Taller pràctic

Com gestionar el personal
i les relacions laborals

Introducció
La Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes i l’Associació Catalana de Municipis
i Comarques, presenten els Tallers pràctics de gestió política local adreçats
directament a electes locals, amb un ampli temari que pretenen aportar, en un
format molt breu, de divendres tarda i dissabte matí, condensat i ric en
contingut, un conjunt de mètodes, criteris i pràctiques senzilles en les tasques
pròpies d’un càrrec electe. Per tenir èxit en el treball d’alcalde/ssa i en el
treball concret de cada regidor, cal adoptar les bones decisions per tal
d’aconseguir resultats tangibles, tenir èxit personal i polític i beneficis
palpables per al municipi, tot això en l’escenari de crisi i austeritat dels propers
anys.
Núm.Edició
1
Calendari
els dies 11 i 12 de maig
Horari
de 16 a 20 h i de 10 a
14 h
Durada (h)
8
Modalitat

Objectius
Treballar polítiques, projectes, arguments i trucs de gestió del personal
municipal per gestionar l’etapa de crisi (que serà llarga) no només amb males
notícies; amb retallades, congelacions i restriccions diverses pot ser que
s’estalviï, però a la llarga es crea un ambient negatiu. Com es poden donar
bones notícies tot i gestionant eficaçment la crisi? Aquesta és la pregunta que
respondrem.
Treballar estratègies, mètodes i habilitats de negociació de l’equip de govern
amb els representants sindicals que canviïn la dinàmica de confrontació en la
que els sindicats sempre surten guanyadors sense fer pressió ni donar res a
canvi, passant a una dinàmica més col•laborativa i de més compromís mutu.

Presencial
Titulació
Certificat d'Assistència

Programa

Lloc

Com motivar el personal sense augmentar els costos

a l'ACM

1. La gestió de personal habitual als ajuntaments, i els problemes que tenim
ara.
2. Claus de gestió del personal funcionari i perquè no es fa així.
3. Claus de gestió del personal laboral i perquè no es fa així.
4. Canvis organitzatius i bones notícies.
5. Canvis de gestió de personal funcionari i bones notícies.
6. Canvis de gestió de personal laboral i bones notícies.
7. Canvis generals de gestió de personal i bones notícies.

Organitza

Col·laboradors

Taller pràctic

Com gestionar el personal
i les relacions laborals

Com relacionar-se amb els sindicats de funcionaris
1. El triple disbarat dels sistemes vigents fins ara de relacions laborals: sous
molt alts, productivitat molt baixa, conflictivitat sindical molt alta. I els perquès.
2. Estratègia de negociació: Com evitar estar condicionats per les decisions
legals.
3. Estratègia de negociació: El pacte de productivitat.
4. Mètode de negociació: Passar de la negociació de pati de col•legi a la
negociació professionalitzada.
5. Habilitats de negociació: Qui fa de dolent?
6. Habilitats de negociació: Com es porta la iniciativa?
7. Habilitats de negociació: Com es fa el guanyar-guanyar?
Destinataris
Electes locals de Catalunya
Drets d'inscripció: 75€/curs* (transferència bancària;es comunicarà per mail
les dades bancàries on fer l'ingrés i caldrà presentar el rebut acreditatiu 48
hores abans de l'inici del curs)
*Si es realitza la sèrie dels 4 tallers, el preu és de 250€ (4 cursos)
Inscripcions
Emplenar la butlleta d'inscripció a la web de l'ACM

Organitza

Col·laboradors

