
 
 

 

Curs d’especialització en  
Govern Municipal i Gabinet  d’Alcaldia 

 

Direcció 

Pau Canaleta / Gabriel Colomé 

 

1.- PRESENTACIÓ 

Aquest curs pretén ser una eina per a tots els membres d’un govern 

municipal i especialment pels membres del gabinet d’alcaldia, perquè 

puguin disposar de coneixements en coordinació i gestió d’un gabinet 

de govern municipal. 

Càrrega lectiva: 40 hores 

 

2.- OBJECTIUS 

Aquest curs totalment innovador, busca oferir les eines necessàries 

perquè els alumnes puguin desenvolupar responsabilitats en la 

coordinació d’un govern municipal i amb la gestió d’un gabinet polític 

amb professionalitat i garanties d’èxit. 

 

3.- A QUI S’ADREÇA? 

Aquest curs s’adreça principalment a caps de gabinet, gerents 

municipals, alcaldes i regidors, directors de comunicació, alts 

funcionaris, tècnics municipals i integrants de gabinets municipals. 

 

4.- CONTINGUTS 

4.1. El funcionament d’un govern municipal 
 4.1.1 Introducció al funcionament d’un consistori 

 4.1.2  Organització del govern i àrees del govern 

 4.1.3 Gestió pública i coordinació d’equips 

 
4.2. Funcions i organització d’un gabinet polític 

4.2.1. Creació i direcció del gabinet: àrees de gestió, 

responsabilitats dins del govern, perfils necessaris, etc. 

4.2.2 L’organització física i temporal del gabinet 

4.2.3 Gestió dels recursos humans i organització interna. 



 
 

 

 

4.3. El control de l’agenda política i la comunicació del 
govern 

4.3.1. De la confrontació política a la gestió del govern 

4.3.2. Gestió mediàtica del govern: relació amb els 

mitjans de comunicació, el paper del portaveu, 

construcció del discurs, notes i rodes de premsa, protocol, 

etc. 

4.3.3 Comunicació interna  

4.3.4 Estratègia comunicativa del govern 

 
4.4. Negociació i gestió d’interessos 

4.4.1. Gestió de coalicions i coordinació de governs de 

coalició 

4.4.2. Tècniques de lideratge 

4.4.3. La comunicació directe amb els ciutadans: 

participació ciutadana, gestió de lobbies i grups d’interès, 

relat municipal i actes informatius 

 

 4.5. La representació del govern 
  4.5.1 Protocol i representació del govern municipal 

  4.5.2 Gestió d’actes i disseny d’esdeveniments 

   

 

5. PROFESSORAT 

 Pau Canaleta, consultor en comunicació política 

 Gabriel Colomé, professor de ciències polítiques de la UAB 

 Carmen Andrés, regidora de l’Ajuntament de Barcelona 

Francesc Coral, regidor de l’Ajuntament de Caldes de 

Montbui 

 Josep Maria Reniu, professor de ciències polítiques de la UB 

Toni Aira, professor de comunicació de la URL 

Txell Grané, assessora en protocol 

Daniel Tarragó, soci-director de Neòpolis 

Marta Camps, consultora de comunicació 

 

 



 
 

 

 

INFORMACIÓ DEL CURS 

Requisits d’admissió 

Aquest curs està adreçat a professionals vinculats a gabinets 

municipals, responsables de comunicació i tècnics municipals; 

alumnes procedents de formacions en comunicació, ciències 

polítiques i imatge pública; i interessats en el camp de la gestió i 

assessorament polític. 

 

Titulació 

Curs d’especialització de la UAB en “Govern Municipal i Gabinet  

d’Alcaldia”  

 
Avaluació 

Assistència i participació de les classes acreditada amb signatura. 

 

Calendari i horaris 

Docència presencial: 10 dilluns 

Horari: de 15.45 a 19.45 hores 

 

Lloc 

ICPS: carrer Mallorca 244 / 08008 Barcelona 

 

Preu de la matrícula:  475 € 

 
Per a més informació: 
Institut de Ciències Polítiques i Socials 
Carrer Mallorca, 244 pral. - 08008 Barcelona 
e-mail: con.icps@diba.cat 
Tel. 93 487 10 76 

 
 

NOTA:  

L’ICPS es reserva el dret d’anul·lació del curs en el cas de no assolir 

la quota mínima d’alumnes. 


