
 
 
 
Avanç de programa  
 
Dia 12 de desembre  
 
09.00 h Acreditacions  
 
9.30 h Benvinguda institucional 
 
Intervenen: 
 
Jaime Tovar Jover, director gerent de l'Escola Balear d’Administració Pública 
(EBAP) 
 
Irene Truyols Cantallops, directora general de Funció Pública i Administracions 
Públiques, Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització 
 
10 h Conferencia inaugural  
«Què canviarà en l’ocupació pública? Full de ruta per transformar les 
administracions públiques amb la gestió dels recursos humans». Carles Ramió, 
catedràtic de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Pompeu 
Fabra 
 
11 h Pausa i cafè 
 
11.30 - 12.30 h Xerrades breus 
 

 «Cobrir vacants o redissenyar els llocs de treball? Repensar la funció 
pública en clau ciutadana». Joana Miñarro, cap de l’Àrea de Recursos 
Humans de l’Ajuntament de Sant Cugat  
 



 «El futur dels departaments de recursos humans en la transformació del 
sector públic». Manel Muntada, expert en gestió del coneixement, 
desenvolupament i canvi organitzatiu de cumClavis 

 
12.30 h Taula de debat 
«Noves competències per a una nova ocupació pública. La resposta està en la 
formació?» 
  
Modera: Jaime Tovar Jover, director EBAP 
  
Intervenen: 
 

 José Antonio Latorre, cap de Formació i Qualitat de la Diputació 
d’Alacant 

 Enric Herranz Moral, director de Formació de la Diputació de Barcelona 
 Josep Vicent Cortés Carreres, coordinador general d’Innovació 

Organitzativa i Gestió de Persones de l’Ajuntament de València. 
 Paqui Jiménez Chica, cap d'Estudis, Escola Balear d'Administració 

Pública  
 

14.00 h Pausa i dinar 
 
15.30 h Tallers simultanis de cocreació 
 
Dinamitza: NovaGob 
 

 Taller 1. «Traçar una estratègia per a la gestió intergeneracional del 
coneixement» 

 
 Taller 2. «Redisseny dels instruments de planificació de recursos 

humans sota l’enfocament del relleu generacional» 
 
18.30 h Posada en comú i conclusions 
 
 
Dia 13 de desembre  
 
9.30 h Conferència inspiracional  
«Diferències generacionals en l’Administració pública. Gestionant “talents”».  
Laura Rosillo, experta en age management (‘gestió de l’edat’), consultora a 
Talent Cooldys  
  
10.30 h Pausa i cafè  
 
11.00 h Xerrades breus  
 

 «El repte de la intel·ligència col·lectiva de l’Administració pública. Com 
generam entorns Col·laboraCREAtius?». Amalio Rey, expert en 
intel·ligència col·lectiva, fundador i director d’Emotools 

 



 «Nous processos selectius per atreure talent». María Dapena, cap de 
l’Àrea de Recursos Humans i Formació de l’Ajuntament de Vigo 

 
12 h Taula rodona 
«Casos d’èxit de gestió del relleu generacional a les administracions públiques» 
 
Modera: Catalina Martínez Andreu, cap del Departament de Coordinació i 
Modernització, Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques, 
Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització 
 
Intervenen:  
 

 Joseba Basterra, responsable del Servei de Formació de l’Institut Basc 
d’Administració Pública (IVAP)  

 Javier Domínguez Murillo, cap de servei de Gestió del Coneixement a 
l’Institut Andalús d’Administració Pública (IAAP) de la Junta d’Andalusia 

 Xose Areses, cap de la Unitat de Suport, Direcció General de la Funció 
Pública, Ministeri de Política Territorial i de Funció Pública 

 María Monar Lora, tècnica Superior de Qualitat, Departament de Qualitat 
i Atenció a la Ciutadania, Ajuntament de Palma 

 
 
13.15 h Pluja d’idees i decàleg  
 
Dinamitza: NovaGob 
 
«Les 10 claus del relleu generacional en l’Administració pública» 
 
13.45 h Clausura  
 
Intervenen: 
 
Isabel Castro Fernández, consellera d'Administracions Públiques i 
Modernització, Govern de les Illes Balears 
 
 
 
 
 


