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Àrea de coneixement / Área de conocimiento / Area of knowledge (or Field of expertise):


Dret constitucional.

Línies d’especialització / Líneas de especialización / Specialization:















Organització federal a Alemanya.
Conflictes competencials.
Participació dels ens descentralitzats en la formació de la voluntat de l’Estat a la Unió Europea.
Comunitats Autònomes i Administració de Justícia.
Règim del multilingüisme.
Dret processal constitucional.
Sistema de fonts i comunitats autònomes.
Drets fonamentals y comunitats autònomes.
Dret públic de Catalunya.
Recurs d’emparament.
Drets fonamentals, en especial: dret a la intimitat, llibertat d’expressió i d’informació, drets
relacionats amb les noves tecnologies, dret a la tutela judicial efectiva, drets de participació, drets
socials, drets lingüístics.
Responsabilitat patrimonial.
Autonomia universitària.
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Derechos y deberes constitucionales en el estado autonómico. Madrid, Civitas, 1991; 141 pàgs.
La Ley orgánica. Ámbito material y posición en el sistema de fuentes. Barcelona, Atelier, 2004; 173
págs.
El federalismo judicial. Aproximación a los sistemas judiciales de Estados Unidos, Suiza, Canadá y
Alemania. Barcelona. Generalitat de Catalunya. Departament de Relacions Institucionals i
Participació. Institut d’Estudis Autonòmics, 2006; 361 pàgs.
Los órganos garantes de la autonomía política, Atelier, 2009; 251 pàgs.
Dret Públic de Catalunya. Barcelona, Atelier, 2011; 2a edició, 618 pàgs.
Manual de Derecho Constitucional. Barcelona, Atelier, 2012; 2a edició, 812 pàgs.
“La resolució de conflictes entre el Bund i els Länder davant del Tribunal Constitucional Federal
alemany”, Revista Jurídica de Catalunya, n.2, 1989, pàgs. 169-197.














“El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”.
Revista del Poder Judicial. n.46, 1997, pàgs 13-47.
“Les llibertats d’expressió i d’informació: vint-i-cinc anys de jurisprudencia constitucional”. FRC.
Revista de debat polític (Fundació Rafael Campalans), núm. 8, 2004, pàgs. 62-77.
“Els drets lingüístics com a drets públics estatutaris”. Revista de Llengua i Dret, núm. 47, juny 2007,
pàgs. 265-286.
“La contribución de las comunidades autónomas al reconocimiento y regulación de los derechos
sociales”. Teoria y derecho. Revista de pensamineto jurídico. Monográfico: Los derechos sociales en
tiempos de crisis. Núm. 9, València, 2011.
“Procesos constitucionales con intervención de las Comunidades Autónomas. Aspectos procesales”,
Informe Pi i Sunyer sobre Comunidades Autónomas 1995-1996. Barcelona, 1997. vol II, pàgs. 10251045.
“Las libertades de expresión”, VV.AA., F. Balaguer (coord..): Derecho constitucional y cultura.
Estudios en homenaje a Peter Häberle. Granada, 2003. pàgs. 563-602.
“Drets i deures dels ciutadans de Catalunya”. VVAA: 25 anys d’Estatut d’Autonomia de Catalunya:
balanç i perspectives. Barcelona, 2005, pàgs. 415-443.
“Las declaraciones de derechos y deberes estatutarias”, a Josep Mª Castellà, Marco Olivetti (coords):
Nuevos Estatutos y reforma del Estado. Las experiencias de España e Italia a debate. Barcelona. Ed.
Atelier, 2009. ISBN 978-84-92788-14-9; pàgs. 135-150.
"La azarosa vida de los derechos sociales. Del cuestionamiento de su regulación autonómica a la
supuesta inevitabilidad de su restricción", en AAVV; Constitución y democracia: ayer y hoy. Libro
homenaje a Antonio Torres del Moral, Editorial Universitas, 2013, p. 953-976.
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especialidad / Professional experience in the field of the specialty:





Lletrada del Tribunal Constitucional.
Elaboració de dictàmens per a les administracions públiques.
Membre de la Comissió Jurídica Assessora (elaboració de dictàmens).
Delegada del Rector per a la reforma institucional (elaboració de normes).

Altres universitats o centres amb els que ha col·laborat / Otras universidades o centros con los que haya
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Max Planck Institut de Heidelberg (Alemanya).
Institut Europeu de Saarbrücken.
Universitat de la Sapienza (Roma).
Universitat de Puerto Rico.
Hoschschule für Verwaltungswissenschaften de Speyer.
Centro de Estudios Constitucionales (Madrid).
Universidad de Almería.
Universidad Pablo de Olavide (Sevilla).




Universidad de Cantabria.
Universitat UNOESC, Santa Catarina (Brasil).
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Alemany.
Francès.
Italià.

