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 de 2021 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 dictaminar resolucions de la Modalitat C en data 15 de gener
de 2022, 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 va confirmar
l´acceptació al Director de la proposta presentada.

1.- Objecte
La Comissió d’Avaluació, degudament constituïda en data 15 de gener 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 confirmar l´acceptació de la estancia d´investigació proposada
per D. Noemí Jiménez Cardona a la Università degli Studi di Perusa (ITÀLIA) que guarda relació
amb l'anàlisi dels mecanismes alternatius de resolució de controvèrsies i la seva aplicació als
conflictes que poden sorgir dins dels grups d'empreses, així com entre aquestes i els altres
operadors econòmics i els consumidors, en les dates previstes (De 18 de maig fins a 2 de juny
(nombre de dies: 16).

2.- Observacions de la Comissió d’Avaluació
La Comissió d’Avaluació no ha proposat canvis a la proposta presentada.

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 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, s’ajusta la partida reservada
a aquests efectes ‘Linies de Recerca’ als pressupostos de l’exercici 2022 per a peticions sota la
modalitat C de la convocatoria 2021-2022, amb un import total de 600€.

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 15 de gener 2022

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

