Seminari d’actualització
de funció pública local
La situació de la discrecionalitat tècnica en l’accés a
l’ocupació pública i la transparència dels instruments
de gestió de l’ocupació pública

27/04/17
Barcelona

Durada
4 hores

Horari
De 9.30 a 13.30 hores

Lloc de realització
Auditori de l’idEC
(Institut d’Educació Contínua)
Balmes, 134
08008 Barcelona

Presentació
En aquesta sessió s’abordarà una qüestió amb molta transcendència en aquest any en què es
preveu una ampliació significativa de la taxa de reposició d’efectius i per tant la possibilitat
d’aprovar ofertes públiques d’ocupació més àmplies que en els darrers exercicis, com és la de la
darrera jurisprudència contenciosa administrativa sobre el control dels criteris de valoració dels
Tribunals de selecció pel que fa al concepte complex i controvertit de la discrecionalitat tècnica
que s’invoca pels òrgans de selecció en el desenvolupament dels processos selectius. S’analitzaran
els límits, els errors i els abusos que més s’han detectat en la pràctica de les Administracions
públiques i quins són els posicionaments dels Tribunals de Justícia en aquest àmbit

Destinataris
Pel seu contingut, el Seminari s’adreça
especialment als col·lectius següents:
Personal directiu d’entitats locals, funcionaris
amb habilitació de caràcter estatal,
responsables i personal tècnic d’unitats
d’Organització i Recursos Humans de les
entitats locals, empleats públics locals que
ocupin llocs de treball de responsabilitat per
als quals s’exigeixi titulació superior o mitjana
o grau universitari, personal eventual amb
funcions en l’àmbit objecte del curs, o personal
directiu i tècnic d’ens instrumentals locals.

Certificat
Es lliurarà un certificat a
qui acrediti l’assistència a
més del 80% de les hores
lectives del seminari.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 20
d’abril de 2017. 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’hi afavorirà la participació del màxim
nombre possible d’ajuntaments) i el seu
ordre de recepció. La formalització de la
inscripció es farà a través del formulari
existent al web: www.fmc.cat.

A continuació, s’analitzaran els avanços produïts en els darrers temps en transparència des de la
perspectiva dels instruments de gestió de l’ocupació pública.
La informació de naturalesa personal dels empleats públics i la seva protecció jurídica en matèria
de protecció de dades personals front a les obligacions en matèria de publicitat activa i dret
d’accés a la informació pública; la transparència de les relacions de llocs de treball i la problemàtica
de la informació pública que permet identificar als ocupants dels llocs de treball i la reutilització
de les dades recollides en els instruments de gestió de l’ocupació pública i la seva problemàtica
seran els aspectes que es tractaran en la segona part de la sessió.

Programa

27/04/17
Control jurisdiccional de la discrecionalitat tècnica dels òrgans de selecció en l’accés a l’ocupació pública: errors i
abusos dels procediments selectius.
José Ramón Chaves, magistrat del contenciós administratiu del Tribunal Superior de Justícia d’Astúries.
Transparència i instruments de gestió de l’ocupació pública.
Luis Miguel Arroyo Yanes, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Cadis.
SECCIÓ DE PRÀCTICA JURÍDICA
L’aprovació i l'execució de l’Oferta Pública d’Ocupació.
Lola Miró Folgado, directora dels Serveis de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona.

Direcció del seminari
M. Carme Noguer, cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Manlleu.
Fernando Hernàndez Baena, tècnic assessor de la Diputació de Barcelona i
responsable de la Secció de Pràctica Jurídica.

Metodologia
La sessió serà marcadament pràctica, amb una vocació de resoldre dubtes i
aclarir l’articulació dels processos esmentats. Amb aquesta finalitat, per tal que
es puguin respondre les consultes plantejades de manera específica durant la
sessió, les persones que desitgin adreçar als ponents alguna qüestió relacionada
amb el contingut de la jornada poden fer-ho per mitjà de la bústia de consulta als
ponents, al web http://formacio.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya

