CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 52 (17.03.2015)

S’ha publicat la següent norma:
PUBLICACIÓ

NORMA

DOGC núm. 6830
13/03/2015

Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i
administratives

La qual ha suposat la modificació de dues de les normes contingudes en el Codi:
1) Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

disposició

Art. 104.bis

D.A. 29a

tipus

descripció

addició

Es regulen les retribucions del personal funcionari en pràctiques.
Excepcionalment, en el cas que tingui una vinculació prèvia com a
personal funcionari de carrera o laboral fix amb la mateixa
administració a què pertany el cos o escala al qual aspira a ingressar,
pot optar per percebre les retribucions que li corresponen com a
funcionari en pràctiques o bé per continuar percebent les que té com
a funcionari de carrera o personal laboral fix. Quan les pràctiques
consisteixin a desenvolupar un lloc de treball, s’han de percebre
també les retribucions complementàries del lloc. En el cas de superar
les pràctiques o el curs formatiu de selecció, tot el temps prestat com
a funcionari en pràctiques computa a l’efecte d’antiguitat per serveis
prestats.

addició

Es crea un “Fons de reserva laboral” en l’àmbit de l’Administració de
la Generalitat, constituït pels llocs de treball vacants i dotats
pressupostàriament, que s’adscriuen el departament competent en
matèria de funció pública.

2) Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les policies locals de Catalunya

disposició

D.A. 7a

tipus

descripció

addició

Es classifiquen les categories d’agent i de caporal en el grup C1 i s’hi
regulen els efectes en relació amb les retribucions i triennis perfets.
Les retribucions bàsiques dels aspirants a categoria d’agent
correspondran al grup C2 durant la realització del curs selectiu.
S’adapta la classificació de la policia local als grups de l’EBEP.

