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La transformació digital permetrà a les administracions públiques 
millorar l’atenció al ciutadà i optimitzar els processos interns rela-
tius a la gestió de la informació i la documentació, cobrint aspectes 
normatius. Les noves regulacions establertes per la Llei 16/2015 de 
simplificació administrativa  i la Llei 39/2015, del procediment ad-
ministratiu comú de les administracions públiques obliga a Admi-
nistracions i entitats de dret públic a simplificar els procediments i 
tramitar electrònicament.

En aquesta Jornada es pretén donar a conèixer el model de funcio-
nament dels informes de Idoneïtat tècnica dels Col·legis com a Enti-
tats Col·laboradores de l’Administració en el procés de simplificació 
administrativa delstràmits d’intervenció municipal per obtenir per-
misos d’obra i la interoperabilitat telemàtica de documents tècnics 
amb els Col·legis.

Donar a conèixer la Idoneïtat Tècnica com a sistema de simplificació 
administrativa en els processos d’intervenció municipal pels permisos 
d’obres i els seus avantatges per l’Ajuntament, pels professionals i pels 
ciutadans.

Explicar l’experiència dels Col·legis professionals que tenen el sistema 
implantat amb els municipis amb qui s’hi ha treballat.

Donar a conèixer quin és el procés d’implantació i els possibles impac-
tes en la gestió municipal

Objectius

PRESENTACIÓ

ORGANITZEN
Federació de Municipis de Catalunya | Col·legi d’Aparelladors Arquitectes Tècnics i 
Enginyers de Barcelona | Col·legi d’Arquitectes de Catalunya | Col·legi d’Enginyers 
Graduats i Enginyers Tècnics Industrials Barcelona | Col·legi de Secretaris, 
Interventors i Tresorers d’Administració Local | Enginyers Industrials de Catalunya

DESTINATARIS
Tècnics municipals, secretaris, assessors 
jurídics i  gestors de serveis informàtics.

HORARI: 9:30h a 12h

LLOC DE CELEBRACIÓ
Sala d’Actes del Col·legi d’Aparelladors 
i Arquitectes Tècnics de Barcelona
Carrer Bon Pastor, 5,  
1a planta Barcelona

INSCRIPCIONS
El termini d’inscripció finalitza el dia 30 d’octubre de 2018. L’aforament és limitat. Per 
a la selecció de les inscripcions, es tindrà en compte l’ordre de recepció de les sol·
licituds. La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu 
al web de la Federació: formació.fmc.cat.



EXPERIÈNCIES
El cas en procés d’implantació de l’Ajuntament de Sant Cugat. Toni Serra, cap 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

El cas implantat de l’Ajuntament de Barcelona. Eulàlia Culleré, direcció de Serveis de 
Llicències d’ Ecologia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona i Miquel Garcia Sanjuan,  
cap dels Serveis Jurídics i Llicències de l’Ajuntament de Sabadell i ex director de 
Servei de Llicències de l’Ajuntament de Barcelona

ESMORZAR- NETWORKING 

Assessorament personalitzat i consultes particulars de cada Ajuntament per part de 
consultors dels diversos Col·legis.

IDONEÏTAT TÈCNICA D’EXPEDIENTS D’OBRES. Què és i com s’implanta?
Què és la Idoneïtat Tècnica de Projectes als permisos d’obra. Funcionament i 
avantatges. Tomàs Navarro, cap de Visats i Certificació del CEIC

Abast de la verificació i control tècnic dels expedients per part dels Col·legis i entitats 
col·laboradores i, com es defineixen els paràmetres de control amb l’Ajuntament. 
Gerard Miquel, cap de Visat del COAC

Avantatges de la interoperabilitat telemàtica de dades i documents tècnics amb els 
Col·legis i, com s’implanta informàticament en un Ajuntament. David Jiménez, cap 
dels Serveis Tècnics d’Enginyers Bcn

Què són les Entitats Habilitades per la verificació de Projectes d’obres i com 
s’implanta jurídicament en un Ajuntament. Marisa Mas, directora de l’Àrea jurídica del 
CAATEEB
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de la sessió

INTRODUCCIÓ 

BLOC 1:

BLOC 2:

Il·lm. Sr. Xavier Amor i Martín, president de la Federació de Municipis de 
Catalunya i alcalde de Pineda de Mar

Sr. Jordi Gosalves, president del CAATEEB

Sra. Aurora Corral, presidenta del CSITAL de Barcelona

ELS PROCEDIMENTS D’INTERVENCIÓ D’OBRES I LA TRAMITACIÓ DIGITAL 
Sensi Galvez, directora serveis al col·legiat del CAATEEB

Adaptació de les ordenances municipals d’obres a la Llei de protecció de la legalitat 
Urbanística i la simplificació administrativa

El règim de Comunicació prèvia d’obres per la simplificació Administrativa dels 
permisos d’obra.

Avantatges de les e-Llicències i la interoperabilitat telemàtica

Impacte a les ordenances d’obres i fiscals, i la gestió del canvi municipal

PROGRAMA


