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Tema 1. Consideracions generals sobre les noves intervencions de
l’Administració
Prof. Endrius Eliseo Cocciolo
9 febrer

Tema 2. La intervenció estratègica de l'Administració en empreses
privatitzades per mitjà de la "golden share"
Prof. Endrius Eliseo Cocciolo
16, 23 febrer

Introducció i justificació del tema. Privatitzacions i garantia de l’interès
públic. La “golden share” en les experiències comparades. La “golden
share” en el dret espanyol: el règim jurídic-administratiu de l’acció d’or en
la Llei 5/1995. “Golden share” i dret comunitari.

Tema 3. Les noves agències administratives
Prof. Dr. Manuel Ballbé Mallol
1 març
Les agencies administratives independents com a nova intervenció
administrativa. La traslació del dret americà en el dret europeu.

Tema 4. La responsabilitat social de l’empresa
Prof. Dr. Manuel Ballbé Mallol
8 març
De la intervenció administrativa sobre els mercats a la intervenció
administrativa sobre l’empresa. La responsabilitat social de l’empresa.

Tema 5. La intervenció de l’Administració en la defensa de la
competència
Prof. Dr. Lluís Cases Pallarès
15 març

Tema 6. La intervenció administrativa en l’àmbit esportiu
Prof. Montserrat Iglesias
22, 29 març
Concepte

d’esport. L’ordenament

jurídic

vigent.

Les

federacions

esportives. Els òrgans administratius creats ad hoc: el Comité de disciplina
deportiva i la Comisión antiviolencia. La violència en l’esport.

Tema 7. Les noves tendències en la intervenció administrativa sobre el
medi ambient
Professora: Dra. Lucía Casado Casado
5 d’abril
Introducció. L’Administració pública i la protecció del medi ambient. Les
noves tendències en l’organització administrativa del medi ambient.
L’evolució cap a noves tècniques d’intervenció administrativa de protecció
ambiental. L’aparició de nous àmbits d’intervenció administrativa en la
protecció ambiental

Tema 8. La intervenció de l’Administració en els mitjans audiovisuals.
Les entitats reguladores independents: el Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC)
Prof. Dr. Ferran Pons Cànovas

Dimarts 20 i 27 d’abril
La disciplina audiovisual: intervenció i supervisió administrativa sobre els
continguts audiovisuals. El marc regulador del sector audiovisual. El
Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) com a autoritat de supervisió
dels continguts audiovisuals: naturalesa jurídica, àmbit d’actuació, funcions
i potestats

Tema 9. L'Administració i la protecció de dades de caràcter personal
Prof. Eva Pich Frutos
3 de maig
Finalitat de la regulació de la protecció del particular davant el tractament
de les seves dades personals. Principis que inspiren la regulació i conceptes
de que parteix. Obligacions del subjecte que pretén tractar les dades. Drets
de l’afectat. L’Agència de Protecció de Dades.

Tema 10. La nova gestió de l'Administració davant el pluralisme
religiós i la multiculturalitat
Prof. Àlex Seglers
10 de maig
Models comparats: els sistemes de relació entre les Administracions i les
minories religioses. La gestió de les demandes del pluralisme religiós i la
diversitat cultural. El marc jurídic vigent: normativa unilateral i bilateral.
Els diferents status legals de les minories religioses. El cas del crucifixos i
del hijab o “vel islàmic” a les escoles. L’organització i les competències de
l’Administració estatal i autonòmica per als afers religiosos

Tema 11. Les ECAS
Prof. Carles Padrós
17 de maig

La intervenció administrativa a través de les Entitats Col.laboradores amb
l’Administració.

Tema 12. L’Arbitratge i l’Administració
Prof. Maria José Sánchez
24 maig

