JORNADA

Marc legal de l’exercici
de les professions
de l’esport aplicable a
l’oferta pública d’ocupació
de l’administració local
Barcelona, 7 de juliol de 2022
Presentació
El Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a
la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública i la posterior Llei
20/2021, de 28 de desembre, han situat a l’agenda dels ens locals la
necessitat d’iniciar processos excepcionals d’estabilització dels llocs
de treball per assolir un nivell de temporalitat inferior al 8%, d’acord
amb el que determina la primera norma.
Es tracta d’una situació d’una gran importància pel volum de llocs
de treball que suposa i, per això, és necessari que els responsables
de l’elaboració de les bases de l’oferta pública del sector esportiu
coneguin el marc legal regulador de l’exercici de les professions de
l’esport a Catalunya, per l’afectació d’aquest en la convocatòria de
places de l’esmentat àmbit.

Objectius
Conèixer el marc legal de l’exercici de les professions de l’esport a
Catalunya (Llei 3/2008).
Conèixer la jurisprudència de diferents recursos i sentències favorables
dictades pel TSJC respecte a la modificació de bases.

program

9.45 H. PRESENTACIÓ DE LA JORNADA
Il·lm. Sr. Francesc Alemany, impulsor de la Comissió Sectorial d’Esports de
l’FMC i alcalde de Palafolls.
Laureà Fanega, tècnic de referència de la Comissió Sectorial Esports de
l’FMC i cap de Servei d’Esports i Joventut de l’Ajuntament d’Hospitalet de
Llobregat.

10.00 H. INICI DE LA SESSIÓ
Raquel Mirabet Agulled. Llicenciada en Dret per la Universitat Pompeu
Fabra i llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport per l’INEFC
de Barcelona. Professora de Legislació del centre INEFC de Barcelona.
Landelino Cullerè Lavilla. Llicenciat en Dret per la Universitat de Lleida i
assessor jurídic del COPLEFC. Bufet advocats CULLERE LAVILLA.

Destinataris
Càrrecs públics, responsables jeràrquics, secretaris, interventors, i personal
tècnic i administratiu de recursos humans i en funcions relacionades amb
l'oferta pública d’ocupació de l’àmbit d’esports de les entitats adherides a
l’FMC.
Modalitat
La jornada se celebrarà en línia a través de la plataforma Zoom.
Durada
2 hores
Horari
10.00 a 12.00 hores
Certificat
Es lliurarà un certificat d’assistència a les persones que acreditin la
participació a un 80% de les hores lectives de la jornada..
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el 1 de juliol de 2022. La inscripció és gratuïta
i el nombre de places, limitat.
Per a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura
territorial (s’afavorirà la participació del màxim nombre possible
d’ajuntaments) i el seu ordre de recepció.
La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu
al web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya

Col·labora:
COPLEFC

