CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 24 (01.09.2010)

1. L’aprovació de la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se establece un
sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores
autónomos (BOE núm. 190, de 06·08·2010), ha significat la modificació d’una de les
normes contingudes en el Codi, en la seva versió impresa:

∼ Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales
•

Dita modificació es concreta en una nova redacció de l’art. 32, relatiu a l’actuació
preventiva de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la
Seguretat Social.

2. L’aprovació d’aquesta Llei ha comportat igualment la modificació d’una norma
continguda en la versió digital del Codi:

∼ Real

Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley general de Seguridad Social

Dita modificació es concreta en:
•

La incorporació d’una nova lletra e) a l’apartat 2 de l’art. 5, relativa a l’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics.

•

La incorporació d’una nova disposició addicional cinquantena, relativa a les
notificacions d’actes administratius per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics.

3. El pronunciament de la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de
juny (BOE núm. 172, de 16·07·2010), afecta una de las normes contingudes en el Codi,
en la seva versió digital:

∼ Llei Orgànica 6/2006, de 20 de juliol, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya
(selecció)

Dita afectació se concreta en:
•

La interpretació que es fa de l’apartat 5 de l’art. 33.

•

La interpretació que es fa dels apartats 3 i 4 de l’art. 90.

•

La nul·litat de l’incís “pot incloure la capacitat legislativa per a establir i regular els
tributs propis dels governs locals i”, contingut a l’art. 218.2.

