
 

 

COL·LEGI DE SECRETARIS, 
INTERVENTORS I TRESORERS 
D’ADMINISTRACIÓ LOCAL 
DE GIRONA 

 

JORNADA SOBRE LES POLITIQUES SELECTIVES I DE RRHH A LES 
ENTITATS LOCALS AMB L’APLICACIÓ DE LA LPGE’21 

 
PLATAFORMA ZOOM, divendres 12 de febrer de 2021 

 
PROGRAMA 
 
9.00-9.15h: Connexió dels assistents i Benvinguda. 
 
9.15-11.15h: 
 

- L’oferta d’ocupació pública pel 2021: criteris bàsics i elements de dubte. 
- La taxa de reposició d’efectius de les entitats locals: concepte, forma de càlcul i 

disfuncions. 
- L’execució dels processos selectius derivats de l’oferta del 2021. 
- Abast d’aplicació de l’art.19.sis.2 i 3 de la LPGE’21 a les entitats locals i la seva 

connexió amb l’EBEP. 

 
11.15-11.30h: Descans.   
 
11.30-13.30h:  
 

- La situació dels treballadors indefinits no fixos al 2021. 
- La incorporació del personal laboral temporal i funcionaris interins durant el 2021. 
- Els processos d’estabilització de personal temporal i interí al 2021: Són vigents les 

normatives aprovades per la LPGE’17 i LPGE’18? 
- Anàlisi de possibilitats, dificultats i connexió amb les mesures de pròrroga dels 

processos d’estabilització. 
- Les polítiques selectives pel 2021 als consorcis, fundacions públiques i societats i 

empreses mercantils públiques locals. 
  
 
13.30-14.00 h: Torn de preguntes. 
 
OBJECTIU 
 
L’objectiu de la jornada és clarificar les diferents qüestions relatives a la gestió dels Recursos 
Humans a les entitats locals, a la vista de les previsions contingudes a la llei 11/2020 de 30 de 
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2021, des del punt de vista de la 
normativa però també de l’aplicació pràctica que es fa per part dels tribunals.  
 
DESTINATARIS 
 
Secretaris/àries i interventors/es d’administració local, tècnics i personal administratiu de les 
àrees de Recursos humans de les corporacions locals, alcaldes/esses, regidors/es, 
diputats/des provincials, consellers/eres comarcals, personal acadèmic i qualsevol altra 
persona interessada en l’objecte de la jornada. 
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DATA, HORARI I LLOC 
 
Data: Divendres, 12 de febrer de 2021  -  Horari: de 9:00 a 14:00 hores 
Lloc: Plataforma ZOOM-WEBINAR. 
 
PROFESSORAT 
 
Xavier Boltaina Bosch 
Professor de funció pública de la UB i Gerent de la Diputació de Barcelona i de l’àrea 
d’assistència en recursos humans als governs locals 
 
PREU 
 
S’estableix una quota d’inscripció de 80,00 euros (70,00 euros per a col·legiats/ades del 
CSITAL Girona). 
 
INSCRIPCIONS 
 
S’hauran de formalitzar mitjançant el web del Csital Girona: www.csitalgirona.com, tot indicant 
nom i cognoms, DNI, institució i càrrec, correu i telèfon de contacte. Cal fer el pagament de la 
matrícula per transferència bancària al núm. de compte ES98 2100 8101 9123 00156346. 
Places limitades.  
 
Dos dies abans de la sessió s’enviarà un correu electrònic amb el link per connectar-s’hi.  
 
CERTIFICAT 
 
A les persones inscrites que assisteixin al curs i que ho sol·licitin,  se’ls expedirà un certificat 
d’assistència. 
 
CONDICIONS DE LA INSCRIPCIÓ  
 
1.- La inscripció a l'acció formativa es podrà realitzar fins les 12:00 del dia hàbil anterior a la 
data de la seva celebració. 
 
2.- La confirmació, per part del CSITAL Girona, de la inscripció en l'acció formativa genera la 
meritació de la quota d'inscripció.  
 
3.- La comunicació fefaent (amb correu electrònic de resposta per part del CSITAL Girona) de 
la sol·licitud de baixa a una acció formativa amb més de dos dies hàbils d'antelació, dona dret 
a sol·licitar la devolució de l'import de la quota d'inscripció abonada o, si s'escau, a anul·lar la 
factura emesa pendent d'abonament. 
 
4.- La no assistència a l'acció formativa sense comunicació prèvia amb una antelació mínima 
de dos dies hàbils, no eximeix de l'obligació de pagament de la quota d'inscripció meritada 
amb motiu de la inscripció, ni, per tant, genera dret a la seva devolució, en cas que ja hagués 
estat abonada. 
 
5.- Les entitats que acreditin saldos deutors amb una antiguitat superior a 6 mesos no podran 
inscriure al seu personal a noves accions formatives organitzades pel CSITAL Girona, fins que 
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no es cancel·lin aquests deutes. En aquests casos, un cop rebuda la sol·licitud d'inscripció per 
part de l'entitat de què es tracti, se li comunicarà la seva situació de deutora envers el CSITAL 
Girona i se li remetrà còpia de les factures emeses i pendents de pagament.  
 
 
ORGANITZACIÓ I INFORMACIÓ 
 
Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Girona 
 
Apartat de Correus: 201. 17002-GIRONA 

 
E-mail: contacte@csitalgirona.com 

  cositalgirona@gmail.com 
  


