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Breu contingut:

Anàlisi de la posició de l'Administració Pública i de la relació juridicoadministrativa;
del règim jurídic de l'acte administratiu, el procediment administratiu i els recursos
administratius; i del control jurisdiccional de l'activitat juridicoadministrativa.

Presentació:

L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir una visió general del règim jurídic
aplicable a la relació juridicoadministrativa, a l'activitat juridicoadministrativa i al
seu control jurisdiccional. Amb aquesta finalitat, s'estructura en tres blocs
temàtics. En el primer, s'analitzen el principi de legalitat i les potestats
administratives; els privilegis de l'Administració Pública, amb especial referència
a l'autotutela (declarativa i executiva); i els subjectes de la relació
juridicoadministrativa. En el segon, el concepte, la tipologia i el règim jurídic dels
actes administratius (elements, validesa, eficàcia...); el procediment administratiu;
i els recursos administratius. I, en el tercer, la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.

Temari:

I. La relació juridicoadministrativa.
II. L'activitat juridicoadministrativa.
III. El control jurisdiccional de l'activitat juridicoadministrativa.



I. La relació juridicoadministrativa


1.- L'Administració pública i la Llei. El principi de legalitat. Les potestats
administratives. Tipologia: potestats reglades i potestats discrecionals. La
discrecionalitat administrativa: concepte, límits i control. 

2.- L'Administració pública com a potentior personae. Els privilegis de
l'Administració pública. L'Administració pública i els tribunals de justícia. El principi
d'autotutela administrativa: evolució i classes. El sistema de conflictes.

3.- Els subjectes de la relació juridicoadministrativa. L'administració pública i la
personalitat jurídica. Els drets dels ciutadans. El conceptes d'administrat i
d'interessat. Els drets subjectius. La participació en l'activitat administrativa.


II. L'activitat juridicoadministrativa


4.- L'acte administratiu. Concepte. Els actes polítics o de govern. La tipologia dels
actes administratius. Els elements dels actes i la motivació. La inactivitat de
l'Administració. El silenci administratiu.




5.- La validesa dels actes administratius. La presumpció de legalitat. La validesa:
nul·litat i anul·labilitat. Les irregularitats no inval.lidants. La conval.lidació, la
conversió i la conservació dels actes.

6.- L'eficàcia dels actes administratius. El principi d'eficàcia immediata. La notificació
i la publicació. La retroactivitat. La suspensió. 

7.- El procediment administratiu. Principi garantista. Règim jurídic. Fases del
procediment. Els procediments especials.

8.- El control de l'activitat administrativa. Les classes de control: de legalitat i
d'oportunitat. La revocació dels actes. Els recursos administratius. La revisió d'ofici
dels actes. 

9.- La coacció administrativa. L'execució forçosa. La coacció directa. La via de fet.


III. El control jurisdiccional de l'activitat juridicoadministrativa.


10.- La jurisdicció contenciosa administrativa. L'evolució històrica i el plantejament
constitucional. Els òrgans jurisdiccionals i llurs competències. La naturalesa,
l'extensió i els límits de la jurisdicció.

11.- El procés contenciós administratiu. Les parts. L'objecte. Les pretensions del
procés. El procediment en primera o única instància. L'abast i l'execució de la
sentència.El sistema de recursos. Els procediments especials.

12.- La protecció jurisdiccional dels drets fonamentals. Les vies d'emparament
ordinària i constitucional.

Forma d'avaluació:

A.- Opció tradicional

Examen final oral

.- 3 preguntes a desenvolupar en uns 30 minuts, amb 5 minuts per a fer un
esquema previ. 

(només per a les persones que acreditin que no poden venir a classe i fer les
pràctiques corresponents)

B.- Opció d'avaluació continuada

La nota final es composarà de la següent manera:

B.1.- Part pràctica  (40% de la nota final)

.- 6 casos  pràctics 
(lliurades prèviament i amb resolució a classe).




.- 3 sentències comentades sobre els quatre blocs dels temari (TS o TC) 

.- Resum i comentari d'una monografia 
(llibres a determinar, cal lliurar-la a primes de gener)

.- Test parcial no alliberatori 
(30 preguntes, descompten ¼ de punt les errònies)

B.2.- Part d'examen final (60% de la nota final)

L'examen final constarà de les següents parts:

.- 30 preguntes test 
(descompten ¼ de punt les errònies)
.- 5 preguntes curtes
.- 1 pregunta de desenvolupament
.- Cas pràctic 
(només per les persones que havent fet els casos pràctics, no els hagin superat
amb un 5 de mitja)

Aquest examen podrà ser oral per a aquelles persones que hagin tret més d'un 6
al test parcial no alliberatori i per a aquelles, que amb aquesta nota com a mínim,
optin a Matrícula d'Honor.
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III, 4ª edició, Universidad Complutense, Madrid, 1999.



II. Revistes Jurídiques

Documentació Administrativa (DA). Madrid

Justicia Administrativa. Revista de Derecho Administrativo

Llengua i Dret (Ll i D). Barcelona

Revista de Administración Pública (RAP). Madrid

Revista Catalana de Dret Públic (Autonomies). Barcelona

Revista de Derecho Público (RDP). Madrid

Revista Española de Derecho Administrativo (REDA). Madrid

Revista Vasca de Administración Pública (RVAP). Oñati

Revista Jurídica de Catalunya. Col·legi d'Advocats de Barcelona.

Observacions:


