Curs

RECURSOS ADMINISTRATIUS I NOVES TÈCNIQUES
GARANTITZADORES PER ALS CIUTADANS
(Codi 1518)
EL CURS ES RETRANSMET EN DIRECTE PER INTERNET (STREAMING) AMB ACCÉS
RESTRINGIT PER A LES PERSONES QUE NO ES DESPLACIN A LES INSTAL·LACIONS DEL
CENTRE.
EL CURS TAMBÉ ES PODRÀ REALITZAR EN DIFERIT DESPRÉS DE LES SESSIONS
PRESENCIALS. AQUELLES PERSONES QUE VULGUIN AQUESTA MODALITAT
REALITZARAN UN TREBALL COMPROBATORI.
PRESENTACIÓ I OBJECTIUS Els recursos administratius són un privilegi de les Administracions
Públiques en la mesura en què l'Administració, a través dels mateixos, és jutge i part. No obstant això,
s'aprecia una considerable evolució d'aquestes tècniques per alliberar-les de la seva connotació privilegiada
convertint-les en tècniques garantitzadores per als ciutadans. Aquesta evolució consisteix a atribuir a
competència per resoldre els recursos d'alçada i reposició a òrgans col·legiats amb independència funcional,
no sotmesos a instruccions jeràrquiques de les administracions públiques concernides. Aquesta previsió està
prevista en la Llei 30/92 si bé la seva major impuls ho està rebent de la transposició al dret espanyol del dret
de la Unió Europea. D'altra banda una nova activitat arbitral de les administracions públiques és creixent,
activitat arbitral que s'exerceix en el marc de les relacions entre privats i que suposa una nova vessant da
garantia per als ciutadans. El curs té per objecte l'anàlisi dels recursos administratius clàssics i molt
especialment de les noves tècniques a què acabem de referir-nos que estan cridades a exercir una funció de
garantia dels interessos dels ciutadans. A més es prestarà atenció a l'activitat arbitral de l'Administració per a
la resolució de conflictes entre privats.

PROGRAMA I PROFESSORAT Els recursos administratius clàssics i les seves deficiències. Les
noves tècniques garantitzadores com transformació dels recursos administratius clàssics. Els àmbits
en què està prevista l'operativitat de les noves tècniques (contractació pública, etc.). Anàlisi de la
nova activitat arbitral de l'Administració en la resolució de conflictes entre particulars
(telecomunicacions, energia, sistema financer, etc.) Enrique Linde Paniagua, Professor de Dret
Administratiu. UNED.
DIRECCIÓ Enrique Linde Paniagua, Professor de Dret Administratiu. UNED.
NOMBRE D'HORES La durada del curs és de 20 h (10 h presencials i 10 a distància).
CALENDARI Presencial: 10 i 11 d’abril 2015. Treball a distància fins al 25 d’abril de 2015.
Divendres de 16,30 a 21,30. Dissabtes de 9,30 a 14,30
DESTINATARIS. Persones interessades en aquesta temàtica. 1 crèdits ECTS, 2 crèdits lliure
configuració.
LLOC DE CELEBRACIÓ, INFORMACIÓ I INSCRIPCIÓ El curs s'imparteix presencialment a
Mallorca i s'emet per Streaming de manera que les persones inscrites poden també seguir des de
casa. Opcionalment es connecta per videoconferència amb Menorca i Eivissa o altres centres. El curs
es pot seguir per Internet en diferit. La inscripció del curs és de 30 €. Els interessats en aquest curs
s'han d'inscriure abans del 11 d’abril de 2015.
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