Dilluns, 22 de desembre de 2014
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Àrea Metropolitana de Barcelona
ANUNCI
Exp. 3734/12.
En no haver-se produït al·legacions durant el termini d’informació pública corresponent a l’acord del Consell Metropolità
de 6/11/2012, sobre aprovació de la constitució del Consorci "Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona", es procedeix
a la publicació dels seus Estatuts.
ANNEX
ESTATUTS DEL CONSORCI "OBSERVATORI DE DRET PÚBLIC, IDP BARCELONA".
TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Denominació i naturalesa
El Consorci "Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona" regulat per aquests estatuts, és un consorci que assumeix les
funcions pròpies d’un observatori participat de la Universitat de Barcelona.
Article 2. Personalitat i capacitat
L’Observatori té caràcter voluntari, personalitat jurídica pròpia i independent de la dels seus membres consorciats i
gaudeix de plena capacitat d’obrar.
Article 3. Règim jurídic aplicable
L’Observatori es regirà per la legislació aplicable, en particular pel disposat en la Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim
jurídic i de procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya, en els articles 6 i següents de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i en els presents Estatuts.
Article 4. Domicili
L’Observatori té el seu domicili a Barcelona, en el carrer Adolf Florensa, núm. 8. Correspon a la Junta Rectora del
Consorci acordar la modificació del seu domicili.
Article 5. Objecte i finalitats

2. En el marc de l’objecte assenyalat en l’apartat anterior, i de conformitat amb les finalitats pròpies dels Observatoris
participats de la Universitat de Barcelona, l’observatori pot realitzar les següents activitats:
a) Realitzar projectes de recerca i de transferència del coneixement.
b) Impulsar la publicació i difusió dels resultats dels seus projectes de recerca i dels seus col·laboradors.
c) Organitzar activitats acadèmiques relacionades amb el seu àmbit d’actuació, dirigides a promoure el debat científic i
la formació especialitzada.
d) Realitzar treballs científics o tècnics.
e) Totes aquelles altres activitats complementàries de les anteriors que s’emmarquin dins de l’objecte de l’observatori.
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1. L’Observatori té per objecte la promoció i realització de la investigació d’excel·lència en l’àmbit del Dret Públic, en
particular en I’àmbit del Dret Comunitari, del Dret Autonòmic i Local i del Dret de la Immigració, així com la transmissió
dels seus resultats a la societat en general i a les diverses Administracions Públiques en particular.
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Article 6. Entitats que integren I’Observatori
1. Són membres fundadors de l’observatori les entitats signatàries del conveni celebrat per a la seva constitució.
2. L’Observatori està obert a la incorporació de nous membres, entitats públiques o privades sense ànim de lucre, amb
l’observança dels requisits previstos en el present Estatut.
3. La incorporació d’una entitat a l’observatori requerirà el vot favorable de dos terços dels representants de la Junta
Rectora.
Article 7. Col·laboració amb altres Observatoris, Instituts i Centres de Recerca
1. L’Observatori continuarà la col·laboració amb els Observatoris, Instituts i Centres universitaris que ha realitzat fins ara
com a centre especial de recerca, i en particular promourà la col·laboració amb altres Instituts dedicats a la investigació
en l’àmbit jurídic.
2. L’Observatori mantindrà una estreta col·laboració amb els Observatoris i Instituts de la UB vinculats a la investigació
jurídica.
TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN
Article 8. Òrgans de govern
1. Són òrgans de govern de I’Observatori:
a) la Junta Rectora de l’observatori;
b) el President de la Junta Rectora de l’observatori;
c) el Director.
2. L’Assemblea General del personal acadèmic i el Consell Directiu duran a terme la direcció de les activitats de recerca
i transmissió del coneixement pròpies de l’Observatori sota la supervisió i control dels òrgans de govern de l’observatori.
Article 9. Composició de la Junta Rectora
1. La Junta Rectora, estarà formada per un representant designat per cadascuna de les entitats que integren
l’observatori, excepte la Universitat de Barcelona, que en tindrà dos, designats pel rector.
2. Igualment, formen part de la Junta Rectora, amb veu però sense vot, el Director i el Sotsdirector de l’Observatori.
Article 10. Funcions de la Junta Rectora
Són funcions de la Junta Rectora de l’observatori:

b) Aprovar el pressupost anual, l’inventari balanç, la liquidació del pressupost, i la memòria de les activitats realitzades,
de tot l’exercici anterior.
c) Aprovar el reglament de règim intern de I’Observatori, a proposta de I’Assemblea.
d) Aprovar les condicions generals relatives a la contractació de personal, a proposta del Director.
e) Aprovar la modificació del domicili de l’observatori.
f) Proposar a les institucions consorciades l’autorització de les operacions d’endeutament a mig o llarg termini i aprovar
les de tresoreria.
g) Acordar l’adquisició, alienació i gravamen dels béns immobles que integrin el seu patrimoni.
h) Reformar aquests Estatuts, per majoria absoluta dels seus membres.
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a) Fixar l’orientació general de I’Observatori, d’acord amb el seu objecte, així com aprovar el pla general i els plans
anuals d’activitats.
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i) Nomenar al Director de l’observatori, a proposta de I’Assemblea General de l’observatori.
j) Admetre noves entitats com a membres de l’observatori per majoria de dos terços (2/3) de la Junta Rectora.
k) I totes les altres funcions que legalment o estatutàriament li siguin atribuïdes.
Article ll. Del President de la Junta Rectora
1. El President serà triat per la Junta Rectora, entre els seus membres, per majoria dels vots.
2. El President representa a l’observatori davant altres institucions.
3. El President convoca i presideix, personalment o per persona delegada, les reunions de la Junta Rectora.
4. El President podrà delegar les seves atribucions en un dels altres membres de la Junta Rectora.
Article 12. Funcionament i adopció d’acords per la Junta Rectora
1. Les sessions de la Junta Rectora se celebraran com a mínim una vegada a l’any, i sempre que el seu President la
convoqui, per iniciativa pròpia o a petició d’una tercera part dels membres de la Junta Rectora.
2. La convocatòria de les reunions es fa per mitjà d’un escrit dirigit a cada membre amb un mínim de set dies d’antelació
i ha de contenir l’ordre del dia amb la corresponent documentació annexada, fora de la qual no es podran adoptar
acords vàlids, tret que es trobin presents en la reunió tots els membres de la Junta Rectora i que així ho acordin per
unanimitat. La notificació de les convocatòries pot ser efectuada per mitjans telemàtics.
3. Per a adoptar vàlidament acords és necessària la presencia de com a mínim la meitat dels membres de la Junta
Rectora amb dret a vot.
4. Els acords s’aproven per majoria simple dels vots emesos, excepte que aquests Estatuts estableixin una majoria
diferent.
Article 13. El Director
1. El Director serà nomenat per la Junta Rectora entre els professors doctors que tinguin la condició de personal
acadèmic de l’observatori, a proposta de l’Assemblea General, per un període de 4 anys, renovable una vegada.
2. Al Director li corresponen les següents funcions:
a) Dirigir l’activitat ordinària d’investigació i formació de I’Observatori.
b) Representar a l’observatori en activitats acadèmiques i científiques, així com en les relacions amb altres instituts i
òrgans equivalents.
c) Convocar i presidir les reunions del Consell Directiu i l’Assemblea General.
d) Signar convenis i contractes amb altres institucions.

f) Vetllar i responsabilitzar-se del compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en l’àmbit d’actuació de
l’observatori, per a garantir unes condicions segures en l’exercici de l’activitat que li és pròpia.
g) Proposar davant l’Assemblea General els noms dels membres del Consell Directiu, per a la seva ratificació.
h) Dirigir el personal d’administració i serveis de l’observatori.
i) La resta de funcions que aquest Estatut li atribueixi.
j) Proposar al Rector o Rectora la pertinença del personal acadèmic de la Universitat de Barcelona a l’observatori.
3. En cas d’absència, malaltia o vacant, les funcions del Director seran exercides pel sotsdirector.
Article 14. El Sotsdirector
1. El Sotsdirector és designat pel director amb posterior ratificació de l’Assemblea General.
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e) Autoritzar les despeses de l’observatori.
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2. El Sotsdirector substitueix el Director quan correspongui, d’acord amb aquests Estatuts, i exerceix les funcions que
aquest li delegui.
3. El Sotsdirector actuarà com a secretari de la Junta Rectora de l’observatori.
Article 15.- L’Assemblea General.
1. L’Assemblea general és l’òrgan de direcció de l’activitat acadèmica de l’observatori.
2. Són membres de l’Assemblea General tot el personal acadèmic de l’observatori, en els termes que estableixi el
Reglament de Regim Intern.
3. Són funcions de l’Assemblea General:
a) La presentació a la Junta Rectora d’una proposta de nomenament del Director de l’observatori.
b) La ratificació de la designació del Sotsdirector realitzada pel director.
c) La supervisió i aprovació inicial del rendiment de comptes i l’aprovació del pressupost de l’any següent, que s’haurien
d’elevar a la Junta Rectora del Consorci.
d) El debat i de la memòria anual d’activitats de l’observatori i del projecte d’activitats de l’any següent que s’haurà
d’elevar a la Junta Rectora de l’observatori per a la seva aprovació definitiva.
e) La presentació a la Junta Rectora d’una proposta de Reglament de Règim Intern de l’observatori, així com de les
seves possibles modificacions.
f) La ratificació de les decisions d’incorporació o remoció de personal acadèmic de l’observatori efectuada pel consell
Directiu.
4. L’Assemblea General serà presidida pel director.
5. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària una vegada a l’any, i en sessió extraordinària sempre que el seu
Director ho cregui oportú, per iniciativa pròpia o a petició d’una tercera part dels seus membres. La convocatòria
extraordinària s’haurà de notificar als membres en un màxim de deu dies, i la celebració de la mateixa haurà de ser
fixada entre els cinc i deu dies següents a la data de l’última notificació.
6. Les convocatòries s’han de fer per escrit o per mitjans telemàtics, amb l’ordre del dia corresponent, i s’han de notificar
a cadascun dels membres amb una antelació mínima de set dies. El personal acadèmic de I’Observatori té dret a rebre
tota la informació necessària per a la preparació de l’Assemblea.
7. Els acords seran adoptats per majoria simple dels presents.
Article 16. El Consell Directiu

2. Els responsables de cadascuna de les Iínies d’investigació seran nomenats pel Director i ratificats per l’Assemblea
General.
3. Correspon al Consell Directiu oferir assistència i suport al Director en la planificació i coordinació de la investigació de
l’observatori.
4. El Consell Directiu resol sobre la incorporació i remoció del personal acadèmic, decisió que haurà de ser ratificada
posteriorment per l’Assemblea General.
Article 17. Creació i supressió d’altres òrgans de I’Observatori
El Reglament de Règim Intern de l’Observatori podrà establir i regular el funcionament d’altres òrgans que es considerin
necessaris per al bon funcionament de l’observatori.
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1. El Consell Directiu estarà compost pels responsables de cadascuna de les línies d’investigació de l’observatori.
Estarà presidit pel Director. També participarà amb tot el dret el Sotsdirector.
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Article 18. - Personal de l’observatori
1. A més del personal acadèmic vinculat a les tasques d’investigació i formació de l’observatori, l’observatori podrà
comptar amb les següents classes de personal:
a) Personal propi de l’observatori, de caràcter laboral. Les contractacions es faran d’acord amb les condicions generals
que pugui fixar la Junta Rectora, i de conformitat amb el que preveu la legislació vigent.
b) Personal procedent de les entitats consorciades o d’altres entitats, el qual quedarà adscrit a l’observatori en la
situació administrativa o laboral que correspongui en cada cas.
2. L’Observatori pot designar un Gerent i incorporar el personal necessari de gestió i administració, així com el personal
tècnic de suport a la investigació que consideri necessaris per a la realització de les tasques que se li encomanin.
TÍTOL III. RÈGIM ECONÒMIC
Article 19. Patrimoni
1. Constitueixen el patrimoni de l’observatori els béns i els drets que aportin les entitats consorciades i els béns i drets
que adquireixi o rebi per qualsevol títol. Aquest patrimoni quedarà reflectit en l’inventari i els estats financers
corresponents, que revisarà i aprovarà anualment la Junta Rectora.
2. El patrimoni inicial amb que comptarà l’observatori, així com les aportacions anuals de les diferents entitats
consorciades, són les estipulades en el Conveni de constitució de l’observatori.
Article 20. Recursos propis de I’Observatori
L’Observatori compta amb els següents recursos propis:
a) Els ingressos provinents d’ajudes, subvencions i assignacions de tot tipus atorgades a l’Observatori per organismes
públics i privats destinats al compliment de les seves funcions.
b) Els ingressos provinents dels acords, convenis i contractes per a la realització de treballs científics i d’investigació o
de prestació de serveis i assessorament celebrats amb persones físiques i amb organismes públics o privats, d’acord
amb aquests Estatuts.
c) Les subvencions corresponents a projectes d’investigació adscrits a l’observatori.
d) Els preus públics i altres drets que corresponguin per a la realització d’activitats acadèmiques, estudis i publicacions.
e) Aquells altres que per qualsevol títol li corresponguin.
Article 21. Drets de propietat intel·lectual i/o industrial

2. Totes les publicacions, documents i materials que es generin amb motiu de l’activitat de l’observatori haurien
d’incloure la imatge corporativa dels membres de l’observatori.
Article 22. Control comptable financer
1. La comptabilitat de l’observatori s’ajustarà a les disposicions vigents sobre comptabilitat pública.
2. El control financer de l’observatori es realitzarà d’acord amb el que estableixi la legislació vigent en matèria de
finances públiques de Catalunya. No obstant això, la Junta Rectora podrà establir el sistema de control intern de tots els
actes i documents dels quals puguin derivar drets i obligacions de contingut econòmic, d’acord amb les disposicions que
sobre la matèria dicti la Generalitat de Catalunya.
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1. Les patents, models d’utilitat, creacions intel·lectuals o qualsevol altre tipus de drets derivats de l’activitat
desenvolupada pels membres de l’Observatori tindran la consideració d’invencions universitàries que es regeixen per la
normativa de patents i de propietat intel·lectual en els termes que estableixin els òrgans de govern de la Universitat de
Barcelona.
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Article 23. Liquidació del pressupost
La liquidació del pressupost, els comptes de l’exercici precedent i la memòria de gestió seran sotmeses pel director a
l’estudi i aprovació de l’Assemblea i posteriorment de la Junta Rectora, dintre el primer semestre de cada any natural.
Article 24. Endeutament
Per a realitzar operacions d’endeutament l’observatori haurà d’obtenir l’autorització prèvia de les institucions
consorciades. No caldrà autorització per a operacions de crèdit destinades a cobrir necessitats de tresoreria en funció
dels drets reconeguts a l’observatori.
Article 25. Règim de contractació i patrimonial
El règim de contractació i les adquisicions patrimonials de l’observatori estan subjectes al dret públic. Concretament, els
contractes se subjectaran a la normativa vigent en matèria de sector públic.
TÍTOL IV. Dissolució de I’Observatori
Article 26. Separació
La separació de l’observatori per part d’algun dels membres que l’integren podrà fer-se amb un preavís d’un any,
sempre que no es perjudiquin els interessos públics generals que representa l’observatori, que l’entitat que se separi
estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i que garanteixi la liquidació de les obligacions aprovades fins al
moment de la separació.
Article 27. Dissolució
1. L’Observatori es dissoldrà per acord de totes les entitats que siguin membres.
2. L’acord de dissolució determinarà la manera en com s’ha de procedir a la liquidació dels béns del Consorci i la
reversió de les obres o les instal·lacions existents.
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Noves eleccions
En el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la constitució de l’Observatori, s’haurà de convocar l’Assemblea
General per a adaptar-se a allò establert en aquests Estatuts i proposar el nomenament del seu Director.
Segona. Subrogació de l’observatori en la posició del Centre Especial d’lnvestigació
L’Observatori substitueix i se subroga en la posició del Centre Especial d’investigació Institut de Dret Públic de
Barcelona, amb caràcter general.

1. Els membres actuals del Centre Especial d’investigació Institut de Dret Públic de Barcelona passaran a formar part
del nou Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona, prèvia sol·licitud expressa en aquest sentit formulada davant
l’Assemblea citada a la DT 1a. La condició de personal acadèmic de I’Observatori s’adquireix a proposta del Director/a
de l’Observatori i després de la declaració corresponent del Rector/a.
2. Els professors i investigadors d’altres Universitats i Centres d’investigació o administracions que vulguin ser personal
acadèmic de l’observatori una vegada estigui constituït, hauran de tramitar la seva sol·licitud davant el Consell Directiu
de l’observatori.
Barcelona, 2 de desembre de 2014
El secretari general, Sebastià Grau i Àvila

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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Tercera. Incorporació a l’observatori dels membres de l‘IDP

