Sessió especial
Seminari de Relacions Col·lectives

Estabilització del
personal no permanent
a l’Administració local
26 de gener de 2021
Barcelona
Presentació
La temporalitat en l’Administració pública és un mal endèmic que s’ha
aguditzat en el període de la crisi econòmica a causa d’una política
de contracció forçosa de les ofertes de feina pública, que ha tingut
com a resultat final l’intercanvi de personal permanent per personal
no permanent i la reducció fins a un límit insuportable dels efectius
dels serveis públics.
Les polítiques de consolidació de persones i estabilització de places
induïdes pels Acords del Govern de l’Estat amb els Sindicats CCOO,
UGT i CSIF per a la millora de l’ocupació pública i les condicions de
treball, que varen tenir el seu reflex en les lleis pressupostàries de
l’any 2017 i 2018, semblen haver donat un resultat parcial.
Tanmateix, l’objectiu de reduir la temporalitat en l’ocupació pública
d’un 25% a un 8%, està lluny d’assolir-se, sobretot en alguns sectors i
Administracions territorials.
De fet, el Real Decret-llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven
mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació
econòmica, conté un article 11 en el qual s’amplia l’habilitació per a
l’aprovació de les ofertes de feina pública i la seva execució, amb
la correlativa realització dels processos d’estabilització de personal
temporal fins al 31 de desembre de 2021.

Una ampliació de termini que la disposició transitòria quarta del
Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021
sembla consolidar, a reserva última dels possibles canvis que es
puguin realitzar en TREBEP anunciats des del Ministeri de Política
Territorial i Funció Pública.
En conseqüència sembla haver arribat el moment d’accelerar les
ofertes i les convocatòries d’estabilització del personal no permanent
a l’Administració local.
Tanmateix, això s’ha de realitzar en un espai temporal emmarcat per la
gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID 19, situació que en
el seu dia va obligar a suspendre temporalment el desenvolupament
dels processos selectius i que sembla, ara per ara, prolongar-se en el
temps.
Conscients d’aquestes circumstàncies l’FMC i l’organització sindical
CCOO, amb la participació també d’UGT, vàrem decidir programar
una sessió extraordinària dedicada als processos d’estabilització del
personal no permanent a les entitats locals de Catalunya.
Aquesta és la jornada que avui us volem presentar i que ha de
ser un toc d’atenció sobre la necessitat d’impulsar les polítiques
d’estabilització a les entitats locals de Catalunya i, alhora, una ajuda
per la programació de les ofertes de feina i l’aprovació i execució de
les convocatòries de selecció per a la consolidació del personal interí
i temporal.

program

9.15 h. Presentació de la sessió.
l·lma. Sra. Olga Arnau Sanabra, presidenta de la Federació de
Municipis de Catalunya i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
Sr. Joan Mauri i Majós, professor de Dret Administratiu de la
Universitat de Barcelona i director del Seminari de Relacions
Col·lectives
9.30 h. Les ofertes públiques d’estabilització de personal no permanent.
Eva Com!lls Batet, directora de Recursos Humans de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona
10.30 h.Descans
11.00 h.Les convocatòries i els processos d’estabilització de personal no
permanent.
Remedios Roqueta Buj, catedràtica del Dret del Treball i de la
Seguretat Social de la Universitat de Valencia
12.00 h. La realització de proves selectives a través de mitjans electrònics.
Jorge Fondevila Antolín, cap de l’Assessoria Jurídica del Govern de
Cantàbria
13.00 h. Taula rodona:
Àlex Garrido, president de l’Àrea d’Administració de la Federació de
Municipis de Catalunya i alcalde de Manlleu
Manel Fages, secretari general de la Federació de Serveis DOD
FLXWDGDQLD de CCOO de Catalunya
Montse Romero, Federació de Serveis Públics de la UGT Catalunya
14.00 h. Final de la sessió

Direcció de la jornada
+*ƫ 1.%ƫ%ƫ &¨/, professor de Dret Administratiu de la Universitat de
Barcelona.

Horari
De 9.āĆ a 1ą.00 hores

Lloc de Realització
Auditori de CCOO
Via Laietana, 16
08003 Barcelona
/HVSHUVRQHVLQVFULWHVSRGUDQVHJXLUODVHVVLyde manera presencialRSHU
VWUHDPLQJper mitjà d’una plataforma digital.

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

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 19 de gener de 2021. Per a la selecció
de les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà
la participació del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de
recepció de les inscripcions.
La formalització de la inscripci es farà per mitjà del formulari que trobareu
al web de la Federació: formació.fmc.cat

Organitza:
Federació de Municipis
de Catalunya

Hi col·labora:
CCOO

