
Objectius 

Aquesta acció formativa, estructurada i desenvolupada de forma molt 
pràctica tractarà de la possibilitat d’incorporar modificacions a les 
OOP’s, ja publicades (fruit d’errors comesos en la concepció de les 
places a incloure en aquests processos), i de la necessitat d’elaborar, 
de manera precisa, les Bases de Selecció.

Estabilització  
de l’ocupació pública
Darrera oportunitat per a modificar les Ofertes 
publicades i per a elaborar, amb criteris d’eficàcia 
i legalitat, les Bases de Selecció

8 de novembre de 2022



p
ro

g
ra

m
a

1. L’estabilització d’ocupació segons la Llei 20/2021

• El nou procés d’estabilització de la Llei i les seves variants, en funció de
l’antiguitat i circumstàncies de la situació.

• La configuració de les places, quant a categoria professional i règim
jurídic i interacció entre l’Oferta d’Ocupació, la Plantilla i la RLT.

• Les possibilitats quant als processos d’estabilització iniciats en el marc de
les Lleis de Pressupostos de l’Estat de 2017 i 2018.

2. La incidència del RD-llei 32/2021, de 28 de desembre, de reforma
laboral, així com de la recent jurisprudència sobre subrogació de
treballadors en el cas de la reversió de serveis.

3. Contingut i aplicació eficaç dels processos selectius i elaboració de les
Bases de Selecció.

• El concurs oposició.

• El concurs.

• Les singularitats en l’àmbit de l’Administració Local.



Lloc de realització
UPF-BSM (Barcelona School of Management). Universitat Pompeu Fabra.
Balmes, 134. Barcelona

Durada 
5 hores

Horari
de 9.00 a 14.30 hores

Docent
Miguel García Rescalvo. Advocat. Ha estat cap de contractació i compres de 
l’Ajuntament d’Alcorcón (Madrid) (1980-85). Consultor a les administracions 
públiques des de 1985, cap de projectes de consultoria des de 1986, soci 
fundador i director de “Consultores de Gestión Pública, S.L.” des de 1997 fins 
al 2014 i soci director de “Defensa Pública Abogados, S.L” des de 2003. Com 
a consultor i assessor està especialitzat en temes jurídics-organitzatius i, en 
particular, en Contractació Administrativa, Funció Pública i Recursos Humans; 
ha realitzat treballs de consultoria en unes 100 institucions, assessorament 
jurídic en altres 100 institucions i ha impartit cursos de formació en 120 
institucions aproximadament. És professor de l’INAP en la Diplomatura de 
Direcció Pública Local. Corresponsable de la Secció “Esquemes Pràctics” de 
la Revista “Contratación Administrativa Práctica” que edita La Ley i dirigeix 
José Antonio Moreno Molina.

Destinataris
Càrrecs públics, responsables jeràrquics, i personal tècnic i administratiu en 
funcions relacionades amb la gestió de personal en el sector públic.

Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin l’assistència 
a un 80% de les hores lectives del curs i que responguin correctament un 
qüestionari d’avaluació de l’assoliment dels coneixements bàsics del curs. 
Aquest test es respondrà electrònicament a través d’un enllaç que els alumnes 
rebran per correu electrònic i que hauran de lliurar dins del termini establert.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 2 de novembre de 2022. La inscripció és 
gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de les inscripcions es 
tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la participació del màxim 
nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció de les sol·licituds. 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




