Jornada
Les telecomunicacions al territori:
infraestructures als municipis
per donar connectivitat
Dates:
 LLEIDA: 28 de novembre 2013


BARCELONA: 12 de desembre 2013



TARRAGONA: 19 de desembre 2013



GIRONA: 9 de gener 2014

Objectius
Les Telecomunicacions i les TIC continuen oferint-nos cada dia noves i sorprenents aplicacions
amb noves eines i dispositius que ens permeten fer coses que fins ara eren impensables,
també com a mostra dels avenços tecnològics aplicats al món de l’Administració Local. Això fa
d’impuls de desenvolupament cap a l’actual Societat de la Informació i del Coneixement del
nostre país a un ritme accelerat.
Les Administracions han d’estar al dia en matèria de Tecnologies de la Informació i de les
Comunicacions (TIC), amb l’objectiu de tenir el coneixement necessari a l’ hora de prendre
decisions que permetran gestionar més eficientment i millor els serveis que es presten a la
ciutadania.
L’objectiu d’aquestes Jornades és el d’informar, de primera mà, als responsables polítics i els
tècnics que els assessoren, sobre els nous serveis que proporcionen les TIC, les tecnologies
que es troben disponibles, i la normativa legal que les regula en temes relacionats amb el món
local.
L'ACM, conjuntament amb el Col•legi d’Enginyers de Telecomunicacions de Catalunya i
Localret, volen contribuir a clarificar les idees i resoldre possibles dubtes. Som conscients que
és imprescindible que les administracions coneguin les solucions i les perspectives de futur per
afavorir el criteri a l’hora d’encarrilar futures inversions.
Reduir costos i millorar la productivitat de l’Administració fent-la més eficient és possible si les
TIC s’apliquen adequadament. A més de millorar l’eficiència dels processos, l’ús de les TIC
tenen una incidència significativa en la millora a l’atenció a la ciutadania així com dels serveis
prestats. Avui, disposar de bons equipaments i òptimes infraestructures està a l’abast de
tothom. Les solucions de mobilitat i les noves aplicacions estan transformant els processos de
gestió.
Ser més eficients, millorar notablement la gestió dels serveis i aportar més valor és possible si
coneixem i utilitzem les eines TIC que ja són al nostre abast.

Programa
9:30 h.

Acreditació

10:00 h.

Inauguració
- Il·lm. Sr. Joan Reñé Huguet, president de la Diputació de Lleida
- Il·lm. Sr. Joan Solé Viñas, degà del Col·legi d'Enginyers de
Telecomunicacions de Catalunya.
- Sr. Xavier Furió i Galí, director general de Localret.

10:15 h.

"La connectivitat al món local I"
- Desplegament d'infraestructures de Telecomunicacions en el territori i
connectivitat, per Mauro Soto, cap de l’àrea d’infraestructures de Localret
- WiFi als municipis. Aspectes legals, per Olga Díaz, cap de l’àrea jurídica de
Localret

11:15 h.

Pausa

11:40 h.

"La connectivitat al món local II"
- Governança radioelèctrica, per Xavier Flores Romero, gestor de projectes
del CTTI
- Operador local a l’abast de tots els municipis, per Xavier Edo Ibáñez,
Enginyers de Telecomunicació i CEO d’Alpha Enginyeria de
Telecomunicació.
- Fibra als municipis i/o polígons industrials, per Albert Batchelli Bahí, directiu
de l’empresa Anxanet.

12:45 h.

Debat, preguntes i conclusions, a càrrec:
- Sr. Jordi Puigneró i Ferrer, director general de Telecomunicacions i
Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.
- Sr. Salvador Ramon i Paulí, director del Col·legi d'Enginyers de
Telecomunicacions de Catalunya.
- Sr. Xavier Furió i Galí, director general de Localret.

13:30 h.

Cloenda

Destinataris
Electes locals i tècnics

Titulació
S’emetrà certificat d’assistència

Inscripcions
Podeu fer les vostres inscripcions a www.acm.cat o clicant directament a cada enllaç
Inscripció LLEIDA: 28 de novembre (Auditori, Diputació de Lleida)
Inscripció BARCELONA:12 de desembre (Aula de Formació de l’ACM)
Inscripció TARRAGONA:19 de desembre (Sala Santiago Costa, Diputació Tarragona)
Inscripció GIRONA: 9 de gener de 2014 (Aula Magna de la Casa de Cultura)

