
Taller: Pressupostos Generals de l'Estat. Taxa de Reposició i 
consolidació d'ocupació temporal

Alacant: 30 Novembre 2017
València 4 Desembre 2017

Al llarg de la història de la AVTPAL, hem compartit coneixement amb les persones 
associades, amb el principal objectiu de facilitar la seua vida professional cada dia.

Hem considerat que el tema preocupant per als professionals públics que ens 
dediquem als Recursos Humans és, actualment, Els Pressupostos Generals de l'Estat, 
principalment el referit a Taxa de Reposició i a la Consolidació d'Ocupació Temporal.

Amb la finalitat d'aclarir conceptes, i abans de finalitzar l'exercici, ens sembla 
convenient la Programació d'un Taller sobre el Tema, on els assistents, prèviament a la 
realització del mateix, podran plantejar dubtes i qüestions que s'intentarà atendre 
durant la realització del Taller.

Així mateix, i donat l'interès del Taller, hem programat les sessions en dues províncies, 
dues dates diferents, amb la finalitat de facilitar l'accés dels professionals als 
mateixos.

El Ponent que desenvoluparà el Taller és En. José Manuel Baeza Menchón. 
Sotssecretari de la Diputació Provincial d'Alacant.

Les qüestions prèvies s'inclouran en el formulari d'inscripció del Taller.

Esperem haver-hi encertat i comptar amb la vostra presència en el Taller, us esperem.



PROGRAMA
ALACANT:

Lloc : Institut Alacantí de la Família Pedro Herrero
C/ Ramón de Campoamor 25. 03550 Sant Joan. Alacant
Data: 30 novembre de 2017

9’00 Recepció.- Lliurament de credencials.
De 9:00 a 12:00 Taller Pressuposats Generals de l'Estat. Taxa de Reposició i 
consolidació d'ocupació temporal

José Manuel Baeza Menchón. Sotssecretari de la Diputació d'Alacant.

PROGRAMA
VALÈNCIA:

Lloc: IVAP - Institut Valencià d'Administració Pública. Aula Magna.
Pl. del Carmen nº 4 - 46003 – VALÈNCIA
Data: Dilluns 4 de desembre de 2017

9’00 Recepció.- Lliurament de credencials.
De 9:00 a 12:00 Taller Pressuposats Generals de l'Estat. Taxa de Reposició i 
consolidació d'ocupació temporal

José Manuel Baeza Menchón. Sotssecretari de la Diputació d'Alacant.

ORGANITZA:

COL LABOREN:

          


