strathclyde).  Editor de la revista 
Parliaments, Estates and Representation 

15:45  Les comissions institucionals nacionals de la Catalunya constitucional moderna: 
iniciativa i representació 
Miquel Pérez Latre, Cos d’Arxivers de la Generalitat de Catalunya. Arxiu 
Nacional de Catalunya  

 
16:15  PAUSA 
 
16:30  Les Comissions del Consell de Cent de Barcelona. Un exemple: la Comissió secreta 

de 1640 
Núria Florensa Soler, Catedràtica a l’Institut Poeta Maragall de Barcelona  

 
17:00  DEBAT 
 
17:30  VISITA AL PARLAMENT DE CATALUNYA (PLACES LIMITADES) 
 
 
 

DISSABTE, 16 DE FEBRER DE 2013 
 
9:30  Les juntes: institucions representatives a Nàpols durant el virregnat austríac 

(1707-1734) 
Neus Ballbé, Predoctoral FPU-MECD (IUHJVV – UPF) 

10:00  Un premier recensement: comités, commissions et commissaires à l’époque de la 
Révolution française, 1789-1795 
Maria Betlem Castellà i Pujols, Postdoctoral Beatriu de Pinós (IUHJVV – UPF) 
 

10:30  PAUSA 
 
11:00  Le comité diplomatique ou l’échec du contrôle parlementaire sur la politique 

extérieure (1790-1793) 
Virginie Martin, Maître de conférences en histoire moderne (IHRF-Paris I 
Panthéon-Sorbonne)  

11:30  La reforma reglamentaria de 1918. La creación de las comisiones permanentes 
legislativas  
María Victoria Fernández Mera, Archivera-bibliotecaria de les Cortes 
Generales, actualment Jefe del Servicio de Tratamiento Documental dins del 
Departamento de Edición Oficial del Congreso de los Diputados  

 
12.00  DEBAT 
 
13:00  PAUSA PER DINAR 
 
15:00  Taula Rodona: El paper de les comissions de treball en la història i la 

historiografia: ¿una relació inversament proporcional? 
José Manuel de Bernardo Ares, Catedràtic d’Història Moderna (Universidad 
de Córdoba) 
Lluís Roura i Aulinas, Catedràtic d’Història Moderna (Universitat Autònoma 
de Barcelona) 
Pierre Serna, Professeur des Universités a Paris I - Panthéon-Sorbonne i 
director de l’Institut d'histoire de la Révolution française 

 
15:45  DEBAT 
 
16:15  Balanç General / Cloenda 

Joseba Agirreazkuenaga Zigorraga. Catedràtic d’Història  Contemporània 
(UPV-EHU) / Vice-president de l’ICHRPI. 

 
 
 

 
Coordinadora 

Maria Betlem Castellà i Pujols 
 

Comitè Organitzador 
Joaquim Albareda, Neus Ballbé, Eduard Martí Fraga,  

Núria Sallés Vilaseca i Mikel Urquijo 


