
Unitat 6.30 Seguretat ciutadana

Secció 6 Prefectura de la Policia Local

Àrea 6 Àrea de la Policia Local

Tipus Lloc AGENT POLICIA

Categoria POLICIA LOCAL

Naturalesa F S. Sel./Prov. CO

Jornada SC Horari DE DILLUNS A DIUMENGE

.Especialitat

Lloc de treball 6.30.41.50.01 Places 75 Escala administració Especial

Grup C1

Nivells 16 379,77

781,39Retribucions:

Factors:

Complement específic Fix 1.006,08

Total 2.340,11

Dedic.Esp.

172,87Prol.Jornada

Jornada Part.

Funcions Generals: Les determinades amb caràcter general per la Llei de Policies Locals vigent a Catalunya i 
demés normes d'aplicació.
-Executar les ordres i instruccions dins del seu torn, del Cap de torn.
-Vetllar pel compliment de les condicions de treball , de les condicions de salut laboral 
així com un us diligent dels recursos materials que tenen al seu abast.
-Contribuir en la  implantació de la qualitat i la  millora dels serveis en el seu lloc de treball.
-Les determinades per l'organització del servei, contemplades en les ordres e 
instruccions, reglament intern de la Policia Local dins de l'àmbit de les seves 
competències.
-Col.laborar en l'execució de funcions i objectius de la unitat i especialitats de 
Convivència, Civisme i Inspecció de Guardia.
-Participar en els processos d'avaluació d’acord amb el model d’avaluació que s’estableix 
en el sistema d’avaluació de competències.

Raó de ser del lloc: Contribuir a la millora de la seguretat ciutadana i civisme desenvolupant activitats 
d'informació i atenció directa a la ciutadania, assistència a la víctima, patrullatge i 
actuació davant del delicte.

Funcions Específiques: Funcions Tasques Actuals

Verificar el compliment de la normativa de 
trànsit en les vies públiques per garantir 
una mobilitat fluida i segura.

Participa en Campanyes preventives 
d’informació.
Realitza Controls de trànsit en infraccions 
dinàmiques.
Sanció d’infraccions estàtiques i 
dinàmiques.
Propostes de canvi de senyalització i 
millores.
Vetllar pel compliment de les OO.MM, 
legislació mediambiental i de la normativa 
de trànsit
Fer controls de velocitat amb radar i 
equips tècnics
Disciplina viària amb el servei de grues
Instrucció d'atestats i informes d'accidents 
de trànsit
Instrucció d'atestats per delictes contra la 
seguretat vial
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Participar en les funcions de prevenció de 
la seguretat ciutadana, el civisme i 
l'educació viària

Patrullar sectors assignats.
Controls estàtics de seguretat ciutadana. 
Realitzar la protecció i viligància de la 
platja.
Identificació de conductes sospitoses per 
a la seguretat
Participa en Campanyes preventives 
d’informació de conductors i de vianants 
(ús correcte del cinturó, ek casc, el mòbil, 
alcoholèmia, excés de velocitat, etc..) 
Executar els controls alcoholèmia.
Prevenir l'absentisme del menor a l'escola, 
vigilar i detectar les situacions de manca 
d'escolarització.
Participar en tots els processos de via 
pública, convivència i civisme. Desplegant 
una polícia de proximitat, propera i 
accessible per a la prevenció dels delictes 
i el compliment de les normatives viàries.
Fer tasques de prevenció dels il.lícits 
administratius i penals
Actuació en els plans de protecció civil.
Recorreguts i itineraris escolars a peu i en 
bicicleta.
Col.laborar amb educació vial.
Treballar directament la seguretat des de 
l'experiència real al circuit d'educació 
viària i sortides guiades per la via.
Intervenir i prestar auxili en cas d'accident 
de trànsit.
Garantir la protecció escolar i el control del 
trànsit a les entrades i sortides de les 
escoles

Efectuar actuacions reactives davant 
infraccions penals.

Restablir la seguretat alterada per 
comportaments violents.
Confecció d’atestats.
Acompanyament a les víctimes en 
coordinació amb la Policia Assistencial.
Actuar directament davant faltes i delictes 
coneguts d’ofici o a requeriment de 
ciutadans o altres cossos policials.
Efectuar detencions.

Assegurar comportaments cívics en la 
seva actuació per garantir la convivència 
ciutadana i participar en la detecció 
d'incidencies a la via publica.

Detectar anomalies, desperfectes, mal 
funcionament de serveis i requerir la seva 
reparació.Executar inspeccións de policia 
administrativa, sancionar
Detectar i avisar als serveis oportuns de la 
senyalètica caiguda i deteriorada per 
accidents o altres circumstàncies. 
Detectar i corretgir comportaments incivics 
que poguin alterar la convivencia. Recollir 
queixes i suggeriement, actuar amb l'area 
de mobilitat i convivencia, denuncia, i 
donar assistencia a possibles casos de 
maltractament familiar, genere.
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Funcions de Prevenció: -Complir amb les obligacions establertes en matèria de prevenció en els convenis 
col.lectius de treball del personal funcionari i laboral.
-Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball, utilitzant adequadament 
maquinària, eines o substàncies relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i 
equips de protecció posats a la seva disposició, d’acord amb els procediments establerts 
i la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos laborals.

Planificar, programar, executar i avaluar 
programes educatius als centres escolars 
i altres col.lectius. Educació Vial.

Impartir classes, sortides guiades amb 
bicicleta, elaboració de memories, 
activitats per la gent gran, realtizació de 
companyes. Executar tasques 
administrarives, arxiu, recollida indicadors  
i de col.alboració amb l'estructura de 
comandament
Fomentar l'elaboració i execució de Plans i 
Campanyes d'educació viària 
Executar tasques administratives i de 
col.laboració amb l'estructura de 
comandaments perquè disposin de la 
informació necessaria (registrar 
incidències, tramitació de documents, 
donar resposta a correus electrònics, 
derivació a comandaments, comunicació i 
traspàs als caps de torn, etc…)

Vigilancia dels edificis municipals i 
protecció d'autoritats.

-Fer complir la normativa interna de 
seguretat d'edificis públics. Col•laborar en 
els Plans d'Emergència, Protecció de 
l'alcalde en actes públics, trasllat i 
acompanyament d'autoritats.

Executar els procediments normalitzats 
d'elaboració d'atestats i garantia de la 
custodia i trasllat de detinguts i la 
protecció a les victimes.Inspecció de 
guardia.

Elaborar atestats, recepcio de denúncies, 
requeriments judicials, investigacio 
d'accidents, tramits les denuncies 
administratives i penals, registre i traspas 
a mossos d'esquadra, informar a les 
persones afectades els processos 
assistencials, judicials, elaborar les dades 
estadistiques.Garantir la custodia i trasllat 
de detinguts i la protecció a les víctimes.
Registrar a través de l'aplicatiu informàtic 
denúncies administratives per iniciar la 
seva gestió.
Informar a les persones afectades dels 
processos assistencials, per a que 
coneguin la situació en la que es troben.
Gestionar l'estadistica d'indicadors de 
seguretat ciutadana, per obtenir 
informació que permeti la pressa de 
decissions.
Garantir la custodia i trasllat de detinguts i 
la protecció a les victimes garantint el 
seguiment de les ordres de protecció 
encomenades per l'autoritat judicial.
Efectuar la coordinació i cercar informació 
amb altres departaments/ unitats per a la 
correcta prestació del servei: petició 
d'informes, recaptació de dades, recerca 
d'informació.
Efectuar la coordinació amb els grup 
d'atenció a la victima de Mossos 
d'Esquadra i el seguiment de la totalitat de 
les víctimes del municipi.
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Competències:

-Comunicar al seu superior jeràrquic qualsevol situació que pugui suposar un risc per a la 
seguretat i la salut. Suggerint, si s’escau, les mesures que consideri adients per a la 
millora de les condicions de seguretat i salut en el seu lloc de treball.
-Comunicar qualsevol accident o incident al seu responsable.
-Cooperar amb els seus comandaments per a poder garantir unes condicions de treball 
que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut.

Els horaris són modificables per la legislació vigentParticularitats:
Jornada i /o treball a torns i descansos segons organització i quadrants del servei segons 
contemplat en l'acord de condicions de treball.  /L'ocupació a cada serveis o subgrup de 
treball  es farà per lliure designació.
Altres factors retributius segons conveni:
Dins les funcions d'agent de la Policia Local , hi ha assignació especifica als serveis 
següents:
 SEGURETAT CIUTADANA/ TRÀNSIT: rotació  matí, tarda i nit. INSPECCIÓ DE 

Participar en les activitats que li proposen per al seu desenvolupament professional. 

(Policia) -  Aprenentatge permanent

Expressar-se adequadament amb claredat i fluïdesa, utilitzant un vocabulari adequat. 
Compartir i rebre informació, comprendre-la i transmetre-la quan sigui necessari, realitzant 
explicacions clares i adaptades a les característiques de l’interlocutor/a

(Policia) -  Comunicació i 
comprensió interpersonal

Millorar els resultats esperats del seu lloc de terball, augmentant la seva qualiatt i/o qualitat

(Policia) -  Efectivitat individual 

Donar resposta a les demandes dels ciutadans/es tractant-los de manera correcta i respectar 
les seves opinions.

(Policia) -  Orientació al servei i al 
ciutadà/na

Afavorir un bon clima de treball, facilitant una bona dinàmica personal amb les persones de 
l'equip

(Policia) -  Treball en equip

Capacitat per evitar la consecució dels delictes i efectuar actuacions reactives davant 
infraccions penals. 

(Policia) -  Prevenció i persecució 
del delicte

Capacitat per assegurar comportaments cívics i informar, mediar i assistir a les víctimes i/o 
perjudicats en un conflicte.

(Policia) -  Assistència a la 
ciutadanía

Capacitat per verificar el compliment de la normativa de trànsit i OOMM en les vies públiques 
per garantir una mobilitat fluida i segura.

(Policia) -  Seguretat viària i 
regulació del trànsit
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Batxillerat, equivalent o habilitacióTitulació Exigida:

Informàtica: Usuaris bàsic del paquet Office

Curs bàsic d'agent de Policia de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya o equivalent.

Coneixements:

Usuaris basic del paquet OfficeInformàtica:

Català nivell B i CastellàIdiomes: A, BCarnet de conduir:

GUARDIA : rotació matí, tarda i nit. 
G200: Disponibilitat horària.
ATENCIÓ AL PÚBLIC: rotació de matí i tarda.
 COMUNICACIO: rotació l matí, tarda i nit.
PROXIMITAT: rotació  matí i tarda.
EDUCACIÓ VIAL : mati i/o tarda. POLICIA ASSISTENCIAL : Matí i Tarda 
Cada servei disposa dels complements salarials especifics establerts en l'acord de 
condicions (disponibilitat, nocturnitat, turnicitat, etc.).
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