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AGRUPACIO                                : Interior 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat 
 
Pla de Govern:  2.Cohesió social i els serveis d'interès públic 
Pla Departamental: 5.Potenciar i ampliar les competències professionals dels col·lectius de seguretat i emergències 

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
El programa de formació del personal de seguretat pretén garantir la formació dels col·lectius de seguretat i emergències. La formació d'aquests 
col·lectius s'estructura en formació bàsica, de promoció, d'especialització, continuada i de formadors i, des del 2014, en formació universitària 
mitjançant els corresponents màsters i el GRAU universitari en Seguretat. 
L'activitat de l'ISPC va fortament lligada a les necessitats formatives d'aquests cossos, per la qual cosa és necessari adequar els continguts formatius 
que s'imparteixen a aquestes necessitats professionals, a l'hora que es crea coneixement acadèmic en matèria de seguretat i emergències a 
Catalunya. Aquesta activitat s'ha incrementat, des dels dos darrers anys, per tal d'adequar la formació d'aquests col·lectius pel seu reconeixement com 
a grau mig i superior de la formació professional dels col·lectius de policies i bombers. En aquest moments també es veu incrementada, particularment 
pel que fa a coneixement acadèmic, per tal de impartir formació universitària. 
 

Població objectiu: 
L'activitat de l'Institut va adreçada a tots els col·lectius que centren les seves actuacions en el món de la seguretat i les emergències, en particular, als 
cossos policials (mossos d'esquadra i policies locals) i de bombers de l'àmbit territorial de Catalunya, així com a d'altres col·lectius d'aquest àmbit 
(tècnics de protecció civil, tècnics penitenciaris, agents rurals, agrupacions de defensa forestal, etc). 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
En els dos darrers anys s'ha treballat intensament per tal d'afegir a les recuperades Escola de Policia de Catalunya i a la Escola de Bombers i 
Protecció Civil la Formació Universitària en matèria de Seguretat. També s'ha consolidat la formació virtual i s'han iniciat els primers passos per la 
creació del Centre de Lideratge. 
Els coneixements generats, juntament amb la voluntat de donar resposta a les necessitats que la societat avui planteja, han portat l'ISPC a crear un 
nou espai de formació universitària. Aquest espai aportarà noves aproximacions a la recerca, la innovació i el desenvolupament de la seguretat per tal 
de dotar el nostre país de professionals especialitats i que estiguin preparats per al disseny, l'execució i l'avaluació de polítiques públiques, però també 
per satisfer els requeriments del teixit empresarial del nostre país i de les diferents organitzacions, tant de àmbit nacional com internacional. 
Per altra banda, el centre de Lideratge neix com un espai de desenvolupament personal i professional de tots els membres dels cossos de seguretat i 
emergències del nostre país, potenciant-ne el coneixement i el talent individual i de grup, amb eines que el permetin treballar d'acord amb els seus 
valors i els del cos al qual pertanyen, amb cohesió i sentit de pertinença, per assolir objectius comuns. Els àmbits de desenvolupament del centre de 
lideratge són: La Funció Directiva, el Lideratge i la Cohesió d'Equips i la Comunicació. 
Aquests dos nous impulsos (Formació Universitària i Centre de Lideratge) reforcen, encara més, altres necessitats que ja s'havien identificat: 
l'aprenentatge d'idiomes en els cossos de seguretat i emergències (una gran part de la formació universitària del Grau en seguretat estarà 
documentada en anglès o francès), les relacions internacionals, l'aproximació del coneixement a la ciutadania i la recerca. 
 

Marc regulador del programa: 
L'Institut de Seguretat Pública de Catalunya és el centre de formació integral i de recerca dels cossos i col·lectius professionals vinculats al sistema de 
seguretat pública de Catalunya, amb un àmbit d'actuació i unes funcions descrites a la Llei 10/2007, de 30 de juliol.  El Decret 52/2012, de 22 de maig, 
de reestructuració de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya, ha permès singularitzar la personalitat de l'Escola de Policia i l'Escola de Bombers i 
Protecció Civil. 
 

Missió 
Formació dels membres dels serveis de seguretat públics i privats, de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments, d'emergències, de protecció civil i 
de vigilància, control i protecció ambientals; així com la generació, la gestió, la difusió i l'aplicació del coneixement tècnic per a seleccionar, promoure i 
desenvolupar els seus col·lectius professionals, i finalment la recerca en l'àmbit de la seguretat. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Desenvolupar estudis de formació universitària i superior a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (OE5.1) 
 1. Iniciar 2n. curs del grau universitari en seguretat 
 2. Mantenir les col·laboracions amb les universitats per a la realització de cursos d’extensió universitària 
· Potenciar la gestió del coneixement a l'Institut de la Seguretat Pública de Catalunya (OE5.2) 
 1. Mantenir el nombre de mòduls amb formació no presencial 
 2. Posada en marxa de la formació oberta (MOOC'S) 
· Desenvolupar el Centre de Lideratge de l'Institut de Seguretat Pública (OE5.3) 
 1. Mantenir els cursos de  formació directiva i de lideratge dels comandaments de policies i bombers 
· Fomentar l'aprenentatge d'idiomes en els cossos de seguretat i emergències (OE5.4) 
 1. Mantenir la formació en anglès a 500 policies 
· Fomentar les relacions internacionals en l'àmbit de la formació en seguretat i emergències (OE5.5) 
 1. Mantenir el nombre de col·laboracions internacionals 
· Apropar a la ciutadania el coneixement sobre seguretat i emergències (OE5.6) 
 1. Assolir la xifra de 350 assistents a la 4a Escola d’Estiu que es celebrarà a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
 2. Mantenir les jornades especialitzades en seguretat i emergències 
· Fomentar la recerca en els àmbits de la seguretat i les emergències (OE5.7) 
 1. Mantenir el intercanvis formatius i les col·laboracions amb altres centres de formació de seguretat 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Nombre d'intercanvis formatius i col·laboracions amb altres 
centres de formació de seguretat Nombre OE5.7 17,00 25,00 25,00 25,00

2. Nombre d'assistents a l'Escola d'Estiu Nombre OE5.6 508,00 202,00 350,00 350,00

3. Nombre de mòduls realitzats amb formació no presencial Nombre OE5.2 14,00 6,00 35,00 35,00

4. Nombre de graus universitaris consolidats Nombre OE5.1 0,00 1,00 1,00

5. Nombre de cursos de formació directiva i lideratge Nombre OE5.3 8,00 16,00 16,00

6. Nombre d'alumnes formats en idioma estranger Nombre OE5.4 319,00 500,00 500,00
7. Nombre de jornades especialitzades en seguretat i 
emergències Nombre OE5.6  14,00 14,00

8. Nombre de col·laboracions amb diferents universitats per 
realitzar cursos d'extensió universitària Nombre OE5.1  2,00 2,00

9. Nombre d'alumnes matriculats en el Grau universitari de 
seguretat Nombre OE5.1   140,00

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 4.524.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.994.500,00
3 Despeses financeres 1.010,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 50.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 1.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 7.570.510,00

 

Llocs de treball pressupostats del programa 122
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AGRUPACIÓ                                : Interior 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 224. Formació del personal de seguretat 
GESTOR DE PROGRAMA          : 6208. Institut de Seguretat Pública de Catalunya Subsector: EAA 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

1. Nombre d'hores de formació Hores OE5.2 29.627,00 28.000,00 28.000,00

2. Nombre d'alumnes formats Nombre OE5.2 17.952,00 13.100,00 13.100,00

3. Nombre d'activitats formatives Nombre OE5.2 368,00 225,00 225,00

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Impartir un programa complert de formació directiva i de lideratge per als diferents nivells de comandament. 
2. Oferir la formació en idiomes 
3. Prestar la col·laboració i suport en la formació amb empreses de seguretat privada 
4. Organització de l'Escola d'Estiu anual 
5. Participació projectes internacionals d'estudi i de recerca relacionats amb la seguretat i les emergències 
6. Realització d'un grau universitari en seguretat 
7. Realització màster universitari en seguretat 
8. Realització màster universitari en incendis i protecció civil 
9. Col·laboració en diferents programes formatius i de recerca en seguretat i emergències amb diferents universitats catalanes 

10. Mantenir la participació anual amb el CEPOL (European Police College) 
11. Organització de jornades especialitzades en matèria de seguretat i emergències 

  
  
  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 4.524.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis 2.994.500,00
3 Despeses financeres 1.010,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 50.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 1.000,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 7.570.510,00

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 122
 




