RESOLUCIÓ

DEPARTAMENT D'INTERIOR

Expedient relatiu al reconeixement d’activitats de formació contínua per realitzar
l’any 2019 de l’entitat ORBITAGIRONINA SL / FORMACIOPOLICIAL.CAT (ORAF
P2018006).
Antecedents
Mitjançant l’Ordre INT/56/2013, de 27 de març, publicada al DOGC núm. 6356 de 16
d’abril de 2013, es van establir el requisits i es va regular el procediment de
reconeixement de les activitats de formació contínua realitzades per als membres
dels cossos de policia de Catalunya i dels cossos de bombers.
Dins del termini establert, va tenir entrada al registre de documents la sol·licitud de
l’entitat ORBITAGIRONINA SL / FORMACIOPOLICIAL.CAT pel reconeixement
d’activitats de formació contínua previstes per al 2019.
La comissió de valoració de l’àmbit dels cossos de policia de Catalunya ha revisat
tota la documentació presentada junt amb la sol·licitud de reconeixement per
comprovar que l’activitat formativa proposada compleix amb els requisits establerts
als articles 3 i 4 de l’Ordre INT/56/2013.
Per tot això i d’acord amb les funcions que m’atorga l’Ordre INT/56/2013, de 27 de
març i la Llei 10/2007, de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
Resolc:
Primer.- Reconèixer les activitats formatives per realitzar l’any 2019, amb les
característiques detallades en el dossier de l’activitat presentat per l’entitat
sol·licitant, que s’esmenten a continuació:
Activitat
Delictes contra les persones
Delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic
Delictes contra els treballadors, estrangers, Hisenda
pública, Seguretat Social i partits polítics
Delictes contra el medi ambient i la seguretat col·lectiva
Delictes contra la salut pública
Delictes de falsedats, delictes contra l’Administració
pública i la justícia
Delictes contra la Constitució Espanyola, l’ordre públic,
l’Estat i la Comunitat Internacional
Conseqüències jurídiques del delicte

Núm. reconeixement
RP2018006001
RP2018006002
RP2018006003
RP2018006004
RP2018006005
RP2018006006
RP2018006007
RP2018006008
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Activitat
Teoria jurídica del delicte
Llei 4/2015 de protecció de la seguretat ciutadana,
pràctica policial
Introducció a la criminologia, pràctica policial
Introducció a la criminologia I, pràctica policial
Introducció a la criminologia II, pràctica policial
Psicologia criminal, pràctica policial
Actualització policial I –presencial
Actualització policial II –presencial
Delictes contra la seguretat viària
La prova d’alcoholèmia en els delictes contra la seguretat
viària, pràctica policial
Inspecció tècnica de vehicles I, pràctica policial
Policia administrativa d’espectacles i activitats recreatives
Accident de trànsit , curs avançat
Introducció al Reglament d’armes I. Pràctica policial
La seguretat viària, pràctica policial
Suport psicològic en situacions d’emergències
Curso básico de delitos informáticos
La prueba electrónica, práctica policial
Les fonts del dret
Curs d’intervenció policial amb les víctimes de violència de
gènere
Curs de mediació policial online
Transports. Temps de conducció i descans
Transports, el tacògraf digital
Transports, el tacògraf analògic
Transports de mercaderies per carretera
Entrada i escorcoll en lloc tancat. Pràctica tècnica jurídica
policial
Introducció al dret processal penal. Pràctica policial
Pràctica policial amb gossos potencialment perillosos
Vigilants Municipals I. Normativa i funcions bàsiques

Núm. reconeixement
RP2018006009
RP2018006010
RP2018006011
RP2018006012
RP2018006013
RP2018006014
RP2018006015
RP2018006016
RP2018006018
RP2018006019
RP2018006021
RP2018006022
RP2018006023
RP2018006024
RP2018006025
RP2018006026
RP2018006027
RP2018006028
RP2018006029
RP2018006030
RP2018006031
RP2018006032
RP2018006033
RP2018006034
RP2018006036
RP2018006037
RP2018006038
RP2018006039
RP2018006040

Segon.- L’entitat haurà de donar compliment als compromisos establerts a l’article 6
de l’Ordre INT/56/2013 i l’ISPC podrà dur a terme el control de l’execució de
l’activitat en els termes de l’article 8 de la referida ordre.
Tercer.- L’entitat haurà d’utilitzar el nom que consta a la resolució de reconeixement
pel que fa als cursos amb número de reconeixement RP2018006032,
RP2018006037, RP2018006039 i RP2018006040, atès que en el procés d’estudi del
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reconeixement s’ha fet també la correcció i adequació lingüística dels noms dels
cursos.
Quart.- Contra aquesta Resolució, que no és definitiva, podeu interposar recurs
d’alçada davant el conseller o consellera d’Interior en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la data de la seva notificació d’acord amb els articles 121 i 122
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques. Transcorregut aquest termini sense que l’interposeu, la
Resolució es considerarà ferma a tots els efectes.
No obstant el que s’exposa en els paràgrafs anteriors, es pot utilitzar qualsevol
recurs que considereu oportú.
Mollet del Vallès
La directora
Montserrat Royes Vila
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