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Prerequisits

És recomanable haver superat l'assignatura de Dret de la seguretat.

Objectius

L'assignatura "Gestió Pública de la Seguretat" és una assignatura de 6 crèdits de caràcter obligatori que s'imparteix en el segon curs del Grau en Prevenció i Seguretat Integral.
                                                                Aquesta assignatura forma part de la matèria Regulació Preventiva, i com a tal estudia la regulació de la seguretat, concretament des de la gestió pública de la seguretat.
                                                                
                                                                OBJECTIUS FORMATIUS
                                                                
                                                                Des de l'àmbit teòric
                                                                
                                                                1. Comprendre i poder sintetitzar la gestió de la seguretat pública des d'un context jurídic.
                                                                2. Conèixer els mecanismes de què disposa l'Administració per poder gestionar la seguretat.
                                                                3. Conèixer la responsabilitat en què poden veure involucrats els subjectes i l'Administració Pública.
                                                                
                                                                Des de l'àmbit pràctic
                                                                
                                                                1. Comunicar-se eficaçment.
                                                                2. Familiaritzar-se amb les bases de dades jurídiques i utilitzar-les.
                                                                3. Interpretar i comprendre una resolució judicial i les diferents eines jurídiques.
                                                                4. Dissenyar un pla d'actuació de gestió pública de la seguretat.

Competències

Adaptar-se a situacions imprevistes.
Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat
integral.
Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici
professional.
Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.

Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el
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Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el
creixement personal.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Adaptar-se a situacions imprevistes.
Aplicar els fonaments d'estadística, deconomia i finances, de marc legal aplicable i dinformàtica
necessaris per aplicar la prevenció i la seguretat integral.
Assumir la responsabilitat social, ètica i professional que es derivi de la pràctica de l'exercici
professional.
Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les
organitzacions.
Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el
creixement personal.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

Temari Gestió pública de la seguretat

TEMA 1.

Les activitats administratives. Activitat de foment. Fomento econòmic, honorífic i jurídic.

Incidència de l´ activitat de foment a la gestió pública de la seguretat.

TEMA 2.

Activitat de prestació de serveis públics. Gestió directa. Gestió indirecta. Gestió mixta.

Incidència de l´ activitat de gestió de serveis públics a la gestió pública de la seguretat.

TEMA 3.

Activitat de limitació. Autoritzacions. Mandats. Sancions.

Incidència de l´ activitat de limitació a la gestió pública de la seguretat.

TEMA 4.

La Responsabilitat patrimonial de l'Adminsitració. Requisits. Procediment. Diferència amb la Responsabilitat
Civil.

Metodologia

La metodologia docent consistirà en la combinació de les tècniques metodològiques de les classes magistrals
juntament amb l'estudi del cas i el treball supervisat i autònom per part de l'alumne per millorar l'adquisició de
coneixements i competències.

Activitats formatives
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Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes magistrals 54 2,16 3, 5, 6, 7

Tipus: Supervisades

Exercicis pràctics / treball 21 0,84 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Autònomes

Estudi i realització dels exercicis i activitats 75 3 2, 4, 5, 8

Avaluació

El sistema d'avaluació d'aquesta assignatura es basa en el sistema d'AVALUACIÓ CONTINUADA.

Aquesta s'estructura en dos apartats clarament diferenciats:

1. Avaluació dels temes treballats a l'aula i avaluació continuada
Exercicis i problemes: lliurament dels exercicis, treballs i problemes que es plantegen a classe.
La nota d'aquests exercicis (4 punts (nota màxima) respecte a la nota final de l'assignatura) es sumarà a la
mitjana obtinguda de les proves teòriques individuals sempre que aquestes hagin estat superades en les
condicions que s'especifiquen a l'apartat següent *.

2. Proves teòriques individuals
Examen: proves individuals, escrites o orals, que permeten valorar els coneixements adquirits per l'estudiant.
L'alumne ha de superar dues proves. El valor de les mateixes és de 3 cadascuna respecte a la nota final de
l'assignatura. Sent el valor total de 6 punts sobre 10.
Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat.
* L'alumne que obtingui un 2,4 sobre 6 del conjunt de les proves teòriques se li podrà sumar la nota que hagi
obtingut de la part pràctica.

3. Examen Final
L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a un punt 5 (total) sobre 10, d'acord amb els criteris
establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que:
L'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres
parts de la qualificació total de l'assignatura.
En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura.
En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim,
independentment de la nota obtinguda en l'examen.

L'alumnatque necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que
trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica
vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del
procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes
d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
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1ª Prova teòrica individual 30% 0 0 3, 4, 5, 7, 8

2ª Prova teòrica individual 30% 0 0 3, 4, 5, 7, 8

Exercicis pràctics i treballs. 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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Legislación vigente.

4


