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Presentació
L’any 2022 s’ha iniciat amb l’aprovació de tot un seguit de modificacions legislatives les quals afectaran, sense cap mena de dubte, la
gestió de l’àmbit dels recursos humans. En els darrers dies del mes
de desembre han estat aprovades lleis que modifiquen i afecten l’Estatut Bàsic dels Empleats Públics, la regulació catalana en matèria de
funció pública, la normativa de Seguretat Social i, també, la Llei de
l’Estatut dels Treballadors que és l’objecte de la sessió extraordinària
que proposem del Seminari de Relacions Col·lectives.
Totes les modificacions legislatives que s’han portat a terme tindran
incidència en l’àmbit dels recursos humans i, en aquest sentit, el sector públic haurà de fer un nou esforç per adequar la seva gestió a
un nou règim regulador que exigirà, ben segur, que els responsables
dels àmbits de personal hagin de conèixer amb detall la finalitat i
conseqüències que comporta el nou escenari normatiu.

La sessió del Seminari que es proposa, pretén l’estudi amb profunditat de les modificacions introduïdes pel Real Decreto-ley 32/2021, de
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado
de trabajo, amb l’objectiu, a més, de ser una jornada que permeti als
gestors públics de les administracions locals disposar d’un espai on
reflexionar i comentar amb els ponents que ens acompanyaran tots
els dubtes que se’n deriven de l’aplicació d’aquesta regulació a l’àmbit local.
Alhora, no es pot obviar, aquesta reforma legislativa s’aprova, com
dèiem abans, juntament amb altres propostes legislatives encaminades a garantir l’estabilitat de l’ocupació o, en paraules que es reprodueixen a la part expositiva de la llei, “la reforma que contiene este
real decreto-ley pretende corregir de forma decidida esta temporalidad excessiva”. I és que, com ens recorden les xifres de temporalitat
existents a l’administració pública, i també en el sector privat, i com
ens ha recordat la Unió Europea, el mercat laboral a Espanya necessita abordar de forma decidida el mal endèmic de la temporalitat.

program

9.15 h. Presentació de la sessió.
Susanna Mérida López, secretària general adjunta de la Federació
de Municipis de Catalunya.
Lola Miró Folgado, directora del Seminari.

9.30 h. Aspectes relatius a la contractació.
Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de Dret del Treball
i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

10.30 h.Descans

11.00 h.La modificació dels articles 42, 84 i 86 i la derogació de la DA 16a.
Ignasi Beltran de Heredia Ruiz, professor de Dret del Treball
i de la Seguretat Social de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

12.00 h. Qüestions relatives a la Seguretat Social.
Carolina Gala Durán, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat
Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.

13.00 h. Debat.
Amb la participació dels assistents i els ponents

13.30 h. Final de la sessió

Direcció de la jornada
Lola Miró Folgado, directora dels Serveis de Recursos
Humans de la Diputació de Barcelona.

Horari
De 9.30 a 13.30 hores

Lloc de Realització
La sessió se celebrarà en format híbrid:
- Presencialment des de l‘auditori de la UPF-BSM (Barcelona School
of Management de la Universitat Pompeu Fabra). C/Balmes, 134.
Barcelona.
- En streaming per mitjà de la plataforma Zoom.
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 24 de gener de 2022. 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

