Universitat Oberta de Catalunya

www.uoc.edu/idp

EDITORIAL

Editorial
Ana María Delgado García
Data de publicació: juny del 2015

El número 20 de la Revista de Internet, Derecho y Política conté un monogràfic sobre govern obert
i política 2.0, en el qual s’aborden algunes qüestions d’actualitat relacionades amb l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de la política.
En concret, s’inclouen en aquest monogràfic els següents articles: «China and the Fifth Estate: Net
Delusion or Democratic Potential?», de William H. Dutton, Sun Huan i Weiwei Shen; «El impacto de las
redes sociales digitales en las administraciones locales. Mitos y realidades en el caso español», de J.
Ignacio Criado i Francisco Rojas-Martín; «A Network Analysis of Online Audience Behaviour: Towards a
Better Comprehension of the Agenda Setting Process», de Sílvia Majó-Vázquez; i «Political Polarisation
and Network Leaderships in the Catalan Parliamentarians’ Twitter Network», de Rosa Borge Bravo i
Marc Esteve del Valle.
D’altra banda, es publiquen també en aquest número altres articles. Així, en primer lloc, Aura Esther Vilalta,
en el seu article «La formación del experto mediador y los estándares de calidad. Particularidades que
imprime el entorno electrónico», analitza les claus de la formació dels mediadors basada en estàndards
de qualitat que assegurin l’excel·lència en la seva activitat professional.
A més, Ana María Delgado García i Rafael Oliver Cuello, en el seu treball «Nueva regulación del
IVA en el comercio electrónico», analitzen les novetats que introdueix en l’impost sobre el valor
afegit la Llei 28/2014, de 27 de novembre: d’una banda, les noves regles de localització dels serveis
de telecomunicacions, de radiodifusió i televisió i de les prestacions de serveis efectuades per via
electrònica; i, de l’altra, dos nous règims especials de caràcter optatiu.
I, per últim, Raquel Xalabarder, en el seu article «La reforma del artículo 32 del TRLPI: una
reforma explosiva, injustificada y doblemente inútil», se centra en la reforma de l’article 32 del Text
Refós de la Llei de propietat industrial operada per la Llei 21/2014 respecte de l’agregació de notícies
en línia i les finalitats educatives i de recerca.
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Finalment, es recullen en aquest número tant les novetats normatives preparades per Jordi García Albero, com una ressenya
dels últims pronunciaments jurisprudencials elaborada per Patrícia Escribano Tortajada. Així mateix, es publiquen les
ressenyes de les últimes activitats de difusió organitzades pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC: Jornada de
Dret del Treball i de la Seguretat Social: 1994-2014: vint anys de reformes de l’Estatut dels treballadors; Jornada sobre la
formació del mediador i estàndards de qualitat; V Jornada de Criminologia: Les violències en l’àmbit familiar. Intervenció
del sistema penal; Jornada sobre la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, de Catalunya; i I
Jornada de Cultura Jurídica.
Ana María Delgado García
Directora de la revista
<http://journals.uoc.edu/index.php/idp/article/view/n20-editorial/n20-editorial-pdf-ca>
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