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El Grup de Treball d'FM col·labora en una jornada de la Intercol·legial
Tècnica del Vallès
Data : 25/10/2018

Horari : 18.00 a 20.00 h
Preu :
Gratuït

Sala : Delegació del Vallès del COAC (c. Colom, 114, 1a planta. Terrassa)
Lloc : Terrassa
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Tornar [4]

La Intercol·legial Tècnica del Vallès, formada per les delegacions del Vallès dels col·legis
d'enginyers, d'arquitectes i d'aparelladors, organitza el proper dijous 25 d'octubre una
jornada sobre Facility Management, en la qual col·labora el Grup de Treball de Facility
Management del COAC. L'arquitecta Cristina Navas, en representació d'aquest Grup,
participarà com a ponent en la sessió.
Amb aquesta jornada es pretén apropar als nostres col·lectius la professió del Facility
Manager i l'oportunitat professional que significa.
Què fa un Facility Manager? Es tracta del manteniment, o va més enllà? Quan ha de
començar la intervenció del Faclity Manager? Quins aspectes s'han de tenir en compte per al

bon funcionament d'un edifici?
Per resoldre totes aquestes qüestions intervindran tres ponents, un de cada col·lectiu
professional, amb reconeguda experiència dins del món del Facility Management
Programa:
18.00 h Presentació de la Jornada.
President de la Intercol·legial Tècnica del Vallès.
18.05 h Gestió del CV dels Actius: El FM i els equips multidisciplinars.
Sebastià Roger, director-consultor a CARPIRE SOLUTIONS,
SLP.
Soci fundador de l'Associació Catalana de Facility
Management (ACFM).
18.25 h Valor afegit del Facility Management en la visió de l'arquitecte.
Cristina Navas, cap de servei de règim interior de
DTES, Generalitat.
Membre del Grup de Treball de FM del COAC.
18.45 h La Seguretat i el Facility Management.
Francisco Martínez, Director General de FMIC.
19.05 h Col·loqui i participació dels assistents.
20.00 h Final de la Jornada.
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