
           
                        

 

 
 

CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL 
 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 27 (15.06.2011) 
 
 
 
1. L’aprovació del Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes 
para la reforma de la negociación colectiva (BOE núm. 139, de 11·06·2011), ha 
significat la modificació d’una de les normes contingudes en el Codi, en la seva versió 
impresa: 
 

 Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

 
Dita modificació es concreta així: 
 

 S'afegeix un nou paràgraf en l'apartat 2 de l'art. 40, relatiu a la mobilitat 
geogràfica. 

 

 S'afegeix un nou paràgraf en l'apartat 4 i es dóna nova redacció a l'apartat 6 de 
l'art. 41, relatiu a les modificacions substancials de les condicions de treball. 

 
 S'afegeix un nou paràgraf en l'apartat 2 de l'art. 51, relatiu a l'acomiadament 

col·lectiu. 
 

 Es dóna nova redacció a l'apartat 3 de l'art. 82, relatiu al concepte i eficàcia dels 
convenis. 

 
 Es dóna nova redacció a l'apartat 3 de l'art. 85, relatiu al contingut mínim dels 

convenis col·lectius. 
 

 Es dóna nova redacció a l'apartat 3 de l'art. 86, relatiu a la negociació d'un 
conveni col·lectiu un cop denunciat i finalitzada la durada pactada. 

 
 Es dóna nova redacció a l'art. 87, relatiu a la legitimació per negociar els 

convenis. 
 

 Es dóna nova redacció a l'art. 88, relatiu a la comissió negociadora. 
 

 Es dóna nova redacció als apartats 1 i 2 de l'art. 89, relatius a la tramitació dels 
convenis col·lectius. 

 
 Es dóna nova redacció a l'art. 91, relatiu a l'aplicació i interpretació del conveni 

col·lectiu. 
 

 Es dóna nova redacció a la Disposició Final segona, referida al Consejo de 
Relaciones Laborales y de Negociación Colectiva. 

 
 
 
2. L'aprovació de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (BOE núm. 131, de 02·06·2011), ha significat igualment la modificació 
d'una de les normes contingudes en el Codi, en la seva versió digital: 
 



 

 2

 Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas 
 
Les modificacions es concreten així: 
 

 Es dóna nova redacció al paràgraf primer de l'art. 4.2, referit a l'autorització al 
personal docent i investigador de la Universitat, de la compatibilitat per exercir un 
segon lloc de treball en el sector públic sanitari o de caràcter exclusivament 
investigador en centres d'investigació del sector públic. 

 
 Es dóna nova redacció a l'art. 6, relatiu a l'autorització excepcional al personal 

inclòs en l'àmbit de la pròpia llei, de la compatibilitat per a l'exercici d'activitats 
d'investigació de caràcter no permanent o d'assessorament científic o tècnic en 
supòsits concrets, així com a l'autorització de compatibilitat al personal 
investigador al servei dels organismes públics d'investigació, universitats 
públiques i altres entitats d'investigació depenents d'administracions públiques. 

 
 
 
3. La recent aprovació de diverses reformes legals significà també la modificació de 
l'articulat de tres de les normes contingudes en el Codi, també en la seva versió digital 
i que ja vam actualitzar en el seu moment, després de publicar-se en el BOE: 
 

 Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley general de la Seguridad Social 
 
L'aprovació de la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social (BOE núm. 76, 
de 30·03·2011), va comportar una nova redacció de l'apartat 1 de la disposició addicional 
vint-i-cinquena, així com dels apartats 2 i 4 de la disposició addicional cinquantena. 
 

 Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad 
 
L'aprovació de la Ley 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de 
Economía Sostenible (BOE núm. 61, de 12·03·2011), va comportar la renumeració de 
la disposició addicional sisena. 
 

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones 
públicas y del procedimiento administrativo común 
 
L'aprovació la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible (BOE núm. 57, 
de 08·03·2011), va comportar una nova redacció de l'apartat 3 de l'art. 142.  
 


