
ESTRUCTURA

El curs té una durada de 25 hores i està
reconegut amb 1,5 crèdits de lliure elecció.

HORARI

Les sessions començaran a les 16 h i
finalitzaran a les 19 h, a excepció de la
inauguració, que començarà a les 17 h. 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 es realitzarà a la Sala
de Graus de la facultat de Dret de la UAB, a
excepció de la inauguració, que tindrà lloc a
la sala d'actes, i de la tercera sessió, que és
realitzarà a la seu del Síndic de Greuges de
Catalunya.

PROFESSORAT

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

SISTEMA D'AVALUACIÓ

Els alumnes han d'assistir a un 80% de les
sessions, inclosa la conferència inaugural.
Els alumnes hauran de signar els correspo-
nents fulls de signatures.

INAUGURACIÓ

Dimarts, 17 d'octubre de 2007 (a les 17 h)
Presentació: Dra. Francesca Puigpelat, degana de la
Facultat de Dret

Ponència: La Defensa dels drets constitucionals i
estatutaris dels ciutadans pels comissionats
parlamentaris. Actualitat i perspectives, a càrrec de
l'Il·lustre Senyor Rafael Ribó, síndic de greuges de
Catalunya.

FONAMENTS TEÒRICS DEL SÍNDIC DE GREUGES

Dimarts, 23 d'octubre
De 16 h a 17.30 h:
L'Ombudsman
Origen històric de l’Ombudsman
L’Ombudsman en el dret comparat. Especial referència
als ombudsman regionals
El Defensor del Poble a la Constitució Espanyola
Llei del Defensor del Poble i òrgans similars a les
comunitats autònomes
Professor: Joan Lluís Pérez-Francesch, professor titular
de Dret constitucional i síndic universitari de Dret

De 17.30 h  a 19 h:
El Síndic de Greuges de Catalunya
L'Estatut d'autonomia de Catalunya i la Llei del Síndic
de Greuges de Catalunya
El nom. L'elecció i reelecció: Procediment
El mandat. El cessament. Motius
Les prerrogatives i garanties
Àmbit competencial del Síndic de Greuges de Catalunya:
La defensa dels drets fonamentals i de les llibertats
públiques
Professor: Fernando Domínguez Garcia, professor lector
de Dret constitucional

Dijous, 25 d'octubre
Aquesta sessió s'impartirà a la seu de la institució del
Síndic de Greuges de Catalunya, carrer Josep Anselm
Clavé, 31, Barcelona

De 16 h a 17.30 h:
Procediment d'actuació del Síndic de Greuges
Les queixes. Presentació. Terminis. Admissió/no-admissió
Les actuacions d'ofici
Peticions d'informe. Tipus de resolucions. Publicitat de
les resolucions

El Síndic de Greuges i el Parlament
Els informes anuals i monogràfics: contingut i forma
de presentació. Les compareixences del Síndic de
Greuges al Parlament de Catalunya

De 17.30 h 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

CASOS PRÀCTICS

Dimarts, 30 d'octubre
Urbanisme i habitatge: Les urbanitzacions i la gestió
urbanística

Tributari: Les taxes sobre la recollida de residus sòlids
urbans

Dimarts, 6 de novembre
Salut: La intervenció de l'Institut Català d'Avaluacions
Mèdiques en la incapacitat temporal i permanent

Consum: El caràcter universal dels serveis bàsics: el
cas de la banda ampla

Dijous, 8 de novembre
Menors: Els maltractaments a menors: el protocol
d'actuació de les institucions.

Educació: La segregació escolar a Catalunya: una visió
des del Síndic de Greuges

Dimarts, 13 de novembre
Seguretat pública: La proporcionalitat en l'ús de la
força per part dels cossos de seguretat

Prostitució: La regulació legal i reglamentària del
treball sexual

Dijous, 15 de novembre
Administració: L'ús de les noves tecnologies en la
relació ciutadà- Administració pública i la seva relació
amb les garanties del procediment

Serveis socials: L'atenció a la gent gran: algunes
qüestions suscitades al Síndic de Greuges

Dimarts, 20 de novembre
Dia alternatiu per si un dia dels anteriors és festa a la
UAB o se suspenen les classes per algun motiu.
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COORDINACIÓ

La coordinació del curs és a càrrec de Maria Jesús
Larios, directora d'Afers Socials i Relacions amb
el Parlament del Síndic de Greuges de Catalunya,
i de Ferran Domínguez, professor de Dret
Constitucional de la UAB.

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS

Secretaria de la Facultat de Dret
Horari: de 10 h a 13 h, i de 16 h a 19 h
Inscripció gratuïta

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

Josep Anselm Clavé, 31
08002 Barcelona
Tel 933 018 075 Fax 933 013 187
sindic@sindic.cat
www.sindic.cat

ORGANITZEN:


