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Modalitat: Presencial
Lloc d'impartició: Fundació Universitat-Empresa
Horari: Dimecres de 16 a 20.30 h
Termini de preinscripció: 26/07/2019
Data d'inici curs: 16/09/2019
Data de finalització curs: 31/12/2019
Preu matrícula: 600 € (Import preu al públic)
Més Informació: 963 262 600 - informacion@adeituv.es

OBJECTIUS DEL CURS

Els ajuntaments són l'administració que més a prop està de la ciutadania i, per 
tant, la seua acció de govern té una resposta immediata i directa sobre les per-
sones. És de desitjar, doncs, que els actuals i futurs decisors públics locals, així 
com totes aquelles persones que tinguen vocació i interés de fer política en el 
nivell local, estiguen ben preparats, entenguen els reptes de la governança local 
i tinguen eines per a dissenyar, implementar, gestionar i comunicar la seua 
actual o futura acció de govern.
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Més concretament, el títol pretén aconseguir els objectius específics:

- Saber interpretar el funcionament del sistema polític i les seues interaccions.
- Conéixer les principals característiques i problemàtiques de les institucions  
   polítiques d’Espanya.
- Conéixer el sistema institucional europeu i els recursos que ofereix per a les 
   administracions regionals i locals.
- Dominar el marc jurídic essencial de les administracions públiques a Espanya.
- Analitzar les lògiques d’interacció entre polítics, grups d’interés i funcionaris.
- Entendre les implicacions de les diferents formes d’organitzar els equips de 
   govern així com els principals elements a tindre presents en la formació de 
   governs de coalició.
- Familiaritzar-se amb les teories de negociació i resolució de conflictes.
- Entendre el procés de les polítiques públiques i formació de l’agenda política i 
   de govern.
- Introduir-se en la planificació estratègica i altres eines pel disseny de polítiques 
   públiques.
- Aprendre a emprar eines específiques per a implantar sistemes de seguiment 
   i l’avaluació de polítiques.
- Entendre les implicacions polítiques de la gestió pública.
- Integrar les peculiaritats de la governança en l'àmbit municipal.
- Identificar i saber explotar les potencialitats de les noves tecnologies en la 
   governança, així com dels mecanismes de rendició de comptes i transparència.
- Adquirir els coneixements i manejar els instruments per facilitar la participació 
   política dels agents en el procés de decisió i implementació de les polítiques 
   públiques.
- Dominar els aspectes econòmics del procés governamental.
- Saber dissenyar una estratègia de comunicació local.
- Dissenyar la gestió interna de la comunicació.
- Analitzar les relacions dels actors i institucions polítiques amb els mitjans de 
   comunicació.
- Aprendre eines i estratègies per a comunicar l'acció de govern tant en mitjans 
   convencionals com mitjançant les xarxes socials.
- Saber construir escenaris polítics i electorals.
- Familiaritzar-se amb fonts de dades per a obtindre informació sobre la realitat 
   local i l’acció política.
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PROGRAMA

Govern Local

I. Coneixement de l'entorn polític i institucional.
   1.1. Principals característiques del Sistema Polític Espanyol.
   1.2. Les AAPP a Espanya. Administració i competències locals.
   1.3. El procés políticinstitucional de la UE.

II. Competències bàsiques per a desenvolupar la funció política en els municipis.
   2.1. Drets i deures dels electes locals. Les relacions entre polítics, funcionaris i 
         grups d’interès.
   2.2. L'equip de govern. Teories de coalicions.
   2.3. Teoria de la negociació i resolució de conflictes locals i l’acció política.

Polítiques Públiques i Gestió Local

III. Dissenyar i avaluar polítiques públiques locals.
   3.1. Les polítiques públiques: agenda política i els processos de formulació.
   3.2. Planificació estratègica i disseny de polítiques públiques.
   3.3. Eines per al seguiment i avaluació de les polítiques públiques.

IV. Bona governança local.
   4.1. Els paradigmes de la gestió pública i la prestació de serveis.
   4.2. Transparència i bon govern a l'Administració local.
   4.3. Eines i experiències de participació ciutadana.
   4.4. El pressupost local. Tributs i estructura i elaboració del pressupost.

Comunicació Política i Institucional

V. Comunicació Política i Institucional
   5.1. La comunicació política.
   5.2. El pla i l’estratègia de comunicació local.
   5.3. El gabinet institucional i de premsa.
   5.4. Mitjans i estratègies de comunicació institucional.
   5.5. Xarxes socials i comunicació políticoinstitucional.
   5.6. Anàlisi d’escenaris polítics i electorals.
   5.7. Dades i fonts dinformació per a l’acció política local.


