SEMINARI

Tècnic Local
del 20 d’abril al 21 de desembre de 2018
Barcelona
Presentació
Enguany fa 20 anys que la Federació de Municipis de Catalunya,
en el marc del seu programa de formació, va posar en marxa el
Seminari Tècnic Local, conscient de la importància de la formació
continuada dels tècnics d’administració local, atesos els constants
canvis legislatius i normatius, i els importants avenços tecnològics
que incideixen en el dia a dia del seu treball, i amb el convenciment
que aquesta formació ha de possibilitar una millora en la gestió dels
serveis que les administracions locals presten als ciutadans. Des de
llavors, han estat 126 sessions a càrrec de més de 400 professionals
altament qualificats en els temes que han desenvolupat i a les que
han assistit alguns milers de tècnics d’arreu de Catalunya, alguns
d’ells desplaçant-se des de municipis molt llunyans, el que suposa
un esforç que cal valorar especialment.
Durant aquests anys s’ha consolidat definitivament l’actual esquema de 8 sessions de 3 conferències cadascuna, centrant-se cada
sessió al tombant d’un tema monogràfic que, com s’ha confirmat
en la darrera enquesta, respon a les matèries que més interessen
als tècnics locals, sense oblidar que el Seminari té vocació de ser
generalista, a diferència dels diferents cursos especialitzats que, en
paral·lel, organitza l’FMC. Per aquesta raó, el seu temari contempla
l’urbanisme i la planificació territorial, la gestió urbanística, el medi
ambient, la gestió de serveis urbans, els projectes urbans, la política
del sòl i l’habitatge i altres temes rellevants, amb el desig d’arribar
al major nombre possible de tècnics.
En aquesta edició, el Seminari s’iniciarà amb una sessió dedicada a
l’urbanisme, centrant-se en els criteris en base dels quals es desenvolupen actualment els diferents instruments, en la problemàtica
de la divisió poligonal i de l’assignació de càrregues externes en el
planejament, amb una tercera conferència sobre l’urbanisme de les
àrees d’activitat econòmica, un tema recurrent i sobre el que queda
molt per fer.

La segona sessió se centra en les eines per a gestió dels serveis urbans, concretament en la nova Llei de Contractes del Sector Públic,
les tramitacions mitjançant declaracions responsables i comunicacions prèvies i la problemàtica de la reassumpció per les entitats
locals de la gestió dels servies locals.
Pel que fa a la visita, enguany girarà també entorn a la gestió de
l’aigua amb una visita al passat, de la mà del Museu Agbar de les
Aigües, i al present, amb un recorregut a la planta de tractament de
Sant Joan Despí que tracta les aigües del Llobregat per a la seva
potabilització. Al mes de juliol serà el torn del medi ambient, amb la
nova legislació de les avaluacions ambientals, la problemàtica dels
sòls contaminats i la contaminació atmosfèrica.
Al setembre, després del parèntesi estival, tindrem una sessió dedicada a les polítiques del sòl, l’edificació i l’habitatge, que abordarà
el paper de l’INCASÒL en la planificació territorial i la dinamització
econòmica del territori; les noves polítiques d’habitatge de l’àrea
metropolitana de Barcelona; i les estratègies municipals integrals
amb criteris NZEM. La sessió dedicada a la gestió urbanística es
desenvoluparà al mes d’octubre, i analitzarà la valoració del sòl en
les reparcel·lacions, les urbanitzacions aïllades i les experiències urbanes de planificació i gestió en Santa Coloma.
La sessió de novembre tindrà per objecte els projectes urbans, començant per la metodologia BIM per a la gestió de les obres urbanes, i seguint amb la gestió d’un projecte complex, com és la unió
del tramvia per la diagonal de Barcelona, i l’estat actual de la tecnologia LED.
Finalment, al desembre, arribarà el torn de la planificació territorial,
amb un acurat anàlisis des del punt de vista professional de la nova
Llei del territori, les agressions al paisatge i les fórmules per a la
restauració del paisatge, i es conclourà el seminari amb una conferència sobre els plans de protecció del medi natural.
Creiem que el programa que oferim, amb ponents especialistes en
els temes que es plantegen, serà d’interès pels tècnics locals.
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20/04/18
URBANISME
09:30 h. Criteris recurrents a l’actualitat pel desenvolupament dels instruments urbanístics. Agustí Serra Monté, director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme
de la Generalitat de Catalunya.
10:30 h. Descans
11:00 h. La problemàtica de la delimitació poligonal i de l’assignació de càrregues
externes en el planejament. Elisabet Cirici i Amell, directora d’operacions de l’Incasòl.
12:00 h. L’urbanisme de les àrees d’activitat econòmica. Antonio Font Arellano, arquitecte, catedràtic emèrit d’Urbanisme de la Universitat Politècnica de Catalunya.

25/05/18
EINES PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS URBANS
09:30 h. La nova Llei de Contractes del Sector Públic, Neus Colet Arean, presidenta
del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.
10:30 h. Descans
11:00 h. Les tramitacions mitjançant declaracions responsables i comunicacions
prèvies. Susana Martínez Novella, directora de serveis jurídics de la Diputació de Barcelona.
12:00 h. Problemàtica de la reassumpció per les entitats locals de la gestió de serveis públics municipals. Petra Sáiz Antón, interventora de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i presidenta del CSITAL

29/06/18
GESTIÓ DE SERVEIS URBANS
09:30 h. La gestió moderna de l’aigua. Conferència a càrrec d’Aigües de Barcelona.
10:30 h. Descans
11:00 h. Visita al Museu Agbar de les Aigües i a la Planta potabilitzadora de Sant
Joan Despí.

13/07/18
MEDI AMBIENT
09:30 h. El nou marc legislatiu per a les avaluacions ambientals. Laura Fonts Torres,
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona.
10:30 h. Descans
11:00 h. La problemàtica dels sòls contaminats i la seva transformació urbanística.
Josep Anton Domènech i Paituví, cap del Departament de Gestió de la Contaminació
de Sòls de la Generalitat de Catalunya.
12:00 h. La ordenança metropolitana de contaminació atmosfèrica.
Elena Veza Martínez, tècnica del Servei de Sostenibilitat i Educació Ambiental dels
Serveis Ambientals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

14/09/18
POLÍTIQUES DEL SÒL, EDIFICACIÓ I HABITATGE
09:30 h. El paper de l’INCASOL en la planificació territorial i en la dinamització
econòmica del territori. Rosa Grima López, coordinadora de Recerca i Internacional
de l’Incasòl.
10:30 h. Descans
11:00 h. Noves polítiques d’habitatge i la seva gestió. Begoña Antonell Massuet,
economista de la oficina tècnica de Gerència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
12:00 h. Estratègies municipals integrals amb criteris NZEB (Nearly Zero Energy
Buildings). L’experiència de Badia del Vallès. Gil Lladó, tècnic de la Direcció de Serveis Ambientals de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

19/10/18
GESTIÓ URBANÍSTICA
09:30 h. La valoració del sòl en les reparcel·lacions. Jordi Gaju, coordinador de projectes de l’Incasòl.
10:30 h. Descans
11:00 h. Urbanitzacions aïllades: alternatives en la implantació de serveis i urbanització. Coque Claret i Dani Calatayud, arquitectes i professors de l’Escola Tècnica
Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV).
12:00 h. Experiències urbanes de planificació i gestió. Santa Coloma de Gramenet.
Rosa Fornàs Prat, advocada.

16/11/18
PROJECTES URBANS
09:30 h. Una metodologia transversal per a la gestió de les obres urbanes. Ernest
Santolaria, director tècnic de BIMSA.
10:30 h. Descans
11:00 h. Gestió d’un projecte complex: La connexió del tramvia per la Diagonal. Oriol Altisench i Barbeito, director d’Actuacions Estratègiques de Mobilitat de BIMSA.
12.00 h. L’ús de llums LED en instal·lacions interiors i exteriors. Lluís Ferrero i Andreu, enginyer, president de Tecnicat (Associació de Tècnics de l’Administració de
Catalunya)

21/12/18
PLANIFICACIÓ TERRITORIAL
09:30 h. La nova Llei del Territori. Sebastià Jornet i Forner, arquitecte urbanista,
Premi Nacional.
10:30 h. Descans
11:00 h. Agressions al medi: Fórmules de restauració del paisatge. Maria Rosa Vilella Gassiot, subdirectora d’Estratègies Territorials i Coneixement de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
12:00 h. Plans de protecció del medi natural. Ferran Miralles Sabadell, director General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya d’Urbanisme.

Comitè de Programa
El Comitè de Programa del seminari està dirigit per:
Ramon Arandes i Renú, enginyer de Camins, Canals i Ports.
i format per:
Jordi Marsal i Álvarez, arquitecte tècnic, excap del Servei de Gestió Urbanística de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Miquel Orriols i Mas, arquitecte urbanista.
Àngel Simón Gómez, enginyer tècnic industrial i especialista en medi ambient i indústries de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.
Juan Ignacio Soto Valle, secretari general de la Federació de Municipis de
Catalunya.
Amb suport de
Loles Herrero Canela, arquitecta, cap del Servei de Planejament Urbanístic
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Secretaria tècnica del Seminari
Laura Gálvez Pons
Via Laietana, 33, 6è. 08003 Barcelona. Tel.: 93 310 44 04 Fax: 93 310 71 03
Correu electrònic: l.galvez@fmc.cat.
Documentació
Els textos de les conferències i el material de referència es lliuraran per mitjà
del web de la Federació de Municipis de Catalunya: http://formacio.fmc.cat.
Metodologia
Per tal d’augmentar el nivell pràctic de les sessions, es podran trametre consultes sobre les ponències que s’hi presentaran, que els ponents respondran
en el decurs de la sessió. Podeu adreçar les preguntes fins a una setmana
abans de cada sessió a la bústia stl@fmc.cat, especificant a quina ponència
fan referència.
Lloc de Realització
El seminari tindrà lloc a l‘auditori de l’idEC (Institut d’Educació Contínua de
la Universitat Pompeu Fabra), al carrer de Balmes, 134, de Barcelona.
Certificat
En finalitzar el curs, es lliurarà a les persones assistents un certificat d’assistència homologat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya com
a curs sotmès al control d’assistència. Per obtenir el certificat, caldrà haver
assistit a un mínim de sis sessions, assistència que s’haurà d’acreditar a cada
sessió tant a l’entrada com a la sortida.
Durada
40 hores
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 13 d’abril de 2018. La inscripció és
gratuïta i el nombre de places, limitat. Per a la selecció de les inscripcions,
es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la participació del
màxim nombre possible d’ajuntaments), l’adequació al perfil del destinatari
de l’acció formativa i l’ordre de recepció de les sol·licituds.
Cal formalitzar la inscripció per mitjà del formulari que trobareu al web de la
Federació de Municipis de Catalunya: www.fmc.cat.

