
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Gestió Acadèmica de la Facultat de Dret.
Horari: de 10 h a 13 h, i de 16 h a 19 h.
Inscripció gratuïta.
Termini d’inscripció: del 25 de gener al 25 
de febrer de 2010

Campus UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
Tel. 935 811 063  Fax 935 812 732
www.uab.es

CRÈDIT 
DE LLIURE ELECCIÓ 
SOBRE EL SÍNDIC 
DE GREUGES

PROGRAMA
CURS 2009 - 2010

Síndic de Greuges de Catalunya
Passeig de Lluís Companys, 7
08003 Barcelona
Tel. 933 018 075  Fax 933 013 187
sindic@sindic.cat 
www.sindic.cat



ESTRUCTURA

El curs té una durada de 18 hores i està 
reconegut amb 1,5 crèdits de lliure 
elecció.

HORARI

Les sessions començaran a les 16 hores 
i finalitzaran a les 19 hores. Les sessions 
on es preveu la intervenció de dos 
professors es faran seguidament amb 
una pausa amb ambdós temes.

LLOC

La major part del curs es realitzarà a la 
Sala de Graus de la facultat de Dret de 
la UAB, a excepció de la tercera sessió, 
que es realitzarà a la seu del Síndic de 
Greuges de Catalunya, al passeig de Lluís 
Companys, 7 de Barcelona.

PROFESSORAT

Els casos pràctics i la sessió que es 
realitzarà a la seu del Síndic de Greuges 
seran impartides per personal del Síndic.

AVALUACIÓ

Cal assistir a cinc de les sis sessions 
presencials i signar els fulls de control 
d’assistència. Així mateix, cal fer un 
treball sobre un cas pràctic que es pugui 
plantejar davant el Síndic de Greuges, 
amb una extensió màxima de sis planes 
en format DIN-A4, interlineat 1, Times 
New Roman 12.

INAUGURACIÓ

Dilluns, 1 de març de 2010, de 17 a 19 h

Ponència a càrrec de l’Il·lustre Senyor Rafael 
Ribó, síndic de greuges de Catalunya.

HORARI

LLOC
Dimecres, 3 de març de 2010, de 16 a 19 h

La figura de l’Ombudsman
En especial, el Defensor del Poble. 
El Síndic de Greuges.

Dilluns, 8 de març de 2010, de 16 a 19 h
(Aquesta sessió es realitzarà a la seu del Síndic de 
Greuges)

De 16 a 17:30 h:

Procediment d’actuació del Síndic de Greuges
El Síndic de Greuges i el Parlament

De 17:30 a 19 h:

La comunicació del Síndic de Greuges amb la 
societat

• El Servei d’Atenció a les Persones
• El Síndic de Greuges i els síndics locals i 

universitaris
• La tasca de difusió de la institució del 

Síndic

FONAMENTS TEÒRICS DEL 
SÍNDIC DE GREUGES

Hi haurà dos casos pràctics per sessió d’una 
hora i mitja cadascun.

Dimecres, 10 de març de 2010, de 16 a 19 h

1. Ordenació del territori
- Problemes derivats de l’emancipació dels 
joves, en l’àmbit urbanístic, mediambiental, 
tributari i de consum

Dilluns, 15 de març de 2010, de 16 a 19 h

1. Administració pública
- El Codi de Bones Pràctiques del Síndic de 
Greuges

2. Salut
- La vacunació internacional.

Dimecres, 17 de març de 2010, de 16 a 19 h

1. Infància i Educació
- El dret al transport i al menjador escolar

2. Seguretat ciutadana i justícia
- Programes per ajudar a la rehabilitació dels 
interns en centres penitenciaris.

Dilluns, 22 de març de 2010, de 16 a 19 h

Dia alternatiu per si algun dels dies 
anteriors s’ha de suspendre les classes

CASOS PRÀCTICS


