SEMINARI DE

relacions col·lectives
31 d’octubre, 28 de novembre
i 19 de desembre de 2018
Barcelona
Presentació
Un any més la Federació de Municipis de Catalunya organitza una
nova programació del Seminari sobre relacions col·lectives que compta amb una dilatada trajectòria: una vintena d’edicions. Es manté la
seva estructura tradicional de tres sessions, amb tres ponències per
cada sessió, en les quals es tracten temes diversos amb ponents de
contrastada experiència acadèmica i professional. Aquest any s’han
volgut abordar com a àmbits de referència la política retributiva, els
desafiaments que presenten els reptes tecnològics i de futur en el
món del treball i l’aplicació de la nova llei de contractes del sector
públic.
Inaugurarem el Seminari amb una sessió el dia 31 d’octubre, que
comptarà amb una ponència sobre els estímuls a la jubilació anticipada i els premis a l’ordinària dels empleats públics, a càrrec de
Carolina Gala, catedràtica de dret del treball i de la seguretat social
de la Universitat Autònoma de Barcelona; aquesta intervenció vindrà acompanyada de la de Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, professor
agregat de dret del treball i de la seguretat social de la Universitat
Oberta de Catalunya, sobre la indemnització dels contractes temporals en l’administració pública després de la revisió del TJUE de la
doctrina “De Diego Porras”; tancarà el dia, la ponència de Jesús Angel Fuentetaja Pastor, catedràtic de dret administratiu de la Universitat Nacional de Educació a Distancia, sobre les retribucions i la jornada de treball dels funcionaris públics després de la LGPE de 2018.
La sessió del dia 28 de novembre tindrà una perspectiva més oberta, s’iniciarà amb una exposició del professor de ciència política i
de l’administració Javier Cuenca Cervera, sobre la configuració dels
òrgans de selecció del personal en les administracions públiques. A
continuació intervindrà Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de universitat acreditat i consultor institucional, amb una ponència sobre

l’enfocament preventiu en la protecció de dades personals desprès
del RGDP, amb una especial referència al paper i la funció dels codis
de conducta en aquest camp. Unes col·laboracions que seran completades amb la participació de Mikel Gorriti Bontigui, doctor en psicologia i assessor de la Direcció General de la Funció Pública del
Govern Basc, amb una exposició sobre els llocs de treball del futur
en el sector públic.
La tercera sessió del dia 19 de desembre, que dedicarem a temes
més relacionals de base contractual, s’iniciarà amb una intervenció
sobre les xarxes entre subjectes propis dels sistemes institucionals
públics i la problemàtica laboral que generen, una ponència que es
desenvoluparà per Juan Bautista Vivero Serrano, professor titular de
dret del treball i de la seguretat social de la Universitat de Salamanca. Aquesta primera intervenció anirà seguida de la participació de
Susana Rodríguez Escanciano, catedràtica de dret del treball i de la
seguretat social de la Universitat de Lleó, sobre criteris socials en la
nova Llei de contractes del sector públic. Tancarà el seminari, el catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Granada, que ens
acostarà a la específica problemàtica generada pels grups de Whatsapp, cossos de seguretat i la critica de responsables institucionals.
Confiem, doncs, que el programa que s’ha preparat sigui del vostre
interès i us animem a participar en aquesta 20a edició del seminari,
una data que és un èxit col·lectiu de tots aquells que al llarg d’aquests
anys hem fet seminari, una acció que es torna a presentar com un espai de debat i de reflexió conjunta per a gestors i representants de
personal, que pretén ajudar al coneixement del canviant món de les
relacions laborals en el sector públic.
Joan Mauri Majós.
Director del Seminari.
Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona

program

31/10/18
09.15 h. Inauguració. Silvia Folch i Sánchez, regidora de l’Ajuntament del Masnou i
vicepresidenta segona de l’Àmbit de Serveis Econòmics de l’FMC, Juan Ignacio Soto
Valle, secretari general de l’FMC i Joan Mauri i Majós, professor de Dret Administratiu
de la Universitat de Barcelona i director del Seminari.
09.30 h. Nous pressupostos. noves polítiques d’ocupació pública. Una perspectiva
sindical. Un representant de CC.OO i un representant d’UGT.
10.00 h. Els estímuls a la jubilació anticipada i els premis a l’ordinària dels empleats públics: la seva correcció jurídica. Carolina Gala Durán, catedràtica de Dret del
Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
11.00 h. Descans
11.30 h. Sobre la indemnització dels contractes temporals en l’administració pública: la revisió del TJUE de la doctrina “Diego Porras”. Ignasi Beltran de Heredia Ruiz,
professor agregat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Oberta
de Catalunya.
12.30 h. Les retribucions i la jornada de treball dels funcionaris públics després de
la LGPE de 2018. Jesús Angel Fuentetaja Pastor, catedràtic de Dret Administratiu de
la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)

28/11/18
09.30 h. La configuració dels òrgans de selecció del personal laboral i funcionari
de les administracions públiques. J. Javier Cuenca Cervera, doctor en Ciència Política, professor associat del Departament de Ciència Política i de l’Administració de la
Universitat de València.
10.30 h. Descans
11.00 h. L’enfoc preventiu en la protecció de dades personals després del RGPD:
en especial, els codis de conducta. Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de Universitat (acreditat) i consultor institucional.
12.00 h. Els llocs de treball del futur en el sector públic. Mikel Gorriti Bontigui, doctor en Psicologia, responsable de RRHH de la Direcció General de la Funció Pública
del Govern Basc.

19/12/18
09.30 h. Les xarxes empresarials en els sistemes institucionals públics: problemàtica laboral. Juan Bautista Vivero Serrano, professor titular de Dret del Treball i de la
Seguretat Social de la Universitat de de Salamanca.
10.30 h. Descans
11.00 h. Criteris socials en la nova Llei de Contractes del Sector Públic. Susana
Rodriguez Escanciano, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la
Universitat de Lleó.
12.00 h. Grups de WhatsApp, cossos de seguretat i crítica dels responsables institucionals: lliure expressió, falta de respecte als superiors o delicte d’injúries?
Federico Castillo Blanco, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Granada.

Direcció del Seminari
Joan Mauri i Majós, professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.

Secretaria tècnica del Seminari
Laura Gálvez Pons
Via Laietana, 33, 6è. 08003 Barcelona. Tel.: 93 310 44 04 Fax: 93 310 71 03
Correu electrònic: l.galvez@fmc.cat.

Lloc de Realització
El seminari tindrà lloc a l‘Auditori de l’idEC (l’Institut d’Educació Contínua),
al carrer Balmes, 134, de Barcelona.

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

Horari
De 9.30 a 13.30 hores

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 24 d’octubre de 2018. 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), l’adequació al perfil del destinatari
de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds.
Cal formalitzar la inscripció per mitjà del formulari que trobareu al web de la
Federació de Municipis de Catalunya: www.fmc.cat.
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