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, 2021-2022
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 27 d’octubre es va adoptar la Convocatòria de propostes d’activitats i
projectes de recerca propis, 2021-2022 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 les Modalitats A i B i rebudes propostes de la Modalitat C en
data 26 de novembre de 2020 a les 20h, d’acord amb la Disposició Tercera d’aquella resolució,
es va procedir a convocar la Comissió Avaluadora, que un cop verificada l’absència de
conflictes d’interès en dos dels seus membres i l’abstenció en la modalitat C d’un d’ells, va
presentar al Director una proposta de llista prioritzada de projectes de recerca, amb algunes
recomanacions.
1.- Objecte
La Comissió d’Avaluació, degudament constituïda en data 30 de novembre, a les 14h i
composada pels doctors Xavier Arbós, Elisenda Calvet i Vicenç Aguado, amb el suport i
orientació del director i del tècnic de recerca de l’Observatori, van atorgar la puntuació que
figura a l’Annex 1 als projectes de recerca presentats a la Convocatòria de l’Observatori 20212022.
Igualment, van traslladar un ordre de priorització de les propostes que s’inclou en l’Annex 1.

2.- Observacions de la Comissió d’Avaluació
La Comissió d’Avaluació ha proposat els següents canvis a tres de les propostes presentades.
Primera. La subsunció en la Modalitat A de la proposta “Fronteras Tecnológicas e Inmigración”
(IP: Dr. Andrea Romano) inicialment presentada sota la Modalitat B. Sota aquesta modalitat el
màxim de finançament acordat per proposta és de 3.000 Euros.
Segona. La assignació d’una quantia màxim de 6.000 Euros del pressupost a la proposta “El
paper de la ciutadania i dels jutges en la litigació climàtica” (IP: Dr. Àlex Peñalver) presentada
sota la Modalitat B.
Tercera. Demanar al Dr. Vicenç Aguado que subsani la seva sol.licitud a efectes de valoració
per a la Comissió presentant el text objecte de la sol.licitud d’ajut a la traducció de la Modalitat
C.1, tal i com es requereix a les Bases de la Convocatòria, sigui abans del 15 de gener (1r
termini) o de l’1 de juny de 2022 (2n termini).

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

El Director acorda traslladar a la Junta Directiva primer, i a l’Assemblea de l’Observatori
posteriorment, l’ordre de priorització de l’apartat 1 i l’Annex 1 d’aquesta Resolució, així com les
observacions apuntades a l’apartat 2, per a la seva valoració i, si s’escau incorporació al
pressupost de 2022 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 a cada una conforme a
l’ordre de priorització proposat per la Comissió Avaluadora, s’ajusta la partida reservada a
aquests efectes ‘Linies de Recerca’ als pressupostos de l’exercici 2022 per un import màxim
total de 22.500 € per a les modalitats A i B. Es reserven 3.000€ per a peticions sota la modalitat
C de la convocatòria 2021-2022, que roman oberta tot l’any.
Les propostes de la modalitat B podran perllongar-se mitjançant reserva de crèdit durant l’any
2023 d’acord amb les bases de la Convocatòria.

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 2022 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 30 de novembre de 2021

David Moya Malapeira
Director de l´Observatori de Dret Públic IDP

ANNEX 1. Puntuacions, priorització i quanties assignades

Modalitat A. Suport a línies de recerca consolidades de l’Observatori

Puntuació

Quantia

98

3.000 €

94

3.000 €

Fronteras tecnológicas e
inmigración(*)

84

3.000 €

Carta Europea d'Autonomia Local

68

1.500 €

Nom proposta
Derecho UE y Pesca
Impuestos cedidos y CCAA

(*) Subsumida dins la Modalitat A per la Comissió Avaluadora.

Modalitat B. Suport a noves línies de recerca de l’Observatori

Nom proposta

Puntuació

Priorització

Quantia

El paper de la ciutadania i dels jutges
en la litigació climàtica

96

1

6.000€(*)

Inteligencia Artificial y proceso

94

2

3.000 €

Género y delitos sexuales

90

3

3.000 €

(*) Quantia reduïda per la Comissió Avaluadora a un màxim de 6.000 Euros sobre la
quantia inicial.

Modalitat C.1. Suport en forma de propostes per a la traducció o revisió d’articles en
llengües estrangeres

Nom proposta

Observacions

Traducció publicació

Es demana subsanació (incorporació document original a
traduir)

