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PREPARACIÓ D'OPOSICIONS AL COS DE
POLICIES LOCALS DE CATALUNYA
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Dates
Inici: 25 de gener de 2018
Fi: 14 de juny de 2018

Preu del curs
510 €

Hores totals
60 h
Horari
dijous de 19:00 a 22:00
Lloc
FUNDACIÓ MIL·LENARI
Plaça del Mil·lenari, 2, 1r
Vic

Preu del curs amb pagament fraccionat
Matrícula: 240,00 €
Febrer 2018: 160,00 €
Març 2018: 160,00 €
Total: 560,00 €
* Consulta els descomptes especials

MATRÍCULA: fins 10 dies abans de l'inici de curs (places limitades)

Objectius
Curs presencial de 80h lectives per a la preparació de les oposicions a les convocatòries de places de policies locals als municipis
de Catalunya.
La formació inclou classes, àgils i dinàmiques, que preparen els alumnes i les alumnes per superar les proves relatives a
coneixements culturals i professionals, així com classes pràctiques per a la superació de la prova psicotècnica.
En relació a la prova d'aptitud física, obligatòria i eliminatòria en aquest tipus d'oposicions, la Fundació Mil·lenari disposa d'un
acord amb el Club Natació Vic-ETB per tal que puguin fer les sessions necessàries en funció de les seves necessitats i
preparació física.

Punts del temari
Bloc 1.- Coneixements culturals.
- Història
- Sociologia i demografia
- Marc geogràfic de Catalunya (organització territorial)
- Unió Europea i principis estructurals econòmics bàsics.
- Actualitat política i cultural
Bloc 2.- Coneixements professionals
- Àmbit institucional català i dels municipis.
- Les institucions polítiques de Catalunya.
- L'ordenament jurídic.
- Els drets humans i drets constitucionals.
- Els òrgans jurisdiccionals.
Bloc 3.- Seguretat i policia
- Les competències de la Generalitat i dels ens locals en matèria de seguretat.
- Els cossos policials
- La policia de Catalunya: Mossos d'esquadra i policies locals.
- La seguretat ciutadana.
- La investigació de delictes.
- La funció policial en seguretat viària i trànsit.
- Codi deontològic policial.
- Marc legal de seguretat aplicable.
Bloc 4.- El món local a Catalunya
- El municipi: territori i població.
- Drets i deures dels veïns.
- Organització municipal i competències.
- Les policies locals a Catalunya. Llei 16/1991.
Bloc 5.- Preparació psicotècnica

Documentació imprescindible per a la formalització de la inscripció:
Còpia del DNI.
Còpia de la llibreta o compte corrent on es domiciliaran els rebuts.
Forma de pagament:
Matrícula i quota única es farà en efectiu, tarja o transferència (el resguard s'haurà de lliurar en el moment de la
inscripció).
A partir de la segona quota els pagaments es faran per domiciliació bancària al número de compte facilitat.
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