
 
 

 
 

CONTRACTACIÓ TÈCNIC DE RECERCA 

 

Anunci de publicació de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos per a 
participar en la convocatòria per a la selecció d´un tècnic der recerca de l’Observatori 
de Dret Públic, IDP Barcelona, nomenament del tribunal qualificador i convocatòria 
d’entrevista.  

 

En referencia a la Resolució del Director de l’Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona 
11/2022, de 17 d’octubre.  

TÍTOL: Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos (CPA-ODP 1/2022).  

Atès que en data 20 d’octubre de 2022 va finalitzar el termini hàbil per a la presentació 
d’esmenes a la publicació de la llista provisional d’aspirant admesos i exclosos per a part 
participar en la convocatòria per a la selecció d´un tècnic de recerca de l’Observatori de 
Dret Públic, IDP Barcelona, sense que s’hagin presentat al·legacions i de conformitat 
amb el què estableixen les bases específiques de la convocatoria. 

 

RESOLC  

Primer. Aprovar la relació definitiva d’aspirants admesos/es següents:  

ASPIRANT NIF 
Dévika Pérez Medina 77174522T 

 

Segon. Aprovar la relació definitiva d’aspirants exclosos següents:  

ASPIRANT NIF 
- - 

 

Tercer. Nomenar els membres del tribunal qualificador d’acord amb la composició que 
determinen les bases específiques de la convocatòria.  

• President: Dr. David Moya (Director de l’Observatori, IDP Barcelona).  
• Secretari: Dr. Marc Vilalta Reixach (Sots-Director de l’Observatori, IDP Barcelona)  
• Vocal: Dra. Celia Díaz Morgado  
o Suplent 1: Dr. Tomàs Font i Llovet  
o Suplent 2:  Dr. Joaquin Tornos Mas 



 
 

 
 

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los, en el 
termini de 3 dies hàbils, si concorre alguna de les circumstàncies previstes en els articles 
23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic.  

 

Quart. El tribunal qualificador es constituirà i els aspirants admesos són convocats per a 
la realització de l’entrevista a la seu de l’Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona a la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona (Avinguda Diagonal, núm. 684, Edifici 
Ilerdenc), el dia 28 d’octubre, a les 17,00 hores. En cas que els membres del Tribunal i la 
candidata així ho acordin l’entrevista podrà realitzar-se en format online (Zoom) previa 
invitació per correu electrònic. 

 

Cinquè. Publicar aquesta resolució a la pàgina web de l’IDP i al tauler d’anuncis 
d’aquesta entitat.  

 

Barcelona, 20 d’octubre de 2022.  

 

 

 

 

Dr. David Moya Malapeira  

Director de l’Observatori de Dret Públic, IDP Barcelona 
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