
 

Jornada Tècnica: “Punts critics d’actualitat legislativa” 

València 23 de novembre de 2018 

El present programa té l’objectiu principal de respondre al nostre col.lectiu. El resultat de              

l’enquesta de necessitats formatives indicava clarament la necessitat de reforçar aspectes crítics            

als que s’enfrontem des dels nostres respectius llocs de treball. 

L’obertura de diverses vies per a sustanciar l’oferta d’ocupació pública, o la nova llei de               

Coordinació de policies locals, indiscutiblement formava part de les matèries formatives mes            

demandades. 

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 de la Jornada Tècnica. 

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

PROGRAMA  

8.30  Recepció.- Lliurament de credencials.  

 

8.45 Obertura de la Jornada.- A càrrec de:  
Antoni Such Botella, Director General d'Administració Local. 
Eva Pilar Sanchis Bargues,  Vicesecretaria General FVMP  
Mila Ortiz Torremocha,  presidenta d’ AVTPAL. 

 

Ponències: 

- 9,00 – 10,00.- Els conceptes de consolidació i estabilització: la seva incidència en             

l'accés a l'ocupació pública. 

José Antonio Martínez Beltrán. Vicesecretari General del Ajuntament de València,          
Professor col·laborador del IVASPE, del IVAP i de la Diputació Provincial. 

 

10.00 a 10.30 h- Pausa  

 

- 10,30 a 11,30. El nou marc normatiu de la Policía Local  a la Comunitat Valenciana. 

Javier Cuenca Cervera. Cap d'unitat de preselecció en Diputació de València. Professor            
associat en el Departament de Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració en la Universitat               
de València 
 

 



 

12,00 Tancament de la Jornada.- A càrrec de: 

Sergi Campillo Fernàndez, Regidor de Govern Interior Ajuntament de València 

Amparo Mateu Cerdá, vicepresidenta d’ AVTPAL . 

 

12’30 Assemblea i Acte homenatge 
  

Dades d’interés 

Lloc celebració :Complex Esportiu-Cultural Petxina 
Passeig de la Petxina 42. 
46008 (València).. 
Data: 23 de novembre de 2018       INSCRIPCIONS: www.avtpal.es 

 

Preu no associats: 50€€ 

Preu associats a COSITAL y UNIJEPOL: 40€€ 

 

ORGANITZA:  

 
 
COL·LABORA: 

 

        

http://www.avtpal.es/

