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II. PRESENTACIÓ 
 
La seguretat és una de les principals problemàtiques socials i polítiques de les 
darreres dècades. Com a conseqüència d'això, s'ha generat una demanda cada cop 
més gran de professionalització i de coneixement, que es tradueix en requeriments 
de formació i de recerca en àmbits com la direcció d'organitzacions i de recursos en 
els camps de la seguretat i la policia.  
El municipi és una de les administracions territorials en què s’organitza l’Estat 
espanyol, organització que ve determinada pel Títol VIII de la Constitució espanyola 
de 1978. En tant que administració, el municipi té les seves  funcions  i  
competències,  que  ha  d’exercir  en  el  marc  del  seu  àmbit  territorial  (terme  
municipal),  i disposa d’autonomia per a la gestió dels seus propis interessos.  
Instat  constitucionalment  el  legislador  espanyol  a  precisar  tant  l’abast  de  la  
competència  local  sobre seguretat, es va dictar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, que en el seu article 25 recull una llarga llista 
de matèries que són de  competència  municipal.  De  entre  aquestes  
competències,  les  tres  primeres  relacionades  són  les emmarcades en l’àmbit de 
la seguretat pública:  
-      la seguretat en llocs públics,  
-      l’ordenació del trànsit de vehicles i persones a les vies urbanes,  
-      i la protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.  
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Dos anys més tard, el Parlament de Catalunya dictava la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
municipal i de règim local de Catalunya, que en el seu article 63.2 recollia  un llistat 
de competències pròpies dels municipis del nostre país, essent altra vegada les tres 
primeres les mateixes amunt indicades respecte de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,  
reguladora  de  les  bases  de  règim  local.  Actualment,  aquestes  competències  
estan  recollides  en l’article 66.3 del  Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
La  conclusió  que  se’n  desprèn  dels  preceptes  esmentats  és  que  els  municipis  
disposen  de  competència pròpia i són actors claus en matèria de seguretat. 

III. OBJECTIUS FORMATIUS I COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

Competències Específiques  
CE2.-Realitzar anàlisis de intervencions preventives en matèria de seguretat 
CE3.-Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat como 
no. 
CE8.-Gestionar eficientment la tecnologia en les operacions de seguretat 
CE9.-Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la 
seguretat: persones, tecnologia i infraestructures. 
 
Resultats d’Aprenentatge  
RA2.2-Disenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d’assegurament 
de contingències. 
RA2.4.-Dissenyar els plans de protecció civil i de recuperació de desastres, aplicant criteris 
preventius. 
RA 3.1-Aplicar els diferents conceptes implicats a la comunicació interna i externa de 
l’organització. 
RA 8.1-Prendre decisions relatives a les contingències pròpies de la gestió de riscos en sistemes 
públics. 
RA 9.1.-Gestionar col·laborativament els plans de seguretat privada. 
RA 9.3-Aplicar els diferents sistemes de gestió de seguretat pública. 

IV. COMPETÈNCIES TRANSVERSALS  

CT3. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes. 
CT5. Generar propostes innovadores i competitives a la investigació i l’activitat professional 
desenvolupant la curiositat i la creativitat. 
CT6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement i la pràctica. 
CT7. Adaptar-se a situacions imprevistes. 
CT8. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals. 
CT10. Identificar, gestionar i resoldre conflictes. 
CT15. Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de 
l’exercici professional. 
 
 
 
 
 



V. TEMARI I CONTINGUTS 

 
1. La seguretat pública a l’administració local 

a. Context socioeconòmic. 
b. Concepte seguretat pública. Dimensions de la seguretat 
c. Models policials 
d. El servei de policia local.  
e. Catàleg de servei: 

i. Seguretat ciutadana 
ii. Seguretat viària. 

iii. Àmbit administratiu 
f. La Policia de Proximitat.  

 
 

2. Gestió del servei de seguretat: 
a. Organització del servei policial 
b. Tecnologia aplicada al servei de seguretat 
c. Els sistemes d’informació. 
d. Sistema de gestió d’incidents. Desplegament operatiu de prevenció i reacció. 

 
3. Codis ètics. 

a. Normativa. 
b. Mecanismes de control.  
c. Els valors 

 
4. Exercici de les funcions directives 

a. Eines d’anàlisi, planificació i definició d’estratègies en l’àmbit de la seguretat: 
i. DAFO 

ii. Metodologia de treball per abordar conflictes de seguretat. 
iii. Aplicació sobre casos pràctics de tots els àmbits de seguretat. 

b. Mecanismes de seguiment i avaluació. Gestió de la qualitat en el servei de 
seguretat 
 

5. Competències per a l’exercici del lideratge en l’àmbit de la seguretat. 
a. Comunicació i comprensió interpersonal  
b. Treball en equip 
c. Presa de decisions 
d. Gestió del conflicte 
e. Organització i planificació del treball.
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VII. METODOLOGIES DOCENTS 

Activitats dirigides: 
• Classes teòriques: classes magistrals en grup complet 
• Classes pràctiques: resolució de casos amb la participació activa de l’estudiant 

 
Activitats autònomes: 

• Resolució de casos pràctics: resolució individual d’exercicis plantejats per al professor 
• Recensions: lectures programades pel professor 
• Treball en grup: casos pràctics treballats en grups 

 
Activitats supervisades: 

• Treballs individuals: treballs supervisats pel professor amb especial atenció a la seva 
estructura i a les conclusions.  

• Presentació a l’aula. 
• Treballs en grup: treballs supervisats pel professor amb especial atenció a la metodologia 

emprada, l’estructura i conclusions.  
• Debats i fòrums de discussió 

 
Avaluació: Entrega de treballs, exàmens i participació a l’aula. 

 

VIII. SISTEMA D’AVALUACIÓ  

Activitat d’avaluació Pes nota 
final 

RESULTATS D’APRENENTATGE 

Lliurament de treball escrit i defensa 
oral que permetin valorar els 
coneixements adquirits per l'estudiant 

60% 
RA2.2 RA2.4 RA 3.1 RA 8.1 RA 9.1 
RA 9.3 

 

Exposició individual de cas pràctic 
30% 

RA2.2 RA2.4 RA 9.3 
 

Participació en els exercicis i problemes 
que es plantegin a classe 10% RA 3.1 RA 8.1 RA 9.1 RA 9.3 

 
 



 
 

L’avaluació de l’assignatura comprendrà les següents proves: 
 
- Avaluació continuada consistent en valorar les aportacions que es facin a classe sobre els 
exercicis i problemes que es plantegin. 10% de la nota 
- Exposició individual d’un tema preparat relacionat amb el món de la seguretat pública. 
Individualment es prepararà un tema relacionat amb l’objecte de l’assignatura i s’exposarà 
en temps limitat. 30 % de la nota. 
- Elaboració d’un pla d’actuació per gestionar un problema de seguretat a nivell local i la 
defensa oral del pla. Suposa el 60% de la nota i ha d’evidenciar els coneixements assolits 
durant el curs, utilitzant la metodologia d’abordatge treballada a l’assignatura. 
 
Plagi 
 
“Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la 
normativa acadèmica vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir 
a una variació de la qualificació es qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, 
deixar copiar..., una activitat d'avaluació, implicarà suspendre aquesta activitat d'avaluació 
amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest 
procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats 
d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, 
sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs.” 
 
 

IX. ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE DEDICACIÓ DE L’ESTUDIANT 

Tipus Hores ECTS RESULTATS D’APRENENTATGE 

Activitats 
dirigides 

60 40% 
RA 3.1 RA 8.1 RA 9.1 
RA 9.3 

 

Activitats 

supervisades 
 

22,6 15% RA2.2 RA2.4 RA 3.1 RA 9.3 

Activitats 
autònomes 

67,4 45% RA2.2 RA2.4 RA 3.1 RA 8.1 RA 9.1 

 

X. TEMPORALITZACIÓ DE LA DOCÈNCIA  

SETMANA TEMA MÈTODE HORES 

1 
Presentació assignatura (objectius, 

metodologia, avaluació, elaboració treball, 
etc.) 

Classe magistral 
Exposició del 

professor 
2h dirigides 

2 BLOC 1 a. Context socioeconòmic b. 
concepte seg pública c. Competències 

Classe magistral 
Exposició del 

4h dirigides 
 



 
 

municipals seg  d. El servei de policia local professor 
Debat a classe 

3 
BLOC 1 e. Catàleg de serveis (seguretat 

ciutadana) 

Classe magistral 
Exposició del 
professor 
Debat a classe 

2h dirigides 

4 
BLOC 1 e. Catàleg de serveis (seguretat 

viària + policia administrativa) 

Avaluació 
Classe magistral 
Exposició del 
professor 
Debat a classe 

4 h dirigides 

5 Metodologia anàlisi casos pràctics: DAFO 

Classe magistral 
Exposició del 
professor 
Debat a classe 

2h dirigides 

6 Avaluació article seguretat i posterior 
comentari en grup 

Classe magistral 
Exposició del 
professor 
Debat a classe 

4 h dirigides 

7 BLOC 1 f. Coordinació policial i g. Policia de 
Proximitat 

Classe magistral 2 h dirigides 

8 
BLOC 5 Comunicació i comprensió 
interpersonal. Metodologia i estructura 
presentacions de seguretat en públic.  

Exposició del 
professor 4 h dirigides 

9 Exposició individual 
Exposició dels 
alumnes amb 
puntuació. 

2 h dirigides 

10 BLOC 2 Gestió del servei de seguretat 
Visita a la Sala de 
Coordinació de 
Barcelona 

4 h dirigides 

11 BLOC 3 Codis ètics. Normativa i mecanismes 
de control. Els valors 

Classe magistral 
Exposició del 
professor 
Debat a classe 

2 h dirigides 

12 BLOC 4 Exercici de les funcions directives. 
Metodologia i exemples 

Classe magistral 
Exposició del 
professor 
Debat a classe 

2 h dirigides 

13 BLOC 4 Exercici de les funcions directives. 
Metodologia i exemples 

Classe magistral 
Exposició del 
professor 
Debat a classe 

4 h dirigides 

14 
BLOC 5 Competències per a l’exercici del 
lideratge en l’àmbit de la seguretat. El 
lideratge en l’àmbit de la seguretat 

Classe magistral 
Exposició del 
professor 
Debat a classe 
Exercicis pràctics 

2 h dirigides 

15 
BLOC 5 Competències per a l’exercici del 
lideratge en l’àmbit de la seguretat. Treball 
en equip 

Classe magistral 
Exposició del 
professor 

2 h dirigides 



 
 

Debat a classe 
Exercicis pràctics 

16 

BLOC 5 Competències per a l’exercici del 
lideratge en l’àmbit de la seguretat. Presa 
de decisions, gestió de conflictes, 
organització i planificació 

Classe magistral 
Exposició del 
professor 
Debat a classe 
Exercicis pràctics 

4 h dirigides 

17 
BLOC 5 Competències per a l’exercici del 
lideratge en l’àmbit de la seguretat. 
Reflexions finals 

Classe magistral 
Exposició del 
professor 
Debat a classe 

2 h dirigides 

18 Integració i conclusions 

Exposició del 
professor 
Debat a classe 
 

2 h dirigides 

19 Examen Final del Semestre  2 h dirigides 
 

XI. PREVENCIÓ I SEGURETAT 

Aquesta assignatura aborda la gestió i direcció de la seguretat des de la perspectiva local, 

partint del context normatiu actual, explorem  l’escenari d’un responsable tècnic de 

seguretat, la gestió dels recursos humans i materials de que disposa, les eines directives i 

les competències que són claus per l’exercici del lideratge en aquest àmbit 

 


