Curso monográfico sobre os retos e as perspectivas do
emprego público nun contexto de crise
Mércores, 3 de abril

17.00 Da función pública en tempos de crise á crise da función pública
Jesús Fuentetaja Pastor, profesor titular de Dereito Administrativo (UNED)

16.30 Entrega da documentación

18.15 Mesa redonda
Moderador: Ignacio Carballo González, xornalista, delegado territorial de La Voz

16.45 Inauguración

de Galicia

17.00 A organización e o réxime do emprego público á luz da Constitución e da
xurisprudencia constitucional
Alberto Palomar Olmeda, maxistrado do Xulgado do Contencioso-Administrativo
núm. 23 de Madrid e profesor da Universidade Carlos III de Madrid

- Roberto Blanco Valdés, catedrático de Dereito Constitucional (USC)
- Xosé Luís Barreiro Rivas, profesor titular de Ciencia Política e da Administración
(USC)
- Jesús Fuentetaja Pastor, profesor titular de Dereito Administrativo (UNED)
Venres,
Venres, 5 de abril

18.15 A estruturación do emprego público e a dualidade de réximes do persoal
ao servizo das Administracións públicas,
públicas, cunha especial referencia ao persoal
directivo
María José Feijóo Rey, profesora titular de Dereito do Traballo e da Seguridade
Social (UAB)

Xoves,
Xoves, 4 de abril
10.00 É necesario outro modelo de emprego público?
Francisco Cacharro Gosende, secretario xeral da Deputación de Ourense
11.15 O impacto sobre o emprego público da Lei 3/2012, do 6 de xullo,
xullo, de
medidas urxentes para a reforma do mercado laboral
Jesús Martínez Girón, catedrático de Dereito do Traballo (UDC)
Alberto Arufe Varela, profesor titular de Dereito do Traballo (UDC)

9.30 O Estatuto básico do empregado público: análise e valoración dos seus
resultados prácticos
Germán Fernández Farreres, catedrático de Dereito Administrativo (UCM)
10.45 Os axustes e as reformas no emprego público: a situación actual e as
perspectivas
Miguel Sánchez Morón, catedrático de Dereito Administrativo (UAH)
12.00

Descanso

12.30 É posible desenvolver o Estatuto básico do empregado público en tempos de
crise?
crise?
Luis Ortega Álvarez, maxistrado do Tribunal Constitucional e catedrático de
Dereito Administrativo (UCLM)
14.00

Clausura

12.30 Descanso
13.00 A carreira administrativa: a provisión de postos de traballo e a
promoción profesional. A avaliación do desempeño dos empregados públicos
Luis Míguez Macho, profesor titular de Dereito Administrativo (USC)

NOTA
Por motivos alleos á EGAP, este programa pode sufrir algunha variación.
As actualizacións pódense consultar na páxima web da escola.

Obxectivos
O presente curso diríxese a analizar a incidencia sobre a función pública
das medidas que se están a adoptar en España como resposta á crise na
que estamos inmersos. Nesta liña, algúns dos máis prestixiosos
especialistas na materia tentarán suscitar o debate para albiscar que
función pública sairá desta crise e, polo tanto, para dar resposta a
preguntas claves nas circunstancias actuais como se hai demasiados
funcionarios, se é lexítimo o recorte dos seus soldos ou se o seu
rendemento é susceptible de control.

ESCOLA GALEGA DE
ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

Destinatarios
Persoal ao servizo das Administracións galegas, profesionais,
universitarios e calquera outra persoa interesada en coñecer o réxime da
función pública e os retos aos que se enfronta nas circunstancias actuais.
Convocatoria
DOG do 20 de marzo de 2013
Información e matrícula
Tel.: 981 546 239 - 981 546 241 - 881 997 014
http://egap.xunta.es
novas.egap@xunta.es
Certificado de asistencia
Entregaráselles aos inscritos sempre que a súa asistencia sexa igual ou
superior ao 90% das horas programadas. Neste documento faranse
constar os contidos, a data e o lugar de realización do curso.
En todo caso, a asistencia debidamente acreditada valorarase consonte
os criterios fixados na normativa reguladora para os efectos do
recoñecemento dos cursos de formación.
Directora académica
Sonia Rodríguez-Campos González
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