
 

 

 

 

 

  

Benvolguts/des, 

 

Us informem dels diferents cursos de preparació dels processos selectius d'estabilització i promocions 

internes especials que està previst que es convoquin durant el mes de novembre de 2022 (En cas de 

tenir problemes per accedir amb els següents enllaços, tingueu en compte que en ocasions no és 

possible accedir des del vostre lloc de treball): 

 

-Curs Cos de Titulació Superior, PSICOLOGIA, ÀMBIT D'EXECUCIÓ PENAL. Degut a la coincidència 

del temari, aquest curs resta obert a les persones que volen preparar l'accés a altres cossos 
especials, subgrups A1-A2, de l'àmbit d'execució penal (Pedagogia, Treball Social, Educació 
Social): 
 

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/03-Publicitat-CURS-EXECUCIO-PENAL-12-

2022.pdf 

  

En relació amb aquest curs, el proper dijous dia 17 de novembre de 2022 a les 19,00h es realitzarà 
una sessió informativa mitjançant la plataforma ZOOM, a la qual podran accedir les persones 

interessades mitjançant el següent 

enllaç: https://us06web.zoom.us/j/86798570509?pwd=S2dtN3RicFg0aUNWMWN1bk5RYUVLQT09 (ID 

de reunión: 867 9857 0509, Código de acceso: 022680). 

Veure el correu al navegador  
  

https://csif.us13.list-manage.com/track/click?u=2aaec090af900c937bf9455df&id=ce6c03fad7&e=7cb5f8047c
https://csif.us13.list-manage.com/track/click?u=2aaec090af900c937bf9455df&id=ce6c03fad7&e=7cb5f8047c
https://csif.us13.list-manage.com/track/click?u=2aaec090af900c937bf9455df&id=aa43184599&e=7cb5f8047c
https://mailchi.mp/3630c52406a3/informaci-cursos-mbit-general-i-mbit-execuci-penal?e=7cb5f8047c


  

  

-Curs de preparació del COS DE DIPLOMATURA, EDUCACIÓ SOCIAL (part general cossos 
especials A1-A2): 
 

https://www.servicioscumlaude.com/wp-content/uploads/00-Publicitat-cursos-cossos-especials-A1-A2-

EDUCACIO-SOCIAL-10-2022-2.pdf 

 

-Cursos presencials i online de preparació dels cossos generals (COS SUPERIOR I COS DE GESTIÓ, 
PART ESPECÍFICA ÀMBIT GENERAL; COS ADMINISTRATIU; COS AUXILIAR 
D'ADMINISTRACIÓ): 
https://www.servicioscumlaude.com/informacio-cursos/ 

  

-Cursos per a la preparació d'altres processos selectius: Demanar informació al 

correu info@servicioscumlaude.com. 

 

Us recordem la informació sobre el nombre de places i característiques de la promoció interna 
especial dels cossos generals: 

 

-Cos superior: 205 places (reclassificació del lloc de treball de les persones que superin aquesta PIE). 

-Cos de gestió: 341 places 

-Cos administratiu: 437 places (reclassificació del lloc de treball de les persones que superin aquesta 

PIE). 

-Cos auxiliar d'administració: 1.296 places 

 

Aquestes places de promoció interna especial són independents i no afecten a les places del concurs 

oposició d'estabilització. 

 

En els processos de promoció interna especial, s'aplicaran els mateixos criteris que els concursos 

oposicions d'estabilització: 

 

-Fase d'oposició: 60 punts. Part teòrica 25 punts i part pràctica 35 punts (totes les proves tipus test del 

https://csif.us13.list-manage.com/track/click?u=2aaec090af900c937bf9455df&id=bfcebc32a0&e=7cb5f8047c
https://csif.us13.list-manage.com/track/click?u=2aaec090af900c937bf9455df&id=bfcebc32a0&e=7cb5f8047c
https://csif.us13.list-manage.com/track/click?u=2aaec090af900c937bf9455df&id=113d9ddd05&e=7cb5f8047c
mailto:info@servicioscumlaude.com


 

mateix temari que el concurs oposició d'estabilització). 

-Fase de mèrits: 40 punts (32 punts per serveis prestats; 2 punts per la superació d'anteriors 

processos selectius; 3 punts per ACTIC; i 3 punts per català). 

 

Esperem que aquesta informació sigui del vostre interés. Restem a la vostra dispoció per qualsevol 

aclariment. 

 

Un cop més recordar-vos l'adreça de CSIF a Barcelona, Carrer Bonsoms 26, 08028 BARCELONA (A 

prop de la parada de Metro de Badal, línia 5) Tel. 934122875. (catalunya.sectorautonomic@csif.es). 

 

CSIF 
  

 

mailto:catalunya.sectorautonomic@csif.es

