CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 12 (19.04.2007)

1. Hem incorporat, a l’apartat “personal funcionari” de la versió impresa del Codi, una
nova norma:
•Ley

7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del empleado público

Com a document annex a aquesta actualització, us trametem el nou Sumari de les
normes que integren el Codi i que heu de substituir pel que teníeu fins ara.
2. L’aprovació de dita norma, la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
empleado público (BOE núm. 89, de 13 d’abril), que entrarà en vigor el proper dia 13
de maig, ha significat la modificació de quatre de les normes contingudes en el Codi, en
la seva versió impresa:
•Ley

30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la función pública

•Ley

7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (selección)

•Real

decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local
(selección)

•Ley

9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las
condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las administraciones
públicas

Respecte de cadascuna d’aquestes normes, en concret ha comportat:
a) Ley 30/1984:
•

La derogació de les lletres e) i f) de l’article 3.2, referides a diverses competències
del Govern.

•

La derogació dels articles 6, 7 i 8, relatius al Consejo Superior de la Función
Pública.

•

La derogació dels articles 11 i 12 sobre a l’ordenació de la funció pública de les
CCAA i la regulació dels funcionaris transferits.

•

La derogació dels articles 13, apartats 2, 3 i 4; 14 apartats 4 i 5; 16; 17 i 18
apartats de l’1 al 5, relatius als registres de personal, programació i oferta pública
d’ocupació.

•

La derogació de l’article 19.1 i 3; les lletres a, b, c, e, g i i de l’apartat primer de
l’article 20 i els apartats 2 i 3 d’aquest article; 21 i 22.1, relatius a la selecció,
provisió i promoció interna.

•

La derogació dels articles 23 i 24, sobre retribucions del personal al servei de les
administracions públiques.

•

La derogació dels articles 25 i 26, referents a l’estructura del personal al servei de
les administracions públiques.

•

L’article 29, a excepció del darrer paràgraf dels apartats 5, 6 i 7, relatiu a les
situacions administratives.

•

La derogació dels apartats 3 i 5 de l’article 30, referents al permís de maternitat i
el permís per violència de gènere.

•

La derogació de l’article 31, sobre el règim disciplinari.

•

La derogació de l’article 32, sobre el règim de Seguretat Social.

•

La derogació de l’article 33, relatiu a la jubilació forçosa.

•

I, finalment, la derogació de les disposicions addicionals tercera, quarta, dotzena i
quinzena, i de les disposicions transitòries segona, octava i novena.

b) Ley 7/1985:
•

La derogació de l’article 92 i del Capítol III del Títol VII, relatiu a la selecció i
formació dels funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

c) Real decreto legislativo 781/1986:
•

La derogació del Capítol III del Títol VII, relatiu als funcionaris amb habilitació de
caràcter nacional.

d) Ley 9/1987:
•

La derogació de tots els seus articles, a excepció de l’article 7, relatiu a les Juntes
de Personal, així com els articles 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 25, 26, 27, 28 i 29, que es mantenen en vigor, amb el caràcter de norma
bàsica, mentre no es determini el procediment electoral general previst a l’article
39 de l’EBEP.

3. L’aprovació d’aquesta mateixa llei ha comportat igualment la modificació d’una de les
normes contingudes en el Codi en la seva versió digital:
•Ley

53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las
administraciones públicas

En concret, s’han modificat d’aquesta llei, les lletres a) i g) de l’article 2.1, i l’apartat
primer de l’article 16.
4. L’aprovació d’aquesta llei ha comportat també la derogació d’una de les normes
contingudes en el Codi en la seva versió digital, que per tant hi ha deixat d’aparèixer:
•Ley

17/1993, de 23 de diciembre, sobre incorporación a la función pública española
de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea
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