
 

 
 
 

 
Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona  

 
Resolució de 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 el convenciment que per aconseguir aquesta finalitat cal impulsar iniciatives que facilitin als 
membres el desenvolupament de projectes d'investigació i/o activitats acadèmiques directament 
relacionades amb els interessos de l'Observatori, es publica una crida als membres de l’Observatori 
per a formular propostes de suport a la recerca que s’han estructurat conceptualment entorn a tres 
modalitats de línies de finançament d’activitats de recerca sota les condicions recollides a les Bases 
de la convocatòria.  
 
 
1.- Objecte  
 
Obrir l’elaboració del pressupost per a l’exercici de 2023 a la participació dels membres de 
l’Observatori entorn a tres modalitats de propostes d’activitats financiables per l’Observatori durant 
aquest exercici. 
 
Els membres que vulguin formular propostes ho hauran de fer en alguna de les modalitats recollides a 
les Bases de la Convocatòria.  
 
 
2.- Justificació de la necessitat de la convocatòria  
 
Aquesta mesura d’apertura a propostes d’activitats de recerca té per finalitat dinamitzar l’activitat 
investigadora de les línies consolidades de l’Observatori, generar noves línies de recerca i donar 
suport als investigadors més joves per a internacionalitzar la seva recerca.  
 
 
3.- Termini de presentació de propostes   
 
Les propostes de les modalitats A i B de la convocatòria s'hauran d'enviar per correu electrònic 
(idp@ub.edu) a l'atenció del director de l'Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona, abans de les 
20:00h del dia 18 de novembre de 2022. Les propostes de la modalitat C (C.1, C.2 i C.3) en les dates 
fixades a les bases de la Convocatòria.  
 
En tot cas, caldrà indicar com a assumpte “Convocatòria IDP” i la concreta modalitat de suport a la 
que es presenta la proposta.  
 
 
4.- Pressupost, partida i execució pressupostària  
 
La partida que es pretén reservar a aquests efectes als pressupostos de l’exercici 2023 és d’un import 
de 28.500 € euros.   
 
L’exercici pressupostari de l’any 2023, excepte la modalitat B que podrà perllongar-se mitjançant 
reserva de crèdit durant l’any 2024, d’acord amb les bases de la convocatòria.   
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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.- Aprovació de la despesa per l’òrgan de contractació  
 
Es consigna una partida per un import de fins a 28.500 euros, en l’aplicació pressupostària a la 
partida de despesa “Línies de recerca” del Pressupost General de l’Observatori de Dret Públic, IDP 
Barcelona per a l’any 2023, suficient per a procedir a la crida de propostes d’activitats de recerca.   
 
 
7.- Responsable de la convocatòria  
 
El Director de l´Observatori de Dret Públic IDP Barcelona, conforme als Estatuts de la entitat.  
 
 
8.- Procediment d’incorporació de les propostes seleccionades al Pressupost i 
manca de caràcter vinculant sobre la decisió final de l’Assemblea.  
 
La Comissió Avaluadora constituïda conforme a les Bases a aquests efectes proposarà al Director la 
incorporació de les propostes al Pressupost de l’Observatori. El Director traslladarà la proposta a la 
Junta Directiva mitjançant 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.  
 
 
 
 
Barcelona, a 30 de setembre de 2022 
 
 
 
 
 
 
David Moya Malapeira  
Director de l´Observatori de Dret Públic IDP  
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