CODI BÀSIC PER A LA GESTIÓ DEL PERSONAL AL SERVEI DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
ACTUALITZACIÓ NÚM. 96 (29.09.2022)

S’ha publicat la següent norma:

PUBLICACIÓ

NORMA

BOE núm. 8761
28/09/2022

Decret Llei 12/2022, de 27 de setembre, de mesures urgents per a la
reducció de la temporalitat, de foment de la promoció interna i
d'agilització de la cobertura de llocs de treball amb persones
funcionàries de carrera

la qual ha suposat la modificació d’una 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

tipus

descripció

Art. 88.1.l

addició

S’afegeix un nou supòsit que dona lloc a la declaració de situació
administrativa de serveis especials, relatiu als contractats en règim
d'alta direcció
Es regulen amb major detall que fins ara els efectes de la declaració de
la situació de serveis especials:

Art. 88.2

DA 30a

DA 31a

modificació

- Es precisa que la reserva es refereixi al lloc de treball (no a la plaça) o
a la destinació.
- Es determinen diferents conseqüències en funció de si la persona que
passa a serveis especials era titular d’un lloc proveït per lliure
designació o per concurs, distingint conceptualment entre reserva de
lloc de treball i reserva de destinació.
- S’empra la terminologia “persona funcionària” per primera vegada.

addició

Nova disposició (no aplicable als processos d’estabilització de la Ley
20/2021), que regula la possibilitat d’adjudicació de vacants a persones
aspirants aprovades sense plaça, de manera que poden ser nomenades
funcionaris i funcionàries de carrera, a càrrec de les ofertes d'ocupació
pública dels dos anys següents, amb els requisits i procediment que s’hi
especifiquen.

addició

Nova disposició, relativa al règim de selecció i provisió dels llocs de
treball sense singularitat funcional dels consorcis adscrits a
l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
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