
 
 

 
 

Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona 

Resolució de priorització de propostes seleccionades per a la Convocatòria de 

propostes d’activitats i projectes de recerca propis, 2022-2023 

 

Resolució 

L'Observatori de Dret Públic -IDP Barcelona- té entre les seves finalitats incentivar la recerca dels 
seus membres i reafirmar les línies d'investigació que es desenvolupen a l'Observatori. 

En Resolució de 24 de novembre de 2022 es va adoptar la Convocatòria de propostes d’activitats 
i projectes de recerca propis, 2022-2023 per tal d’impulsar projectes d'investigació i/o activitats 
acadèmiques directament relacionades amb els interessos de l'Observatori, estructurades 
entorn a tres modalitats de línies de finançament d’activitats de recerca sota les condicions 
recollides a les corresponents Bases de la convocatòria. 

Transcorregut el termini fixat per a dictaminar resolucions de la Modalitat C en data 15 de gener 
de 2023, d’acord amb la Disposició Tercera d’aquella resolució, es va procedir a convocar la 
Comissió Avaluadora. Un cop verificada l’absència de conflictes d’interès, van valorar les 
propostes presentades. 

 

1.- Objecte 

La Comissió d’Avaluació, degudament constituïda en data 15 de gener i composada pels doctors 
Dr. Joaquin Tornos i les Dres. Luz Muñoz i Marta Abegón, amb el suport i orientació del director 
i del tècnic de recerca de l’Observatori, van valorar les següents propostes proposades per D. 
Andrea Romano  

.- La revisió de l´article que es presenta sota la Modalitat C.1 amb el títol “National Discretion 
and Fundamental Rights in the European Union through the Prism of the More Favourable 
Provision Clause. Insights from the Jurisprudence on EU Migration and Asylum law” 

.- L´ estancia que es presenta sota la Modalitat C.2 i que guarda relació amb “La Presentació 
d'una comunicació, juntament amb Sezgi Sözen de la Universitat d'Hamburg, en l'àmbit de la 
conferència internacional The Migration Conference 2022 a Rabat. L'activitat s'emmarca dins de 
la línia de recerca de l'Observatori en matèria de dret migratori, en les dates previstes (De 7 
hasta el 10 de setembre de 2022 (nombre de dies: 4). 

 

2.- Observacions de la Comissió d’Avaluació  

La Comissió d’Avaluació va valorar positivament les propostes rebudes, tot i fent algunes 
observacions: 



 
 

 
 

.- Modalitat C.1: D’acord amb la proposta rebuda, es fa constar un compromís de citació de 
l´article realitzat. En concret, es compromet a realitzar les gestions oportunes amb la Revista per 
tal de citar en l'article el suport rebut de l'Observatori per a la seva publicació.  Subjecte a 
aquesta condició, el Director resol favorablement la proposta presentada, retornant les 
despeses generades de la revisió una vegada i requerint l’investigador per a que faci arribar 
còpia de l´article publicat amb la corresponent citació. 

.- Modalitat C.2: D’acord amb la proposta rebuda, la Comissió adverteix que l´activitat ha estat 
realitzada durant l´any 2022 sense comunicació a priori a l’Observatori per a recabar suport sota 
aquesta modalitat de cofinançament. En tot cas, el Director resol aprovar la proposta, vinculada 
com exigeix la Convocatòria a l’elaboració d´un post sobre la qüestió per a l’Observatori. 

 

3.- Trasllat de la proposta, priorització i observacions a l’Assemblea 

El Director acorda traslladar a la Junta Directiva primer, i a l’Assemblea de l’Observatori 
posteriorment, l´acceptació d’aquesta Resolució, per a la seva valoració i, si s’escau incorporació 
al pressupost de 2023 de l’Observatori d’acord amb l’Apartat 5 d’aquesta Resolució. 

La incorporació al Pressupost de les propostes no implica ni condiciona la decisió final sobre el 
Pressupost de l’Assemblea General de l’Observatori, que és lliure de rebutjar o modificar la 
proposta de Pressupostos formulada per la Junta Directiva a través del seu Director. 

 

4.- Pressupost, partida i execució pressupostària 

Ateses les sol.licituds presentades així com les quanties assignades, s’ajusta la partida reservada 
a aquests efectes ‘Linies de Recerca’ als pressupostos de l’exercici 2023 per a peticions sota la 
modalitat C de la convocatoria 2022-2023, amb un import total de 804,89€. 

 

5.- Comprovació de la regla establerta a l’article 118.3 de la LCSP 

Aquesta resolució no implica directament cap compromís de selecció de les propostes 
presentades per part de l’Assemblea. Les propostes hauran d’incorporar-se per part de la Junta 
Directiva al projecte de pressupost de 2023 i ser aprovades per l’Assemblea General i 
posteriorment ratificades juntament amb la resta del pressupost per la Junta Rectora. 

Qualsevol contracte o ajut derivat de l’execució de les activitats proposades i incorporades al 
pressupost en virtut de la present Resolució seguirà el procediment corresponent amb apertura 
de l’expedient, sol.licitud de pressupostos i resolució corresponent, o la que alternativament 
correspongui atesa la quantia o naturalesa de la despesa. 

 

 



 
 

 
 

6.- Possibilitat de recurs contra aquesta Resolució 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, podeu interposar, en el termini 
d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la data de la seva notificació, recurs potestatiu de 
reposició davant del mateix òrgan que l’ha dictada, d’acord amb el que preveu l’article 77 de la 
Llei 26/2010,del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques 
de Catalunya i l’article 124.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques. 

 

 

 

 

Barcelona, a 16 de març de 2023 

David Moya Malapeira 

Director de l´Observatori de Dret Públic IDP 
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