


INTRODUCCIÓ:  
 
El Col·legi d'Enginyers Tècnics d'Obres Públiques organitza 
el I Congrés Nacional d'Enginyeria Municipal, en Barcelona 
els dies 25 i 26 d'octubre del 2012.  
 
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. 
  
El Col·legi està convençut que per a l'organització d'un 
esdeveniment d'aquestes característiques és 
imprescindible poder comptar amb la complicitat i 
implicació de les entitats locals, autonòmiques i estatals 
relacionades amb l'Enginyeria Municipal, com és el cas de 
la seva institució.  
  



OBJECTIUS DEL CONGRÉS:   
 
• 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. 
 

  
  



CONTINGUT:   
 
El Congrés s'enfoca als següents eixos estratègics: 
 
 
  

BLOC 1  
 

PROBLEMÀTICA ECONÒMICA I TÈCNICA DELS MUNICIPIS   
 

Ponència núm.1 Les eines informàtiques per a la gestió de 
serveis urbans. 
  
 
Taula rodona: Finançament municipal i desenvolupament 
local. 
  
 
Comunicacions. 
 
 
 
Data: 25 d'octubre 
Horari : 9.30 h – 14.00h 



CONTINGUT:  
 
El Congrés s'enfoca als següents eixos estratègics: 
 
 
  
  

BLOC 2  
 

DISSENY DEL MUNICIPI: GESTIÓ URBANÍSTICA I MOBILITAT 
URBANA  

  
Ponència núm.2 El planejament urbanístic. La sostenibilitat 
econòmica i ambiental en els instruments de planejament 
urbà. 
  
Ponència núm. 3 Els estudis de mobilitat urbana. Transport 
urbà en municipis mitjans i petits. 
  
 
Comunicacions.  
 
Data: 25 d'Octubre 
Horari: 15.30h – 19.00h  



CONTINGUT:  
 
El Congrés s'enfoca als següents eixos estratègics: 
 
 
  
  

BLOC 3  
 

GESTIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS   
 

Comunicacions.  
  
 
Taula Rodona: Gestió de l'aigua potable i del clavegueram .  
 
Taula Rodona: Gestió de residus urbans i neteja viària. 
 
Taula Rodona: Gestió de l'energia. 
 
 
 
Data: 26 d'Octubre  
Horari: 9.00h – 14.00h 
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