
           
                                                                   

                                                                           

 
 

CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL 

 
ACTUALITZACIÓ NÚM. 67 (20.06.2017) 

  

 
S’han publicat les següents normes: 

 

PUBLICACIÓ NORMA 

BOE núm. 114 

13/05/2017 

Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, por el que se modifica el 
régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario 
de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 
2014, recaída en el Asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 
2009/4052) 

BOE núm. 141 

14/06/2017 

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaria de Estado de 
Función Pública, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 
2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de 
trabajo del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos 

DOGC núm. 7394 

20/06/2017 

Ordre GAH/124/2017, de 14 de juny, de modificació de l'annex del 
Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre l'acreditació del coneixement 
del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de 
provisió de llocs de treball de les administracions públiques de 
Catalunya 

 
 
Les quals han suposat la modificació d’altres tantes normes contingudes en el Codi: 

 

1) Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

disposició tipus  descripció 

Art. 2.1.h derogació 
Es deroga la lletra relativa als estibadors portuaris dintre de l’article 
que enumera les relacions laborals de caràcter especial 

 

 

2) Resolución de 28 de diciembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Administraciones 

Públicas, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al 
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos 

disposició tipus  descripció 

Art. 7.2 modificació 

S’amplia la possibilitat de fer jornada d’estiu per als empleats que 

tinguin descendents o persones sota tutela o acolliment en el supòsit 

de discapacitat superior o igual al 33%, sense límit d’edat i sempre 
que convisquin amb el sol·licitant i en depenguin 

 
 

3) Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en 
els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions 
públiques de Catalunya 

disposició tipus  descripció 

Annex A.II supressió 

S’elimina del Decret la menció a que a l’escala bàsica del cos de 
mossos d’esquadra es requereixi estar en possessió del nivell 
intermedi de català, atès que ara es requerirà el nivell C1 

http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/RDL_2_2015_Estatuto_Trabajadores.pdf#page=8
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/Resolucion_28_12_12_JornadaAGE.pdf#page=8
http://cemical.diba.cat/codibasic/fitxers/D161_02_catala.pdf#page=12

