
 

 

PLA ESTRATÈGIC DE L’IDP, setembre 2016- juliol 2019 

És de justícia començar per reconèixer la dificultat de la gestió en els últims anys i 

el mèrit del professor Olesti, junt als altres companys que li van secundar en la 

funció directiva, principalment David Moya i Marc Vilalta, d’haver mantingut viu 

l’Institut al mig de la forta crisi econòmica,.     

En l'inici d'aquest nou període sembla convenient una reflexió sobre les activitats de 

l'IDP i una certa programació general, acceptada per la majoria dels membres, sens 

perjudici de l’activitat de cada grup d’investigació. 

1.  ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT.  

La columna vertebral de l'activitat investigadora en l'IDP és l'organització en àrees, 

cadascuna amb el seu director respectiu. En una línia de continuïtat, les àrees i el 

directors serien:  

•  Comunitats Autònomes i federalisme, Eliseo Aja  

•  Govern Local, Tomàs Font 

.  Dret de la Unió Europea, Andreu Olesti 

•  Ciència i Universitats, Laura Díez  

•  Dret migratori, David Moya  

•  Unió per la Mediterrània, Laura Huici  

•  Drets econòmics i socials, Joaquín Tornos  

Cada àrea ha d'elaborar un programa d'activitats, en les que s'inclourà en la 

mesura del possible, la realització d'un projecte de recerca, que agrupi alguns 

membres de l'institut i d’altres especialistes, actuant autònomament o col�laborant 

amb un projecte aliè de qualitat. En tenen projectes en marxa Andreu Olesti, Laura 

Díez i David Moya. Com a regla general, tot membre de l’IDP, ha de formar part 

d’algun projecte de recerca. 

La trajectòria i activitats de cada àrea es recolliran en l'apartat corresponent de la 

pàgina web, i el contingut serà determinat pel director de l'àrea, sense perjudici de 

la coordinació general de la pàgina.  



 

 

Pel funcionament general de l’IDP es proposa el nomenament de dos subdirectors, 

els doctor Marc Vilalta i la doctora Celia Diaz.  

En els propers mesos s'intentarà incrementar la dedicació del personal 

administratiu (Jonathan Cañas, tres tardes a la setmana), i també de la tècnica de 

projectes (Marta Pérez, una jornada a la setmana), recent incorporada. També es 

podria afegir algun becari que pugui ajudar en tasques de recerca, però això 

dependrà més de cada àrea. Tots els projectes han de considerar la seva aportació 

al funcionament global de l’IDP.   

2.  LA PÀGINA WEB  

Fa uns quants anys van decidir crea una pàgina web o “lloc” com instrument clau 

de difusió i comunicació de les activitats del IDP, tant entre els membres com amb 

d’altres acadèmics i institucions. Darrerament s’ha fet una reforma de la pàgina, 

tant estètica com funcional; per una part, volem guanyar claredat i per l’altre tenir 

facilitat per moure els diferents elements de la pàgina.  

Fa tres o quatre anys vam decidir incorporar un blog que permetés divulgar les 

nostres reflexions sobre elements que treballem habitualment i que resulten de 

major actualitat. A l'inici del curs anterior ens vam proposar un objectiu més 

ambiciós, aconseguir un ritme setmanal de les publicacions (entrades o notes) i 

afegir la traducció a l'anglès, a les versions castellana i catalana tradicionals.  Això 

significava un cert esforç econòmic (perquè a més ha impulsat la reforma general 

de la web) i de compromís de col�laboració.  A grans trets, fins al moment, els 

objectius s'han assolit, i ara és el moment de la consolidació, tant de la qualitat del 

contingut com de la difusió. La coordinació del bloc la realitzen Joaquin Tornos, 

Xavier Padrós i Eliseo Aja.  

 

3.  FINANÇAMENT.  

 Tradicionalment els recursos de l'IDP provenen d'algunes activitats de divulgació 

(principalment de l'Informe Comunitats Autònomes), del 10% dels projectes de 

recerca i del 10% dels dictàmens, així com una part molt petita, de les 

administracions que participen en el consorci.  De moment això no canviarà, 

malgrat es podria pensar en reduir l’aportació del projectes al 5%.  



 

 

 Però a mig termini es necessita establir alguns mitjans específics per finançar 

millor les nostres activitats. En primer lloc, ens proposem la digitalització de 

l'Informe Comunitats Autònomes (portem 27 anys d'informe en paper), que el 

convertiria en un big data interessant, proporcionant ingressos addicionals;  en 

segon lloc, es podria mantenir un finançament regular mitjançant la creació d'una 

càtedra que gestioni l'IDP, dedicada a l'estudi del federalisme comparat, per 

exemple, que donés cobertura a les activitats relacionades amb el sistema 

autonòmic i la seva futura reforma;  en tercer lloc, es podria pensar en un projecte 

de recerca important, que inclogués la majoria dels membres de l'IDP, destinat a 

valorar l'experiència de la distribució de competències en aquestes dècades 

d’autonomia, pensant justament en la seva plausible reforma. En aquests supòsits, 

el més complicat és connectar amb fundacions que estiguin disposades al 

finançament per aquestes vies.  

També hem de contemplar la possibilitat de realitzar informes sobre institucions o 

àmbits de l'ordenament, a Espanya i en països estrangers, que ens sol�licitin els 

interessats o institucions internacionals, directament o mitjançant la presentació a 

concursos públics. De fet, ens han arribat alguns suggeriments en aquest sentit i 

tractarem de desenvolupar-los tant pels recursos que aportarien com per la 

participació en equips amplis de recerca. 

4.  MILLORA DELS INSTRUMENTS DE L'IDP.  

 Una línia transversal a tots els projectes anteriors és la millora dels instruments 

que ja tenim, començant pel propi IDP i la pàgina web, com nostre mitjà principal 

de presentació i comunicació. Per exemple, la millora de la web pot passar per 

homogeneïtzar una mica els currículums de tots els membres (l'absència d'alguns 

cv o el seu tractament massa elemental fa impressió d'abandonament); també es 

podria iniciar un apartat de "darreres publicacions" dels membres de l'IDP, que 

requereix que tots comuniquem els llibres o articles recents;  més complicat serà 

situar l'IDP a la xarxa d'instituts i centres d'estudi del dret públic occidental, però 

valdria la pena intentar-ho i dedicarem algunes sessions monogràfiques per debatre 

aquest objectiu. També convindria reforçar les publicacions on line que es 

mantenen en la web.   

 



 

 

 

Tant a l’assemblea anual com en reunions específiques convocades periòdicament i 

obertes a tots els membres s’abordaran aquestes funcions de l’IDP que són 

manifestament millorables.   

Com novetat es pot pensar en la realització d’un seminari obert a tots els membres 

del IDP –i a d’altres professors de matèries properes- de caire molt transversal. 

Potser aquest curs podria dedicar-se a la reforma de la Constitució. 

5. REFORÇAR EL IDP 

Si l'IDP no existís, caldria crear-lo, com de fet han aparegut centres semblants en 

altres universitats en els últims anys. Per això, convé recordar, en concloure, 

algunes raons que justifiquen la seva existència i reforçament. Compleix les regles 

elementals del treball en equip (estalvi de mitjans, etc.), facilita la formació de 

grups de recerca àgils (proporcionant infraestructures), pot proporcionar mitjans 

superiors als que pot arribar un grup de recerca típic, ajuda a la projecció 

internacional i pot exercir una funció de think-tank (no n'hi ha prou amb proclamar-

ho) molt interessant per a la societat. 

 

 


