
Detall curs/edició

Dades del curs

Codi curs: 7354

Nom curs: SEGURETAT CIUTADANA I PROCEDIMENT SANCIONADOR

Tipus curs: EPC

Interès policial: Si

Avaluable: Si

Nivell:

Categoría:

Familia professional Especialitat professional

No catalogat No catalogat

DADES ADICIONALS

Objectius Capacitar l'alumnat per dur a terme eficientment les funcions específiques de la tramitació d'expedients 
sancionadors així com l'assessorament en l'àmbit de la seguretat ciutadana

Programa 1.Identificacions i escorcolls
2.Anàlisi de determinades infraccions: tinença i consum de drogues. Tinença d'armes
3.Els informes pericials relacionats amb aquestes infraccions
4.Desobediències
5.Infraccions relacionades amb les activitats rellevants
6.Manifestacions
7.La prejudicialitat penal
8.Responsabilitat i tractament dels menors
9.Questions relacionades amb el procediment

Destinataris Membres de l'escala de suport de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
Les persones interessades en fer el curs hauran de fer arribar un DAD 02, autoritzat pel servei del qual 
depenen, a la bústia de correu itpg189@gencat.cat.

Tipus de formació Aquest curs tindrà consideració de formació obligatòria en interès del servei per a tots els facultatius del CME.

Diploma D'aprofitament. L'assistència és obligatòria al 100% de les hores lectives. Si es produeix alguna absència 
haurà de ser pels conceptes previstos per l'ISPC i estar degudament justificada. I, en tot cas, per poder obtenir 
el diploma d'aprofitament, caldrà haver assistit a un mínim del 80% de les hores lectives i superar la prova 
d'avaluació del curs. El seguiment i control d'assistència el realitzarà l'Àrea d'Instructors de l'ISPC.

Dades de l'edició

Nombre d'edició: 1

Nombre d'hores: 25,0

Nombre de places: 25

Any de còmput: 2012

12/12/2012 Data fi: 21/12/2012Data inici:

Període:

Centre docent: INSTITUT DE SEGURETAT PÚBLICA DE CATALUNYA

Localitat: Mollet del Vallès

Data inici inscripció: 15/11/2012 Data fi inscripció: 07/12/2012

Places allotjament:

DADES ADICIONALS

Professorat Mari Pau MARTIN, Cap del Servei de Protecció de Seguretat Ciutadana

Lloc Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
Ctra. C -17 Barcelona - Ripoll , Km 13,5
08100 Mollet del Vallès

Horari Marc: 4 dies de 9 a 14:30 i 1 dia de 15 a 20 hores.
Dies de curs: 12, 14, 17, 19 i 21 de desembre.
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Places de residència Les persones interessades en una plaça de residència hauran de fer arribar un DAD54 validat pel servei del 
qual depenen a la bústia de correu itpg189@gencat.cat

Altra informació d'interès La publicació dels resultats del curs es  durà a terme mitjançant la publicació del NIF a la intranet, aquesta 
publicació es realitza de conformitat amb les previsions de l'article 11, apartat 2 c), de la Llei 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de dades de caràcter personal
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