
 

ANUNCI  
 
 
MODIFICACIÓ DE LES BASES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE DUES PLACES 
DE SERGENT/A DE L’AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ. 
 
 
Per Resolució d’Alcaldia 20230001000242 de data 27/01/2023 s’han modificat les 
bases del procés selectiu per a la cobertura de dues places de sergent/a , per torn de 
promoció interna, pertanyent al grup de classificació C1 de la plantilla de personal 
funcionari.  
 
D’acord amb aquesta modificació la base 5.1 i la base 8 queden redactades de la 
següent manera:  
 
5.1.- FASE D’OPOSICIÓ 
 

a) Prova específica per demostrar el coneixement de català.- 
Consisteix en la realització d’exercicis de coneixements sintàctics i de 
comprensió de la llengua catalana i, si escau, en la realització d’una entrevista 
amb una persona experta que permeti valorar-ne els coneixements orals. 
Queden exempts de realitzar aquesta els i les aspirants que acreditin 
documentalment, dins el termini de presentació de les sol·licituds, posseir el 
certificat de nivell intermedi de català de la Direcció General de Política 
Lingüística del Departament de Cultura, o equivalent o superior 
Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants 
que , hagin participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés 
a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de 
coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es 
demana, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta 
circumstància.  
Per realitzar aquestes proves, el tribunal ha de comptar amb l’assessorament 
de persones tècniques especialitzades en normalització lingüística. 

 
8. TRIBUNAL QUALIFICADOR 
 
El tribunal qualificador estarà integrat per un nombre senar de persones designades 
per la Corporació i formades per un president i vocals amb la següent distribució: 
 

a) Un terç ha de ser integrat per membres o persones funcionàries de la mateixa 
Corporació 

b) Un altre terç ha de ser integrat per personal tècnic especialitzat en aquesta 
matèria. 

c) C) El terç restant ha de ser proposat pel Departament d’Interior, entre els quals 
hi haurà com a mínim, una persona proposada per l’Institut de Seguretat 
Pública i una altra per la Direcció General d’Administració de Seguretat 

d) En cas que el secretari no sigui membre del Tribunal, actua amb veu però 
sense vot. 

 
El tribunal ha d’estar integrat, a més, pels membres suplents respectius que han de ser 
designats conjuntament amb els titulars. 



 

La designació del tribunal s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, com a 
mínim 15 dies abans de les proves. 
 
El Tribunal no pot constituir-se ni actuar sense l’assistència de més de la meitat dels 
seus membres, titulars o suplents indistintament, a més de la del president o 
presidenta i del secretari o secretària o de les persones que els substitueixin. 
 
El tribunal pot disposar la incorporació a les seves tasques de tècnics i tècniques 
especialistes per a totes o algunes de les proves, els quals actuaran amb veu però 
sense vot per debatre, en les sessions del tribunal, les qüestions que se’ls sotmetin 
relatives a les matèries de la seva competència. 
 
Als efectes previstos en el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre 
indemnitzacions per raó del servei, el tribunal qualificador es classifica en la categoria 
segona.” 
 
 
 
Sant Joan Despí, 27 de gener de 2023.   
 


