SEMINARI SOBRE

relacions col·lectives
22 d’octubre, 19 de novembre
i 17 de desembre de 2019
Barcelona
Presentació
Un curs més, la Federació de Municipis de Catalunya organitza un
nou Seminari de Relacions Col·lectives que manté la seva estructura
tradicional de tres sessions, amb sengles intervencions per cada sessió, i que se celebrarà un dimarts dels mesos d’octubre, novembre i
desembre d’aquest any.
La primera sessió, prevista per al dia 22 d’octubre, té com a protagonista la precarietat, que s’està convertint en un mal endèmic de
l’ocupació pública que les polítiques d’estabilització no poden controlar i que acaba trobant una diversitat de solucions en el Tribunal
de Justícia de la Unió Europea. Per tractar aquesta qüestió hem convocant la professora Roqueta Buj, catedràtica de Dret del Treball i
de la Seguretat Social de la Universitat de València, que abordarà els
processos de selecció que procuren l’estabilització del personal interí i temporal. En aquest mateix acte participarà el professor Beltran
de Heredia, agregat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de
la UOC, que tractarà de les possibilitats de transformació “automàtica” d’una relació laboral no permanent en una de permanent, a la
vista de la doctrina del TJUE sobre aquesta matèria; una intervenció
que serà completada pel professor Fuentetaja Pastor, catedràtic de
Dret administratiu de la UNED, amb l’anàlisi de les possibilitats de
transformació “automàtica” d’una relació de funció pública interina
en una de funció pública de carrera, a la vista, també, dels pronunciaments del TJUE.
La sessió del dia 19 de novembre la dedicarem a resoldre els dilemes
i dubtes a què ha donat lloc en les nostres administracions locals
l’aprovació del Reial Decret-llei 6/2019, de mesures urgents per a la
garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes
en la feina i l’ocupació, de la mà de Gala Duran, catedràtica de Dret
del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de

Barcelona. També hem demanat a la professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de Castella-La Manxa, Cantero Martínez,
que procuri establir algun criteri o pauta sobre la jurisprudència dels
nostres tribunals envers el nomenament d’interins per a la cobertura
de funcions reservades a funcionaris de carrera, que té a dia d’avui
una especial incidència sobre els membres dels cossos de policia
local. Clourem aquesta sessió amb una posada al dia sobre els incessants canvis que s’estan produint ens processos de subrogació de
personal procedents d’un operador privat induïts per les decisions
de remunicipalització de serveis, anàlisi que conduirà el professor
Castillo-Blanco, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat de
Granada.
L’última sessió té com a primera intervenció la de la senyora Pérez
Pablo, cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina
Antifrau de Catalunya, a qui hem demanant que ens posi al corrent
de la nova legislació que, tenint en compte la proposta de Directiva
Europea relativa a la protecció de les persones que informen sobre
infraccions del Dret de la Unió, s’està tramitant en el Parlament de
Catalunya com a proposició de llei de protecció integral dels alertadors. En aquesta mateixa sessió hem convidat el professor Arroyo
Yanes, catedràtic de Dret administratiu de la Universitat Pablo de
Olavide de Sevilla, perquè ens informi de la jurisprudència més recent sobre la consolidació del grau personal del funcionaris de carrera i interins. Finalment, tancarà l’acte el senyor Fondevila Antolín,
cap de l’Assessoria Jurídica de la Conselleria de Presidència, Interior,
Justícia i Acció Exterior del Govern de Cantàbria, que ens plantejarà
les últimes disfuncions existents entre la doctrina del tribunals laborals i dels tribunals administratius centrades en temes d’accés i en la
controvertida figura del personal laboral indefinit no fix de plantilla.
Esperem que aquesta selecció de temes i ponents sigui del vostre
interès i ens torneu a fer confiança i acompanyar en la que ja serà la
21a edició del nostre –vostre- Seminari.
Joan Mauri Majós.
Director del Seminari.
Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona

program

22/10/19
9:30h. Les bases de les convocatòries d’estabilització. Sistemes selectius, mèrits,
proves i notes de tall. Límits i possibilitats.
Remedios Roqueta Buj, catedràtica del Dret del Treball i de la Seguretat Social en la
Universitat de València.
11:00h. La transformació “automàtica” del personal laboral temporal/interí en personal fix com a conseqüència d’una utilització abusiva de les relacions de treball
per temps determinat en el sector públic: una perspectiva des de l’ordenament
jurídic laboral.
Ignasi Beltran de Heredia, professor agregat de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
12:00h. La transformació “automàtica” del personal funcionari interí en personal
de carrera com a conseqüència d’una utilització abusiva de les relacions de treball
per temps determinat en el sector públic: una perspectiva des de l’ordenament
jurídic de la funció pública.
Jesús A. Fuentetaja Pastor, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Nacional de Educació a Distancia (UNED).

19/11/19
9:30h. El Reial Decret-llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia
de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en la feina i l’ocupació.
Mesures de conciliació de la vida laboral i familiar i permisos per naixement.
Carolina Gala Duran, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
11:00h. El nomenament de funcionaris interins per a la cobertura de les funcions
reservades a funcionaris de carrera. El cas de la policia local.
Josefa Cantero Martínez, professora titular de Dret Administratiu de la Universitat de
Castella-La Manxa.
12:00h. Els processos de subrogació de personal derivats del canvi en els models
de gestió dels serveis locals després de la Llei de Contractes del Sector Públic i
dels últims pronunciaments jurisprudencials comunitaris i nacionals”.
Federico Castillo-Blanco, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Granada.

17/12/19
9:30h. Les normes sobre protecció de les persones alertadores i el seu impacte
sobre els ens locals de Catalunya.
Rosa Maria Pérez Pablo, cap d’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics de l’Oficina
Antifrau de Catalunya.
11:00h. La consolidació del grau personal dels funcionaris de carrera i dels funcionaris interins a l’Administració local.
Luís Miguel Arroyo Yanes, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pablo de
Olavide de Sevilla.
12:00h. Disfuncions entre la jurisdicció social i la contenciosa en relació amb l’ocupació pública; especial referència a les condicions laborals dels indefinits no fixes.
Jorge Fondevila Antolín, cap de l’Assessoria Jurídica de la Conselleria de Presidència,
Interior, Justícia i Acció Exterior del Govern de Cantabria. Cos de Lletrats del Govern
de Cantabria. Secretari d’Administració Local.

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 15 d’octubre de 2019. 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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