AUDITORI

SALA WIN

SALA 1

17 de setembre

10.15-10.45

TAULA RODONA
L’ampliació de la visió jurídica de la
transformació digital de l’Administració
Pública, peça clau per a fer-ne una realitat

Huawei
Connectant el coneixement – CSUC i l’Anella
Centífica

Gestiona
Tecnologies potents per a
administracions intel·ligents

Buisi Tools
La terminal: Un vol directe amb destí a
l’eCiutadania

eCityclic
Casos pràctics del gestor d’expedients
d’eCityclic

12.30-13.00

TAULA RODONA
Govern Obert: èxits, assignatures pendents i
camins per recórrer

TAULA RODONA
La governança digital: perspectiva
organitzativa, tecnològica i territorial

14.00-14.30

UTE MINSAIT - SDG
Tecnologies disruptives en l’Administració
Tributària 4.0

15.45-16.15

16.15-16.45

Vortal
La contractació pública electrònica 3.0,
racionalització i gestió de la despesa a
través de licitació electrònica, sistemes
dinàmics d’adquisició i catàlegs electrònics
segons les directives europees

Berger-Levrault
Transformació digital: Com continuem
després d’implantar l’expedient
electrònic?

5G Barcelona i Catalunya com a hub europeu
del 5G

Validated ID
Impacte de la signatura biomètrica a
l’Administració pública: Salou i Manlleu

Alicita
Contractes menors: problemàtica de
l’aplicabilitat de l’art.118 de la LCSP
i especial incidència en l’àmbit de la
investigació

T-Systems
Ciutat Digital

Firmaprofesional
Ajuntament de Sant Just Desvern: Una gestió
eficient i autònoma dels certificats digitals
amb Firmacloud.

T-Systems
SmartEP: Model d’Execució Penal
Intel·ligent

Everis
DeepHealth: Intel·ligència artificial, HPC i
Data-Lakes per impulsar noves aplicacions
biomèdiques

Ciberseguretat a l’Administració Local a
Catalunya: necessitats i futur

Mediacloud
Oportunitats Cloud per a la màxima
privacitat de dades en entorns
governamentals

Empreses i entitats, relació amb l’AAPP

Xarxa Oberta
La cooperació entre AAPP factor clau per a
la transformació digital

Infraestructures de participació per al
món local

Pixelware
Implantacions de Contractació Electrònica a
diferents tipus d’AAPP a Catalunya

Dinar - networking (VESTIBUL + Sala BIKINI)
Mujeres en el sector público
Cap a un nou lideratge en el Sector Públic
TAULA RODONA
La confiança digital: El repte d’incloure
l’experiència global de l’usuari

16.45-17.15
17.15-17.45

TAULA RODONA
Talent i competències digitals: el canvi cultural
a l’administració pública

17.45-18.15

AUDITORI

Smart tools for business – serveis proactius
de l’administració: tramitació unificada i
dades un sol cop

Comuniques per a ciutadans intel·ligents?

Gestió del canvi als ens locals: el talent

ICOnnecta i SoCaTel: comunitats virtuals
al servei de la salut

“Un cargolet se n’anava a l’escola”: La
preinscripció escolar a Catalunya utilitzant la
interoperabilitat

Bigdata i Intel·ligència Artificial: el poder
de les dades
L’estratègia blockchain de la Generalitat
de Catalunya i un cas d’ús

SITMUN, plataforma en xarxa per a la
gestió del territori i casos d’ús

Serveis proactius

Des de l’entrada en vigor de la LCSP 9/2017:
evolució dels serveis de licitació electrònica
a Catalunya. Proposta d’una guia de
contractació electrònica

De l’administració reactiva a la proactiva
aplicant intel·ligència artificial a les dades

El potencial de la blockchain per a les
administracions públiques

Projectes amb identitat digital

Sistemes d’informació Geogràfica:
exemples de l’AMB i l’Ajuntament de Salt
DXC
Contractació pública a la Generalitat
de Catalunya: un projecte en evolució
constant

Noves formes d’atenció i comunicació amb la
ciutadania en l’era digital

SALA WIN

SALA 1

18 de setembre

9.30-10.00

10.00-10.30
10.30-11.00

TAULA RODONA
Com poden ajudar les tecnologies digitals
avançades en la millora de la gestió de les
administracions públiques?

TAULA RODONA
Serveis públics del S.XXI: digitals, proactius i
personalitzats

AGTIC Consulting
El vot electrònic a les eleccions a les
Cambres de Comerç: lliçons apreses

Models de contractació mitjançant
col·laboració interadministrativa

Model de Maduresa en gestió documental
per la Transparència

IDentiCAT Identitat Digital Autogestionada Apoderant a la ciutadania

Drets de la ciutadania en l’era digital

B2B Router
Apropem l’Administració Electrònica a
la ciutadania: Cas de Transformació de
l’Ajuntament de Castellar del Vallès

Govern obert: exemples pràctics

Representa

Fujitsu
Plataformes per a una sanitat en mobilitat

El potencial de les dades obertes

DXC
La prestació econòmica social a un clic

IECISA
Estació Clínica d’Emergències en Mobilitat

Apps municipals

Canon
L’experiència de l’usuari com a centre de la
transformació digital
Uanataca
Les realitats de la blockchain a nivell de país

Cafè - networking (VESTIBUL + Sala BIKINI)

11.45-12.15
TAULA RODONA
Les infraestructures digitals, motor de
desenvolupament econòmic i social del territori

12.45-13.15
13.15-13.45
13.45-14.30

SALA 3

Dissenyant els serveis públics del futur

11.00-11.45

12.15-12.45

SALA 2

Recepció

8.15 - 9.00
9.00-9.30

La innovació digital avançada al
Departament d’Educació

Audifilm
L’estranya parella: document paper i
document electrònic

14.30-15.30
15.30-15.45

Perd la por a treballar de forma diferent

Hermes Infografics i la plataforma XALOC,
dues eines per al desenvolupament
econòmic local

Cafè - networking (VESTIBUL + Sala BIKINI)

13.00-13.30

13.30-14.00

Laboratoris a les AAPP

Inauguració Institucional

11.00-11.30
11.30-12.00
12.00-12.30

SALA 3

Ponència magistral: Innovació i Transformació en l’Era de la Disrupció Digital

9.00 - 9.45
9.45 - 10.15

SALA 2

Recepció

8.00 - 9.00

TAULA RODONA
La identitat digital: cap a on anem?

Altran
L’empleat públic digital

Estratègia de transformació digital a
l’Ajuntament de Barcelona

Ambiser
La importància de la VideoactaTM als petits
municipis i altres administracions locals

Gestiona eSET
Sumar multiplica

IECISA
GPA (Gestor Procediment Administratiu).
Compliment normatiu, simplificació i agilitat
en la tramitació electrònica de l’Ajuntament
de Barcelona

La importància de l’avaluació per a la
millora dels serveis públics

Transformació de les telecomunicacions
de seguretat

Audifilm
Ens enfilem al núvol?

Sopra Steria
I tu, ets més reactiu o proactiu?

La gestió basada en dades:
casos pràctics I

Model d’infraestructures municipals:
dos models diferents

eCityclic
Un viatge al ciutadà del futur

CISCO
Fira de Barcelona: serveis a client a través de
les infraestructures TIC

La gestió basada en dades:
casos pràctics II

Xarxes de telecomunicacions locals:
casos pràctics

Els grups de treball multidisciplinaris
(GTM) com a motor de l’administració
digital

Cloenda revolucionària

