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12/2022 
 

 
CURS INTENSIU DEL COS TÈCNIC D’ESPECIALISTES, 

SERVEIS PENITENCIARIS  
(Part específica, concurs oposició d’estabilització) 

-Dimecres tarda, plataforma ZOOM- 
 

 
 
Objectiu:  Realització de 12 sessions teòrico-pràctiques, amb resolució de tests, sobre 

els 13 temes del temari del Cos Tècnic d’Especialistes, serveis penitenciaris 
per a la preparació del concurs oposició d’estabilització.  
(previsió convocatòria: desembre 2022). 

 
Modalitat: Les classes es realitzaran mitjançant la plataforma ZOOM. 
 
Dia / horari:  Dimecres, de 16 a 19 hores.  

Calendari de sessions: 21 de desembre de 2022; 11, 18 i 25 de gener de 2023; 
1, 8, 15 i 22 de febrer de 2023; 1, 8, 15 i 22 de març de 2023.  
 
Puntualment, es podria realitzar alguna classe en un altre dia de la setmana, de 
dilluns a divendres, en funció de la disponibilitat dels/les docents o de la data de la 
prova del procés selectiu. En cas de modificació de les previsions de convocatòria i/o 
data d’examen, es podrien realitzar canvis en el calendari. 

 
Docents:  Juristes i/o professionals dels cossos penitenciaris de la Generalitat de 

Catalunya, amb llarga experiència en l’àmbit d’execució penal. 
 
Matrícula: Dóna dret a l’accés a una plataforma on line a on es penjarà la documentació, 

la normativa i els materials de suport que els docents utilitzin a les sessions 
(resums i/o powerpoints que es penjaran sempre amb posterioritat a la 
realització de la sessió).   

  
Inici curs:  Dimecres 21 de desembre de 2022, sempre i quan hi hagi un quòrum mínim 

d’alumnes. El calendari del curs s’informarà per part del docent del curs. 
 
Inscripcions:  Fins el dia 15 de desembre de 2022.  
 
Per a inscripcions posteriors a aquesta data o per a incorporar-se al curs una vegada iniciat 
el mateix, cal enviar un correu electrònic a: info@servicioscumlaude.com. Un cop rebut, es 
confirmarà la disponibilitat de plaça per realitzar el curs. 
 
A partir del dia 17 de desembre de 2022 se us facilitaran les claus d’accés a la plataforma del 
curs al correu assenyalat a tal efecte a la fitxa d’inscripció.  En aquesta plataforma del curs es 
penjarà els diferents materials del curs. 
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PREUS:   TARIFA 

*AFILIATS/-ES 
**TARIFA 

BONIFICADA 
TARIFA 

ORDINÀRIA 
Matrícula 

-Inclou materials- 
 

70 € 
 

80 € 
 

90 € 
Docència  

(12 sessions) 

 

180 € 
 

220 € 
 

250 € 
 

TOTAL 
 

 

250 € 
 

300 € 
 

340 € 

 
L’equivalent en preu mensual de la docència seria: 60 € / mes per afiliats/-es; 73 € / mes per altres bonificacions; i 83 € / mes 
per la resta d’alumnes. 
* La categoria d’afiliats/-es és per a afiliats a CSIF, en virtut del Conveni de col·laboració signat amb CUM LAUDE. 
** La categoria d’altres bonificacions és aplicable a (amb justificació documental): Discapacitat reconeguda superior al 32%; 
Títol de família nombrosa; Títol de família monoparental; Aturades llarga durada; Dones víctimes de violència de gènere. 
 
Procediment d’inscripció: 
 
1) Emplenar la fitxa d’alumne amb totes les dades requerides.- La podeu trobar al nostre web: 

 
https://prepararoposicions.cat/fitxa-inscripcio/ 

 
2) Pagament.- Transferència o ingrés de l’import total del curs, en funció de la tarifa que 

us correspongui (afiliat/a; bonificada; ordinària) al número de compte bancari següent: 
 

IBAN: ES47 0081 0310 3500 0179 5785 
Servicios Integrales Cum Laude, SL 

CIF: B-66736448 
 

3) Enviament de documentació: 
 
La inscripció en el curs no es produirà fins que envieu el justificant del pagament i la 
documentació acreditativa dels descomptes gaudits en la tarifa, encara que hagueu 
enviat la fitxa d’alumne a través de la pàgina web (Intenteu fer els dos passos el mateix dia). 
Si teniu problemes per emplenar la fitxa a través de la web, podeu sol·licitar-la al correu 
electrònic:  

info@servicioscumlaude.com 
 
Comprovada la documentació, se us confirmarà al correu electrònic designat la vostra 
inscripció en el curs a la finalització del període d’inscripcions. Si no rebeu la 
confirmació, cal que us poseu en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic 
següent, indicant el vostre nom i cognoms, el curs inscrit i un número de telèfon de 
contacte: 

     info@servicioscumlaude.com 
 
A partir del dia 17 de desembre de 2022 se us facilitaran les claus d’accés a la plataforma 
del curs al correu assenyalat a tal efecte a la fitxa d’inscripció. 
 
(IMPORTANT: en funció de la configuració del vostre correu electrònic, el correu amb les claus 
d’accés als cursos pot anar a parar al correu brossa / SPAM. En cas de no rebre les claus d’accés, 
envieu un correu a: info@servicioscumlaude.com) 
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Per a obtenir més informació, per sol·licitar informació d’altres cursos, o per resoldre 
qualsevol dubte cal enviar un correu electrònic a: 
 

info@servicioscumlaude.com 
 

Telèfon: 93.128.87.36 / 692.227.113  
 

Horari d’atenció telefònica: Dilluns a dijous, de 16 a 20 hores 
 

(Atenció presencial amb cita prèvia) 
 

 
NOTA IMPORTANT: Degut a les característiques dels cursos oferts, Servicios Integrales 
CUM LAUDE, SL, no retornarà les quanties abonades en concepte d’inscripció en els 
seus cursos, llevat que es produeixi l’anul·lació d’un curs per manca del nombre 
d’alumnes mínim per poder iniciar-lo (en aquest últim cas, es retornaria la totalitat de 
les quantitats abonades pels alumnes). 
 
Cap causa imputable a l’alumne donarà dret a la devolució de les quantitats abonades 
una vegada s’hagi iniciat el curs presencial o s’hagi tingut accés als cursos on line, o a la 
corresponent plataforma on es pengin els materials de suport dels cursos presencials.  
 
Si no es dóna cap de les circumstàncies anteriors, CUM LAUDE podrà autoritzar la 
devolució descomptant unes despeses de gestió de 50 euros. 
 
En els cursos amb modalitat presencial, les classes es realitzaran d’acord amb les 
instruccions de les autoritats sanitàries i/o educatives. En el cas que aquestes classes 
presencials s’hagin de suspendre per indicació de les autoritats sanitàries i/o 
educatives, les sessions pendents del curs es realitzarien mitjançant la plataforma 
ZOOM en la forma determinada per CUM LAUDE i, en tot cas, desenvolupant els 
mateixos continguts que estiguessin programats de forma presencial.  
 
No es permetran en cap cas canvis de grup entre grups de classes presencials ni entre 
un grup zoom i un grup presencial. Es pot sol·licitar un canvi de classe puntual per 
motius excepcionals d’un grup presencial a un grup zoom, i entre dos grups zoom. 
 
Les classes virtuals-presencials que es realitzin mitjançant la plataforma ZOOM es 
podran seguir per alumnes de diferents grups de preparació d’oposicions, en funció de 
la matèria impartida. 
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Temari del cos tècnic d’especialistes, grup serveis penitenciaris – àmbit funcional 
d’execució penal (grup C, subgrup C1), per al concurs oposició d’estabilització (13 temes).  
 
NOTA: 
En els processos d’estabilització que es convoquin pel sistema selectiu de concurs oposició en el 
marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat 
en l’ocupació pública, les proves selectives versaran exclusivament sobre els temes 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i 18 de la Resolució JUS/3221/2022, de 20 d'octubre, per la qual s'aproven 
els temaris de les proves selectives per proveir places de l'àmbit funcional d'execució penal de 
personal funcionari d'administració general i especial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Tema 5. Delictes contra l’Administració Publica 
La prevaricació dels funcionaris públics. El suborn. La malversació. La desobediència i la negació 
d’auxili. La infidelitat en la custodia de documents i revelació de secrets. Abusos en l’exercici de 
la Funció Púbica: la sol·licitació sexual. 
 
Tema 6. Delictes contra l’Administració de Justícia i contra les garanties constitucionals 
El trencament de condemna. Altres delictes contra l’administració de justícia: el falç testimoni, 
l’obstrucció a la Justícia (incompareixença injustificada i coaccions i represàlies a persones que 
intervenen en els processos ). Delictes comesos pel funcionariat públic contra les garanties 
constitucionals en especial, els comesos en l’àmbit penitenciari. El delicte d’omissió del deure 
de perseguir delictes 
 
Tema 8. Les mesures penals 
Les mesures cautelars en el procés penal: concepte i tipus. La detenció i el procediment 
d’habeas corpus. La presó provisional. La llibertat provisional. 
 
Tema 9. Marc legal i principis del sistema penitenciari 
El sistema penitenciari recollit a la Llei orgànica general penitenciària. Principis fonamentals de 
l'execució penitenciària fixats a l'article 25.2 de la Constitució: la reeducació i la reinserció social. 
Referència a la normativa internacional en matèria penitenciària i al reconeixement de les 
resolucions penals a la Unió Europea. 
 
Tema 10. L'activitat penitenciària en el marc autonòmic 
Les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria penitenciària a l'Estatut 
d'autonomia. El sistema penitenciari català: organització i estructura. El Reglament 
d'organització i funcionament dels serveis d'execució penal a Catalunya. Òrgans col·legiats dels 
Centres penitenciaris: composició, funcions i règim de sessions. Òrgans unipersonals superiors 
del centres penitenciaris: funcions. El control de l’activitat penitenciari: el Jutge de vigilància. 
 
Tema 11. El personal al servei de l'Administració penitenciària a Catalunya 
Disposicions comunes en matèria de personal. Especificitats del personal dels centres 
penitenciaris. El Cap de serveis, el Coordinadors d’unitat especialitzada, el Cap d’unitat i el Cap 
d’àrea funcional: funcions. Especial referència a les funcions assignades al cos tècnic 
d'especialistes, grup serveis penitenciaris. Polítiques d’igualtat i perspectiva de gènere. Codi 
ètic dels professionals de l'execució penal a Catalunya. 
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Tema 12. La relació jurídica penitenciària 
La relació jurídica penitenciària: naturalesa i fonaments. Drets dels/de les interns/ernes (classes 
i límits), sistema de protecció i règim de garanties. Deures dels/de les interns/ernes. 
 
Tema 13. El règim penitenciari I 
Organització general i àmbits d’actuació. Concepte i principis inspiradors. Ingressos i llibertats. 
Conduccions i trasllats. Relacions amb l’exterior: les comunicacions i visites. Informació, 
queixes i recursos dels/de les interns/ernes. Participació dels/de les interns/ernes en les 
activitats dels establiments. La participació de les organitzacions no governamentals. 
 
Tema 14. El règim penitenciari II 
Mesures de seguretat i vigilància: Seguretat estàtica i dinàmica. La seguretat exterior. 
Competències i finalitats. La seguretat interior: principis generals, mesures preventives i 
mesures de control. Els mitjans coercitius i la seva aplicació. La gestió de la informació com eina 
de seguretat. Els protocols d’emergència i seguretat. 
 
Tema 15. El règim dels establiments penitenciaris III 
La classificació en graus de tractament. El règim ordinari: principis generals i característiques. 
El règim tancat: criteris d'aplicació i característiques. El règim obert: criteris d'aplicació, 
objectius, característiques i modalitats. El règim de preventius. 
 
Tema 16. El tractament penitenciari 
Concepte i finalitat del tractament. L’equip multidisciplinar: funcions i composició Programes 
de tractament. El programa individualitzat de tractament (PIT). Permisos i sortides. 
 
Tema 17. El règim disciplinari dels interns/ernes 
Fonament, àmbit d'aplicació i principis de la potestat disciplinària. Classificació de les faltes i 
determinació de les sancions. Prescripció i cancel·lació. Procediment sancionador: ordinari i 
abreujat. Execució i compliment de les sancions. 
 
Tema 18. Gestió administrativa i documental dels establiments penitenciaris 
Les unitats de gestió administrativa. L'expedient personal del/de la intern/a: estructura i 
documentació que l'integren. La protecció de les dades de caràcter personal dels fitxers 
penitenciaris. La redacció de la informació: tipus de documents in normes bàsiques de 
l’elaboració dels documents. 
 
 


