


INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL CONGRÉS:   
 
El Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques organitza el 
I Congrés Nacional d'Enginyeria Municipal, els dies 25 i 26 
d'octubre del 2012, a Barcelona. 
 
 El congrés vol donar a conèixer, des de la perspectiva de les 
seves ponències, conferenciants i debats, una sèrie de dades 
que facilitin no només la informació, sinó un contingut real 
sobre l'Enginyeria Municipal. 
 
 Els objectius del Congrés són: 
  
• Reforçar i millorar la gestió municipal a través d'idees i 

experiències dels Tècnics Municipals que presten els seus 
serveis en les administracions locals. 

• Donar a conèixer la figura de l'enginyer/a municipal com a 
tècnic assessor dels representants electes de la ciutadania 
i com a gestor dels serveis municipals. 

• Analitzar experiències tècniques concretes en el camp 
municipal explicades per tècnics municipals. 

• Promoure la difusió dels coneixements tècnics més actuals 
sobre l'Enginyeria Municipal i establir un intercanvi 
d'experiències entre els professionals i les empreses 
d'aquest sector, per obrir la possibilitat de crear grups de 
treball que puguin donar lloc a significatius avenços en el 
camp de l'Enginyeria Municipal amb el conseqüent 
benefici per a la ciutadania i per al sector. 



CRIDA A COMUNICACIONS:  
  
El Congrés està obert a comunicacions per enriquir el debat i 
fomentar la participació dels assistents. Les comunicacions 
acceptades es presentaran al Congrés i seran objecte d'una 
publicació posterior. 
 
Totes les persones interessades  hauran de remetre un 
resum de la comunicació al Comitè tècnic del Congrés per 
correu electrònic a l'adreça cim2012@cetop.es 
 
El termini de presentació de resums de comunicacions 
finalitza el  30 d’agost de 2012. 
 
Una vegada finalitzat aquest termini, el Comitè d'experts 
avaluarà la qualitat dels documents presentats i informarà 
sobre els seus resultats abans del  12 de setembre del 2012. 
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INSTRUCCIONS PER A LA PRESENTACIÓ DE RESUMS DE 
COMUNICACIONS: 
 
EDICIÓ 
  
El text del resum serà prou explicatiu com per permetre 
comprendre el contingut de la comunicació. 
 
S'enviarà en format Word, tindrà un màxim de 400 
paraules i en primer lloc haurà de figurar:  
 
1. Bloc temàtic del Congrés en el qual s'emmarca la 

comunicació  
2. Títol de la comunicació en majúscules. 
3. Nom i cognoms de l'autor/es, així com el nom de la 

institució a la qual pertany i l'adreça electrònica de 
contacte. 
 

 
 
Les instruccions per a la presentació de les 
comunicacions acceptades estaran penjades al  web del 
Congrés a partir del 27 de juliol. 
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TEMÀTICA DE LES COMUNICACIONS:  
 
BLOC 1: PROBLEMÀTICA ECONÒMICA I TÈCNICA DELS 
MUNICIPIS   
 

• Problemàtica econòmica i tècnica dels municipis 
• Noves eines de gestió 
• Experiències d'innovació tècnica en el camp municipal 
• Sistemes de finançament municipal 
• Altres 
 
BLOC 2: DISSENY DEL MUNICIPI: GESTIÓ URBANÍSTICA I 
MOBILITAT URBANA  
  

• Disseny del municipi 
• Gestió urbanística i mobilitat urbana 
• Transport i ordenació del tràfic 
• Innovacions en el disseny de ciutats 
• Altres 

   
BLOC 3: GESTIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS  
  

• La gestió dels serveis municipals i infraestructures urbanes. 
• Experiències concretes de gestió.  
• Sistemes de manteniment d'infraestructures urbanes.  
• Contractació dels serveis de manteniment municipals.  
• Problemàtica de la gestió pública.  
• Els contractes de manteniment.  
• Innovacions tècniques en el manteniment  
• Altres 
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