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Benvolguts i Benvolgudes,

Quin és el format d’aquesta formació?

Com bé sabeu, el passat 12 de desembre vam presentar, des de
l’Àrea de Política Municipal i Formació, l’Escola del Municipalisme,
la qual pretén oferir una formació renovada i específica que
serveixi per empoderar als i les socialistes i convertir-los en agents
transformadors, útils en la gestió i resolució de les qüestions que
afecten la quotidianitat municipal, però també innovadors en les
polítiques estratègiques que han de marcar el present i futur de
l’agenda política local i global.

Són tallers de 3h de duració, adreçats a Grups Municipals, tant
càrrecs electes com assessors.
Ens traslladem al territori.
Es tracta de formació a demanda, ens adaptem a les vostres
necessitats, si hi ha un tema del qual us voleu formar útil pel vostre
grup, ens ho demaneu!

Per aconseguir-ho, l’Escola parteix tant de les necessitats del
territori com del calendari electoral, dividint aquest en tres
moments clau: el govern, l’oposició i la preparació dels comicis
electorals.

Com sol·licitar la formació?
- Escriviu a escolamunicipalista@socialistes.cat
- O truqueu al 934955404
- Demaneu el curs que us interessa
- Feu proposta de dates i horari per impartir la formació

RELACIÓ DE TALLERS DE FORMACIÓ PER AL CURS 2017

QUAN GOVERNEM...
LES NOSTRES POLÍTIQUES PÚBLIQUES

DES DE L’OPOSICIÓ…
•

Com fer una oposició efectiva

•

Governar un municipi: presa de decisions i negociació

•

Incidir en l’agenda política municipal

•

Convertir les promeses electorals en realitat: el pla de govern

•

Una oposició útil per a la ciutadania

•

Liderar els plens en el govern

•

El ple: mocions, argumentaris, “precs” i preguntes

•

L’agenda política municipal

•

Comunicació i lideratge

•

Gestió i política: un matrimoni necessari

•

Planificació i avaluació de polítiques públiques

•

Comunicació política des de l’oposició

•

Cartera de serveis i anàlisi de costos

•

Indicadors d’anàlisi polític i social

•

El pressupost: un instrument de priorització política

•

Pressupostos participatius

•

Pressupostos amb impacte de gènere

•

La llista electoral: el millor equip

•

El clausulat social en la contractació pública

•

El programa electoral: partint de la realitat local

•

Transparència i rendició de comptes

•

Rendició de comptes i projectes de futur

•

Construir ciutats inclusives i cohesionades: donar resposta a les noves
necessitats socials

•

La construcció d’un equip paritari

•

Com guanyar un debat electoral

•

La gestió de l’espai públic: accessibilitat, neteja i recollida de residus

•

Comunicació i lideratge

•

L’administració local: exemple d’igualtat efectiva entre dones i homes

•

Els municipis en la lluita contra el canvi climàtic

•

Participació ciutadana i governança

•

Simplificació de tràmits i administració electrònica

•

Ètica institucional: els codis ètics

•

El futur de les ciutats: smart cities

•

Rendibilitzar la gestió pública: instruments de comunicació institucional

•

Com elaborar el Reglament Orgànic Municipal (ROM)

PREPARANT EL 2019…
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