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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 30 de setembre 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 les Modalitats A i B i rebudes propostes de la Modalitat C en 

data 18 de novembre de 2022 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 els seus membres, 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 22 de novembre, a les 13:45h i 

composada pel 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 atorgar la puntuació que 

figura a l’Annex 1 als projectes de recerca presentats a la Convocatòria de l’Observatori 2022- 

2023. 

 

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. L’assignació d’una quantia màxim de 3.000 Euros del pressupost a la proposta 

“Litigació ambiental estratègica: de la teoria a la pràctica” (IP: Dr. Àlex Peñalver) presentada 

sota la Modalitat B. 

 

Segona. Demanar al Dr. Vicenç Aguado que subsani la seva sol·licitud, a efectes de valoració 

per a la Comissió, presentant el formulari de sol·licitud degudament omplert, 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 2023 (2n termini). 

 

Tercer. Aprovar les dues propostes presentades a la Modalitat C3, de co-edició dins la 

col·lecció Tirant lo Blanch-IDP, sota condició que es presenti un text acabat i completament 

desenvolupat 
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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 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 a cada una, conforme a 

l’ordre de priorització proposat per la Comissió Avaluadora, s’ajusta la partida reservada a 

aquests efectes “Línies de Recerca” als pressupostos de l’exercici 2023 per un import màxim 

total de 20.500 € per a les modalitats A i B. Es reserven 3.000€ per a peticions sota la modalitat 

C de la convocatòria 2022-2023, que roman oberta tot l’any. 

 

Les propostes de la modalitat B podran perllongar-se mitjançant reserva de crèdit durant l’any 

2024 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, a aquests efectes les propostes hauran de ser seleccionades per la Comissió 

d’Avaluació que recullen les Bases de la Convocatòria. 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 24 de novembre de 2022 
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David Moya Malapeira  

Director de l´Observatori de Dret Públic IDP  
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ANNEX 1. Puntuacions, priorització i quanties assignades 

 

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

Nom i proposta Puntuació Quantia 

SHARED - Responsabilidad Compartida en la Gestión de las Fronteras 

Exteriores de la Unión Europea 
141 3.000€ 

Creación de grupo de trabajo sobre trata de seres humanos con fines de 

explotación laboral en el sector agrícola para la preparación de un futuro 

proyecto AMIF 

131 3.000€ 

Competències de la UE en turisme: cap a una estratègia de turisme 

sostenible i responsable? 
122 3.000€ 

El ejercicio autonómico de las facultades normativas atribuidas por el 

Estado sobre los tributos cedidos. Marco jurídica, aspectos politológicos e 

impacto político-financiero. Comparación con otros modelos foráneos de 

federalismo fiscal 

101 3.000€ 

 

 

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

Nom i proposta Puntuació Quantia 

Análisis empírico-criminológico de la violación individual y grupal como 

máxima expresión de la violencia sexual extrema: perfilación criminal, 

educación afectivo-sexual y victimización secundaria 

131 3.000€ 

Algorimització de la justícia penal 127 3.000€ 

Litigació ambiental estratègica: de la teoria a la práctica 119 3.000€* 

 *Quantia reduïda per la Comissió d’Avaluació a un màxim de 3.000 Euros sobre la quantia inicial sol·licitada 

 

 

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

llengües estrangeres 

Nom i proposta Puntuació Quantia 

El silencio administrativo en el Derecho Administrativo español ** - 

**Es demana subsanació (completar el formulari de sol·licitud) 

 

 

Modalitat C.3. Propostes de co-edició de publicacions dins la col·lecció Tirant lo Blanch 

– IDP durant el 2023 

Nom i proposta Puntuació Quantia 

Responsabilidad ambiental y potestad sancionadora en materia ambiental *** - 

Legitimidad y rendición de cuentas democráticas en la Unión bancaria 

Europea 
*** - 

***La Comissió aprova el co-finançament, sota condició de presentar el text final de la publicació en els 

propers mesos 

 

 


