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El l número 24 de la revista IDP, Revista d’Internet, dret i política conté diversos articles sobre diferents
aspectes actuals de l’ús i l’impacte de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit jurídic
i polític.
En primer lloc, a l’article «What is technopolitics? A conceptual schema for understanding politics in the
digital age», Can Kurban, Ismael Peña-López i Maria Haberer revisen què significa el terme tecnopolític
per a la política democràtica de la nostra època, partint de la idea que la tecnopolítica no és l’addició
de les tecnologies de la informació i la comunicació a la política o a l’activisme, sinó un fenomen molt
més complex que s’estén en moltes direccions.
També s’hi publica l’article «Europeanization in the shadow of the financial crisis: disruptive effects
on the Spanish party system», elaborat per Juan Roch González, on s’utilitza un enfocament d’estudi
de cas a través del qual podem comprendre més profundament el context de la política espanyola en
temps de crisi.
En tercer lloc, Bálint Mikola, al seu article «Online primaries and intra-party democracy: candidate
selection processes in Podemos and the five stars movement», aborda els processos de selecció de
candidats de dos partits que depenen exclusivament de les primàries en línia, amb la finalitat de provar
les implicacions que aquestes tenen en la democràcia intrapartidària.
D’altra banda, Rosa Milà Rafel, a l’article «The Directive Proposals on Online Sales and Supply of Digital
Content (Part II): conformity and remedies for lack of conformity», presenta una anàlisi de les normes
més destacables que regeixen la conformitat i les esmenes per manca de conformitat en les propostes
de directives de vendes en línia i de contingut digital.
A més, Inmaculada López-Barajas Perea, a l’article «Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación
penal: el registro de equipos informáticos», examina les garanties que s’han d’observar en la intervenció
dels equips informàtics atenent les singularitats que aquesta mesura presenta en un entorn digital i
interconnectat a nivell mundial.
I, en sisè lloc, en el seu article «La lista de deudores en la reforma de la Ley general tributaria, ¿una
cuestión de transparencia?», Unai Aberasturi Gorriño analitza els diversos interrogants que planteja
l’aprovació d’aquesta mesura tributària des de la perspectiva jurídica.
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Finalment, en aquest número es recullen tant les novetats normatives, preparades per Jordi García Albero, com una
ressenya dels darrers pronunciaments jurisprudencials, elaborada per Patricia Escribano. Així mateix, es publiquen les
ressenyes de les últimes activitats acadèmiques de difusió organitzades pels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC.
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