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Breu contingut:

Institucions polítiques catalanes i espanyoles. Drets fonamentals (concepte,
descripció i garanties).

Presentació:

Estudi de les nocions bàsiques de dret constitucional destinat a alumnes de
primer curs de la diplomatura de l'ensenyament de relacions laborals.  Per
ampliar aquesta introducció es poden triar com a crèdits de lliure configuració les
assignatures de dret constitucional ofertades a l'ensenyament de dret.

Temari:

I. INTRODUCCIÓ


 1.-L'Estat. Concepte i elements de l'Estat. Formes d'Estat i formes de govern. 

 2.-La Constitució. Concepte. Tipus de constitució. Funcions de la Constitució. La
Constitució espanyola de 1978.


II. PRINCIPIS ESTRUCTURALS


 3.-L'Estat social i democràtic de Dret. 
     L'Estat de Dret. Els principis configuradors. 
     L'Estat democràtic. La sobirania popular.
     L'Estat Social. La constitució econòmica.

 4.-Drets i deures constitucionals (I). El règim general dels drets i llibertats.
Classificació dels drets i deures constitucionals.

 5.-Drets i deures constitucionals (II). Garanties no jurisdiccionals i
jurisdiccionals. La suspensió individual i els estats excepcionals.

 6.-L'Estat autonòmic i Estatut d'autonomia de Catalunya (I) Principis
constitucionals. El sistema de distribució de competències. 

 7.- L'Estat autonòmic i Estatut d'autonomia de Catalunya (I). Les institucions
d'autogovern. Les relacions entre l'Estat i les Comunitats Autònomes.



III. ELS ÒRGANS DE L'ESTAT 


 8.-La monarquia parlamentària. La corona. La contrasignatura. 




 9.-Les Corts Generals. Organització i funcionament. Funcions de les Corts
Generals. Relacions entre les Corts i el Govern. La investidura. La moció de
censura i la qües-tió de confiança. La dissolució de les cambres.

10.-El Govern. Composició i funcions. L'Administració Pública: principis
constitucionals.

11.-El Poder Judicial. Principis constitucionals. Organització i funcions. El Consell
General del Poder Judi-cial. 

12.-El Tribunal Constitucional. Composició, organització i funcionament.
Competències.


IV. LES FONTS DEL DRET


 13.-El sistema de fonts. La Constitució. La Constitució com a font del dret. Les lleis
de revisió constitucional. 
       Els tractats internacionals i el dret comunitari. 
       Les Sentències del Tribunal Constitucional.

14.-La Llei. Concepte de llei. La llei orgànica. 
      Normes del Govern amb rang de llei. El decret-llei. El decret legislatiu.
      El Reglament. Relació del Reglament amb la Llei.

Forma d'avaluació:

L'assignatura té caràcter quadrimestral. L'examen serà escrit i constarà d'una part
teòrica i d'una part pràctica. La part teòrica comptarà el doble que la part pràctica. Es
necessitarà un mínim de 2 sobre 10 a cada part per a superar l'assignatura. Es
proposaran lectures i treballs durant el curs.

Bibliografia:

Per a preparar la part teòrica del programa podeu acudir a les obres següents:

APARICIO PÉREZ, Miguel Ángel (1994) Introducción al sistema político y
constitucional español, Barcelona: Ariel.

FOSSAS ESPADALER, Enric / PÉREZ FRANCESC, Joan Lluís (1997) Lliçons de
Dret Constitucional, Barcelona: Proa.  

LÓPEZ GUERRA, Luis (1995) Introducció al dret constitucional, València: Tirant lo
Blanch.

MOLAS BATLLORI, Isidre (2003) Derecho constitucional, Tecnos: Madrid.

VIVER PI-SUNYER, Carles (1991) L'ordenament constitucional. Constitució,
Barcelona: Vicens-Vives.




Per la preparació de les pràctiques heu d'utilitzar repertoris de legislació i reculls de
jurisprudència.

Observacions:

A) Metodologia: La part teòrica es basarà en sessions de caràcter magistral. La
pràctica tindrà com a referents bàsics l'estudi i ús de legislació i de sentències del
Tribunal Constitucional espanyol.

B) Tutories: L'horari de tutories i atenció personalitzada es concretarà el primer dia
de curs i figurarà exposat als despatxos dels professors responsables de
l'assignatura.


