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MODIFICACIÓ BASES GENERALS 
Tal com us vam informar abans de l’estiu CCOO hem negociat modificacions a 
les bases generals, que són les que regeixen la resta de processos previstos pel 
2022 (reposició) i següents, un cop aprovats per la Junta de Govern Local.   

• Increment de la puntuació de mèrits fins a un 40% (fins ara un 33,33%) 

• Presentació titulació català/castellà en el moment d’inscripció. 

• Límit màxim per publicar llista de candidats d’un mes. 

• Millora de la situació de coincidència del dia de l’examen amb situacions 
d’hospitalització per part o embaràs de risc. 

L’Ajuntament introdueix el temps de prova, fent el nomenament inicial com 
funcionari en pràctiques.  CCOO, tot i saber que és una possibilitat legal, vam 
manifestar les nostres preocupacions, i amb la negociació hem concretat i 
millorat tot un seguit d’elements: 

1. El temps de prova serà el que marca la llei. 

Aquest temps de prova no s’aplicarà a les persones 
que ja tinguin experiència a l’Adm. Pública en la 
categoria i plaça que guanyi. 

No s’aplicarà en les promocions internes. 

2. Les retribucions econòmiques són el 100% quan les 
pràctiques siguin per desenvolupar un lloc de treball. 

Quan no sigui per desenvolupar un lloc de treball, 
sinó per curs de formació (com guàrdia urbana), 
s’aplicarà la reducció signada al conveni (ara es 
cobra un 75%). 

3. S’estableix la interrupció del temps de prova en situacions diferents 
d’incapacitat temporal, i permisos de cura i conciliació. 

4. Hem pactat un procediment per regular aquest temps de prova: 

• Informe mensual del responsable amb còpia al treballador/a. 

• Informe definitiu amb ítems de valoració, amb còpia al treballador/a; i 
resultat “apte” o “no apte”: 

❖ En totes les categories es realitzarà 1 més abans del final. 

❖ En la categoria AP es realitzarà al cap de 10 dies hàbils de l’inici. 

• En el cas de “no apte” es comunicarà al treballador/a i seccions 
sindicals.  3 dies hàbils per presentar reclamació de disconformitat. 

PROVA mesos 

A1 6 

A2/B 4 

C1 3 

C2 2 

AP 1 


