Lleida, 24, 25 i 26 d’octubre

2017

Programa d’activitats
Estand de la Generalitat de Catalunya

Dimarts 24

10.30 h La implicació dels ajuntaments en la inspecció tècnica
d’edificis (ITE)

Dimecres 25

10.30 h Observació de la Terra per a la sostenibilitat urbana
11.00 h Geoinformació 3D per a la gestió municipal

11.15 h La visió integrada de l’urbanisme, la mobilitat, la salut
i el medi ambient en la planificació municipal

11.30 h Suport al món municipal: línies d’ajuda als ens locals
i supramunicipals

12.00 h Els fons europeus FEDER com a valorització del territori
per impulsar el patrimoni natural i cultural i reforçar

12.00 h Urbanet. incidència de la meteorologia i la climatologia
sobre la neteja viària

la protecció de l'entorn natural i l'eficiència ambiental

12.30 h Pla d’impuls de polígons

13.30 h El projecte T-Mobilitat

13.00 h Gestió sostenible dels espais industrials i logístics

16.05 h El My112 i altres millores en la localització de les trucades

13.30 h InstaMaps, mapa la teva informació

d’emergència
16.40 h Aspectes clau en la gestió de la violència masclista i domèstica
17.20 h Novetats en la planificació de Protecció Civil: Ventcat, Transcat
18.00 h Suport del Servei Català de Trànsit als municipis

Dijous 26

10.00 h Presentació de les ponències
10.30 h El model de finestreta única empresarial implementat
a Catalunya. Estat de situació i nous projectes
10.50 h Canal Empresa. Portal, eines i recursos
11.30 h Adhesió a la FUE: experiència de l’Ajuntament de Lleida

16.00 h Municipis i religions: una cooperació necessària
16.30 h Bones pràctiques en la reforma de les instal·lacions
d’enllumenat exterior amb tecnologia LED
17.00 h Principals reptes en la millora de la qualitat de l’aire urbà
17.30 h CIRE, mitjà propi i servei tècnic de l’administració

12.00 h Com l’Institut Català d’Energia ajuda a impulsar la transició
energètica en el món local?
12.30 h Com preparem el municipi perquè aculli el vehicle elèctric?
13.00 h Com finançar inversions amb l’estalvi energètic? El
model de serveis energètics amb estalvis garantits
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