La Selecció com a element clau de la innovació. Aspectes jurídics i
organitzatius.
València 15 de juny de 2018
Al llarg de la història de l’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 entre uns altres la selecció de personal, després d’anys de immobilitat, sense
cap convocatòria, tenim davant el repte de dotar de personal tot allò que no s’ha fet, mes
preveure el relleu d’aquell personal que s’haurà de jubilar i que suposa més d’un 30 % de les
plantilles en els propers 10 anys.
Amb la finalitat d'aclarir conceptes, tenim el privilegi de comptar amb dos grans
professionals dels Recursos Humans com són Mikel Gorriti i Joan Mauri.
Com és habitual en les accions programades, els assistents, prèviament a la realització del
mateix, podran plantejar dubtes i qüestions que s'intentarà atendre durant la realització de la
jornada.
Les qüestions prèvies s'inclouran en el formulari d'inscripció del Taller
Esperem haver-hi encertat i comptar amb la vostra presència en la Jornada, us esperem.
PROGRAMA
9.00  Recepció.- Lliurament de credencials.
9.15 Obertura de la Jornada.- A càrrec de les entitats col.laboradores:
José Ruiz Cervera, Vice-president 5º de la Diputació de València. Diputat de l'Àrea
d'Administració General.
Mila Ortiz Torremocha, presidenta d’AVTPAL.
Ponències:
9,30 - 11,15 Innovar en selecció des de l'evidència empírica i les noves
competències.
Mikel Gorriti Bontigui, Cap de Divisió de Planificació. Departament d'Interior
Govern Basc.

11.15 a 12.00 h- Pausa i cafè
12,00 a 13,30 "La selecció i els seus aspectes jurídics i organitzatius: ofertes,
processos d' estabilització i decisions selectives".
Joan Mauri Majós. Professor titular de Dret Administratiu Universitat de Barcelona.
Tancament de la Jornada.- A càrrec de :
Sergi Campillo Fernàndez, regidor delegat de Govern Interior
Amparo Mateu Cerdá, vicepresidenta d’AVTPAL
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La Selección como elemento clave de la innovación. Aspectos jurídicos y
organizativos .
Valencia 15 de junio de 2018
A lo largo de la historia de AVTPAL, hemos compartido conocimiento con las personas
asociadas , con el principal objetivo de facilitar su vida diaria profesional.
Hemos considerado que el tema preocupante para los profesionales del ámbito público
que nos dedicamos a los Recursos Humanos es, entre otros, la selección de personal.
Con la finalidad de aclarar conceptos, tenemos el privilegio de contar con dos grandes
profesionales de los Recursos Humanos como son Mikel Gorriti y Joan Mauri.
Como es habitual en las acciones programadas, los asistentes, previamente a la realización
de la misma, podrán plantear dudas y cuestiones que se intentarán atender durante la realización
de la jornada.
Las cuestiones previas se incluirán en el formulario de inscripción de esta Jornada- Taller.
Esperamos haber acertado y contar con vuestra presencia en la Jornada, os esperamos.
PROGRAMA
-

9 h Recepción.- Entrega de acreditaciones.

-

9.15 h. Inauguración de la Jornada.- Intervienen:

José Ruiz Cervera. Vicepresidente 5º de la Diputación de Valencia. Diputado del Área de
Administración General
Mila Ortiz Torremocha. Presidenta de AVTPAL.
Ponentes
- 9,30 a 11,15 h.- Mikel Gorriti Bontigui. Jefe de la División de Planificación. Departamento
de Interior del Gobierno Vasco.
- “Innovar en Selección desde la evidencia empírica y las nuevas competencias”
-

11.15 a 12.00 h- Pausa y cafè

-

12,00 a 13,30 Joan Mauri Majós. Profesor titular de Derecho Administrativo de la
Universidad de Barcelona
"La selección y sus aspectos jurídicos y organizativos: ofertas, procesos de consolidación y
decisiones selectivas”
Cierre de la Jornada.- A cargo de :
Sergi Campillo Fernández; Concejal delegado de Personal del Excmo. Ayuntamiento de Valencia
Amparo Mateu Cerdá.- Vicepresidenta de AVTPAL

Lugar de celebración: Centro Cultural La Beneficencia.- Salón Alfonso el
Magnánimo .
Calle Corona 36, Valencia
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