Par cipants en els grups de treball del Simposi
Dra. Angeles de Palma, Ilmo. Sr. Francisco Javier Pereda i Joan Mayoral
(coord.)
Ilm. Sr. Pascual Ortuño, Sílvia Giménez‐Salinas, Ilm. Sr. Juanjo Marquez,
Ilma. Sra. Dolors Viñas, Eulàlia Creus, Ilma. Sra. Maria José Pérez, Carmen
Adell, Esther Vallbona, Adoració Tellado, Dra.Isabel Miralles, Maica Comellas,
Daniel Castaño, Mercè Car er, Rosa Ma. Pérez, Judith Monje, Almudena Gon‐
zález, Ilma. Sra. Silvia Ventura, Dra. Mònica Navarro, Xavier Puigdollers, Ilma.
Sra. Susana Mar n, Magdalena Sanz, Emilia Macho, Isidor García, Beatriz Llor‐
ca, Elisabet Padros.

I Simposi sobre els criteris d’actuació de les
administracions públiques, el Ministeri Fiscal
i els òrgans jurisdiccionals davant la protecció
a la infància i l’adolescència

Organitza
Universitat de Barcelona (UB)
Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Departament
de Benestar Social i Família, Generalitat de Catalunya
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB)

Lloc de celebració
Facultat de Dret. Universitat de Barcelona.
Aula Magna ‐ Edifici Principal
Av. Diagonal, 684.
08034 Barcelona.

Inscripció
La inscripció és gratuïta i s’haurà d’enviar una sol·licitud de reserva de
plaça a l’adreça de correu escolapostgrau.dret@ub.edu

Avinguda Diagonal 684, Barcelona 08034
www.ub.edu/dret/escolapostgrau

22 de juny de 2015
Aula Magna - Facultat de Dret
Universitat de Barcelona

Programa

Presentació
Davant d’un maltractament o d’una situació de desprotecció infan l són
diversos els procediments administra us i judicials que es poden iniciar i incidir
en el seu abordatge i tractament.
Una situació de desprotecció pot generar una intervenció social i sanità‐
ria, una actuació policial, una intervenció del Ministeri Fiscal, un procediment
penal (per poder cons tuir una conducta pificada en el Codi penal) i un proce‐
diment administra u de protecció (funció administra va que a la vegada està
sotmesa al corresponent control jurisdiccional). Aquestes intervencions poden
també coexis r en el temps amb diversos procediments civils (de separació,
nul·litat o divorci, de tutela, d’adopció...).
Tanmateix, la protecció a la infància i l’adolescència implica diferents dis‐
ciplines (legal, treball social, psicologia, criminologia, pedagogia, educació soci‐
al, medicina...), diferents visions (salut pública, social, jus cia, policia) i diverses
mesures o conseqüències jurídiques (separació administra va de l’infant o ado‐
lescent del nucli familiar, suspensió administra va de la potestat parental, regu‐
lació administra va del regim de visites i guarda alterna va, mesures cautelars
judicials –ordres d’allunyament, presó provisionals...— i resolucions judicials —
condemna penal, atribució de la guarda i custòdia, atribució de funcions tute‐
lars, filiació adop va...—).
Davant d’aquesta intervenció tan complexa, és necessari que el con ngut
i el temps de les diferents decisions i la intervenció dels diferents serveis i admi‐
nistracions siguin coherents entre si i perme n la protecció de l’interès superior
de l’infant afectat.
Per abordar aquesta matèria es proposa la fórmula de Simposi entesa
com una reunió d’experts i professionals en el qual proposen i desenvolupen de
manera successiva diferents punts concrets, prèviament treballats, relacionats
amb el tema que després poden ser objecte de debat.

9 h. Inauguració
9,30 h. Presentació
Explicació de la metodologia, treball fet i dinàmica de la jornada.
10 h.


Processos civils de ruptura familiar i intervenció administra va de
protecció.
10,45 h.


El control jurisdiccional de l’ac vitat administra va de protecció ( l’ex‐
pedient administra u: composició i estructura, delimitació de la fun‐
ció de control dels òrgans judicials sobre l’ac vitat administra va, ...)

11,30 h. Descans
12,00h


L’internament en centres de trastorns de conducta i en centres
terapèu cs. L’autorització judicial.
12,45 h.
 Propostes de millora norma va.

13,30 h. Conclusions

