CRÈDIT
DE LLIURE ELECCIÓ
SOBRE EL SÍNDIC
DE GREUGES
PROGRAMA
CURS 2010-2011

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: de l’1 al 14 de febrer
de 2011

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

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

INAUGURACIÓ
ESTRUCTURA

Dimarts, 15 de febrer de 2011, de 16 a 19 h

El curs té una durada de 21 hores i està
reconegut amb 1,5 crèdits de lliure elecció.

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

HORARI

HORARI
FONAMENTS TEÒRICS DEL
SÍNDIC DE GREUGES

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
entre ambdós temes.

LLOC
La major part del curs tindrà lloc a la Sala
de Graus de la Facultat de Dret de la UAB,
a excepció de la segona sessió, que es farà
al Parlament de Catalunya i de la tecera,
que tindrà lloc a la seu del Síndic de
Greuges de Catalunya, al passeig de Lluís
Companys, 7 de Barcelona.

PROFESSORAT
Els casos pràctics i les sessions que es
faran a la seu del Síndic de Greuges i al
Parlament seran impartides per personal
del Síndic i del Parlament. La sessió del dia
21 serà a càrrec de professorat de la UAB.

AVALUACIÓ
Cal assistir al 80% de les sessions
presencials.

LLOC

CASOS PRÀCTICS
Hi haurà dos casos pràctics per sessió d’una
hora i mitja cadascun
Dimarts, 1 de març de 2011, de 16 a 19 h
1. Seguretat pública
2. Règim penitenciari i procediment
sancionador

Dilluns, 21 de febrer de 2011, de 16 a 19 h
Dimarts, 8 de març de 2011, de 16 a 19 h
La figura de l’Ombudsman
El Defensor del Poble
El Síndic de Greuges
Dimarts, 22 de febrer de 2011, de 16 a 19 h
(Aquesta sessió es realitzarà al Parlament de
Catalunya)
Relacions del Síndic amb el Parlament
-Jordi Sànchez, adjunt general al Síndic de
Greuges de Catalunya
-Lletrat del Parlament encarregat de la
Comissió del Síndic
Dilluns, 28 de febrer de 2011, de 16 a 19 h
(Aquesta sessió es realitzarà a la seu del Síndic)
El Síndic i la protecció de la infància
-M. Jesús Larios, adjunta al Síndic per a
la defensa dels drets dels infants i dels
adolescents

1. Consum
- El Síndic i la supervisió de les empreses
privades que presten serveis públics o
d’interès general. Desenvolupament de
l’article 78 de l’EAC i dels articles 3 i 26 de la
Llei del Síndic
2. Medi ambient
- Llei de contaminació acústica. El marc
normatiu i les dificultats en la seva aplicació
Dilluns, 14 de març de 2011, de 16 a 19 h
1. Accés a la informació
2. Serveis socials
- La Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
promoció de l’autonomia personal i atenció
a les persones en situació de dependència

