Inscripció

Organització

La inscripció és gratuïta. L’heu sol·licitar a inscripció
[http://goo.gl/8o0qO] fins al 7 de juny de 2015 inclòs. Al
formulari, recordeu-vos de respectar les instruccions per
comunicar les vostres dades que s’indiquen a continuació
per a la inscripció per correu electrònic.

http://justicia.gencat.cat/cejfe
www.bpi-icb.com/

Entre el 27/05 i el 2/06/2015, podeu trobar dificultats per fer la
inscripció en línia, podeu sol·licitar-la enviant un missatge a
npf@gencat.cat amb totes les dades següents:
- Assumpte del missatge: nom de la jornada
- Nom i cognoms (1r i 2n) tal com consten al vostre document
oficial d’identitat
- Número de DNI (amb lletra), passaport (amb país d’emissió)
o NIE
- Estudis/formació (filòleg, psicòleg, etc.) i professió exercida
actualment o càrrec ocupat (professor, dissenyador, cap de
secció, etc.)
- Si treballeu al Departament de Justícia: direcció general de la
qual depeneu (ex. DGDEJ); si treballeu en algun altre
departament de la Generalitat o en una altra administració,
preciseu-ne el nom complet
- Nom exacte i complet del lloc de treball, ex. Unitat de Suport
Institucional (sense abreviatures ni sigles, tot indicant l’àrea,
unitat, etc.)
- Adreça completa de la feina: codi postal, apartat de correus,
etc.
- Telèfons de contacte (fix de la feina i mòbil)
- Adreça individual de correu electrònic de la feina (per rebrehi correctament les notificacions personals relatives a
l’activitat en què us inscriviu)
A més, ens és molt útil per poder-hi mantenir el contacte que
ens comuniqueu les vostres dades personals:
- Adreça del domicili (amb codi postal)
- Telèfon fix
- Adreça de correu electrònic

Tractament de dades
La base de dades del CEJFE és d’ús estrictament intern.
Les vostres dades personals no es comunicaran a tercers,
només es faran servir per enviar-vos les notificacions
relatives a les activitats del CEJFE.
Les places són limitades. Rebreu una resposta a la
vostra sol·licitud per correu electrònic uns quants dies
abans de l’activitat.
L’activitat dóna dret a certificat d’assistència.

En col·laboració amb:

Internacional
Codi
91/02/04/2015

Dia i hora
Dimarts 9 de juny de 2015, de 8.45 a 13.30 h

VIII Jornada de Justícia Penal
Internacional i Universal
Fronteres, devolucions i drets
humans

Lloc
Centre d’Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada
Carrer Ausiàs Marc, 40
08010 Barcelona

Barcelona
9 de juny de 2015

Presentació

Programa

Amb l’entrada en vigor de la Llei de seguretat ciutadana,
mitjançant la disposició final primera, s’esmena la Llei
d’estrangeria per tal d’emparar la devolució sumària al
Marroc dels immigrants interceptats en les tanques
frontereres de Ceuta i Melilla. Així, es crea la nova figura
jurídica del rebuig de frontera o devolucions en calent, la
qual permet que els immigrants interceptats a la frontera
puguin ser expulsats sense passar pels procediments
legals als quals tenien dret fins ara (obrir un expedient,
assessoria jurídica, possibilitat d’asil, etc.). La reforma
matisa que el rebuig s’efectuarà respectant la normativa
internacional de drets humans i de protecció internacional
de la qual Espanya és part. Aquest matís ha estat
qüestionat pel Consell General de l’Advocacia Espanyola
(CGAE), atès que l’ordenament internacional prohibeix
expressament l’expulsió sense la identificació prèvia de
l’immigrant.
El comissari de Drets Humans del Consell d’Europa ha
demanat al Govern que rectifiqui aquesta ambigüitat
perquè no garantia ni protegia suficientment els drets
humans, en general, ni el dret a sol·licitar protecció
internacional, en particular.
L’últim punt de la disposició, la nova disposició addicional
desena de la Llei d’estrangeria sobre el règim especial de
Ceuta i Melilla recull que les sol·licituds de protecció
internacional es formalitzaran a les oficines d’asil creades
pel Ministeri de l’Interior en els llocs fronterers de Ceuta i
Melilla i es tramitaran conforme a la normativa en matèria
de protecció internacional.
A la jornada analitzarem aquesta nova figura jurídica del
rebuig en frontera devolucions en calent dels immigrants i
la seva legalitat, el dret d’immigració i els procediments
comuns en els estats membres per a la tornada dels
nacionals de tercers països en situació irregular,
l’aplicació en els diferents estats membre de la UE i
examinarem la compatibilitat i respecte de la normativa
vigent al Conveni Europeu de Drets Humans i a la
Convenció sobre l’estatut dels refugiats de 1951.

8.45-9 h Acreditació

Destinataris
- Personal del Departament de Justícia, de la Secretaria
d’Afers Exteriors de la Generalitat i del MAEC
- Advocats, juristes i altres professionals interessats
- Membres de les ONG pels drets humans
- Estudiants i altres professionals interessats

9-9.30 h
Inauguració
Maria Josep Feliu Morell
Secretaria de Relacions amb l'Administració de Justícia
del Departament de Justícia
Abel Pié Lacueva
President del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats
de Catalunya (CICAC)
Oriol Rusca Nadal
Degà de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
(ICAB)
David Lévy
President del Col·legi d’Advocats Penal Internacional
(BPI-CAPI)
Francina Vila Valls
Regidora de Dona i Drets Civils de l’Ajuntament de
Barcelona
9.30-10.30 h
Ponència
Anàlisi de les denominades expulsions en calent: la
disposició 10a de la LO 4/2000, sobre drets i llibertats
dels estrangers a Espanya, introduïda per la LO 4/2015,
de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana
Blas Jesús Imbroda Ortiz
Degà del Col·legi d’Advocats de Melilla (ICAM)
Presenta
Samuel Guerrero Campos
President de l’Associació pro Drets Humans i Observatori
Criminal (ADHOC)
10.30-11 h Pausa
11-13 h
Taula rodona i col·loqui
Col·lisiona la normativa de control de fronteres amb
els drets humans?
1- Fronteres, Conveni Europeu de Drets Humans(CEDH)
i jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans:
són contràries les normes de fronteres al CEDH?
Jaume Saura Estapà
Professor de dret internacional públic i relacions
internacionals de la Universitat de Barcelona (UB) i
president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya

2- Sancions i dret d’immigració: Directiva 2008/115/CE
del Parlament Europeu i del Consell, de 16/12/2008,
relativa a normes i procediments comuns en els estats
membres per al retorn dels nacionals de tercers països
en situació irregular. Aplicació en els diferents estats
membres
David Moya Malapeira
Professor del Departament de Dret Constitucional i
Ciències Polítiques de la UB i coordinador del Màster
Interuniversitari de Migracions Contemporànies (UB-UAB)
3- Devolució i dret a asil. Convenció sobre l’estatut dels
refugiats de 1951
Les devolucions en calent impedeixen saber si les
persones que intenten traspassar la frontera, tenen o no
dret a asil perquè no es compleix un protocol. S’ignora
que fugen de conflictes armats i són víctimes d’altres
violacions dels drets humans com el tràfic de blanques,
per exemple.
Estela Pareja Morte
Directora de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat
(CCAR)
Modera
Erika Torregrossa
Membre del BPI-CAPI, vocal de la Comissió de Justícia
Penal Internacional de l’ICAB
13-13.30 h
Cloenda
Luis del Castillo Aragón
President emèrit BPI-CAPI i degà emèrit de l’ICAB

Retransmissió de la jornada
La jornada es gravarà i a partir del 6 de juny podreu accedir
als vídeos al cejfe.tv.
Material didàctic
Trobareu el material didàctic de la jornada al web del
CEJFE (Apartat Formació>jornades i congressos) a partir
de l’endemà de la jornada.

