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

ACTUALITZACIÓ NÚM. 98 (10.11.2022) 

S’ha publicat la següent norma: 

PUBLICACIÓ NORMA 

DOGC núm. 8789 
09/11/2022 

Decret Llei 14/2022, de 8 de novembre, 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. 62.bis addició 

S’introdueix aquest precepte, que obliga el personal funcionari que 
ocupi llocs base i no disposi d’una destinació amb caràcter definitiu, a 
participar en concursos generals que es convoquin per a la provisió de 
llocs de treball propis del seu cos, escala o especialitat. 

Art. 88.1.l derogació 

Es deroga el supòsit introduït pel Decret llei 12/2022, del qual us vam 
donar compte a l’Actualització núm. 96, relatiu a la declaració de la 
situació administrativa de serveis especials per als contractats en règim 
d'alta direcció. 

Art. 88.2 
derogació 

Es deroga la regulació sobre els efectes de la declaració de la situació de 
serveis especials que va introduir el Decret llei 12/2022 (Actualització 

núm. 96), de manera que es retorna a l’anterior normativa. 

DA 30a 
modificació 

S’introdueixen diversos canvis respecte de la regulació del Decret llei 
12/2022: es precisa que les places addicionals per a futures vacants van 
a càrrec d’ofertes públiques dels dos anys següents i s’han de 
descomptar d’aquestes, i que aquestes noves vacants s’han d’adjudicar 

segons l'ordre de persones aspirants aprovades, les quals es nomenaran 
personal funcionari de carrera. 

DA 31a derogació 

Es deroga aquesta Disposició, de la qual us vàrem donar compte a 
l’Actualització núm. 96, 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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