
JORNADA

Preparats  
per l’administració  
electrònica.  
Benvinguda FUE
 18 d’abril de 2018
Barcelona

Objectius
L’entrada en vigor de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplifica-
ció de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica 
ha possibilitat la reducció del temps de resposta de les administra-
cions i ha fet efectiva la tramitació electrònica als nostres empresa-
ris abans de l’entrada en vigor de la Llei 39/2015, de procediment 
administratiu.

Per tant, tenint present que aquest canvi de tendència en la trami-
tació de les activitats econòmiques requereix de donar eines i oferir 
recursos a les oficines d’atenció a l’empresa, a les oficines de gestió 
de les activitats econòmiques i a tot aquell personal públic de les 
administracions locals que necessiten conèixer tots aquests serveis 
i recursos i formar-se en la tramitació electrònica, us oferim la pos-
sibilitat de conèixer-ho de primera mà durant aquesta jornada.
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9.00 h. Descobreix, informa’t i possibilita la tramitació electrònica  
 a les empreses: Portal electrònic Canal Empresa, eina cerca guiada  
 de tràmits, tramitació unificada, redisseny de la carpeta i directori  
 d’empreses i establiments.  
 Judith Gallimó, Responsable de Canal Empresa. Oficina de Gestió  
 Empresarial. Generalitat de Catalunya
 

10.15 h. Moltes activitats, diferents formularis d’activitat econòmica:  
 quin formulari li haig de donar? I com ho tramito una vegada ho rebo?  
 Catàleg de procediments administratius.
 Natàlia Cantero, responsable FUE al món local, Oficina de Gestió  
 Empresarial de la Generalitat de Catalunya.
 Montse Escudé, responsable jurídica d’activitats de la Diputació  
 de Barcelona.

11.30 h. Pausa. Esmorzar

12.00 h. I com ho sap l’empresari? Vull fer publicitat de tot això?  
 Recursos documentals i publicitaris de tots aquests serveis. 
 Natàlia Cantero, responsable FUE al món local, Oficina de Gestió  
 Empresarial de la Generalitat de Catalunya.

12.30 h.  Com gestiono l’expedient? No m’han adjuntat el dni...:   
 e-tram, idcatmòbil, Mobile connect, Representa. 
 Glòria Ramos, cap de servei del Consorci AOC.

13.30 h. Sóc l’únic treballador públic que té tots aquests dubtes?  
 Connecta’t amb la resta de tècnics municipals. 
 Montse Diaz, Cap d’activitats i inspecció. Ajuntament de Mollet del Vallés.

14.00 h. Precs i preguntes



Horari
De 9.00 a 14.30 hores

Lloc de Realització
Auditori idEC (Universitat Pompeu Fabra), Balmes, 134. 08006 Barcelona

Destinataris
Personal tècnic i administratiu que treballa a les oficines d’atenció a l’empre-
sa, a les oficines de gestió de les activitats econòmiques i, en general, a tot 
el personal públic de les administracions locals que necessita formar-se en 
la tramitació electrònica.

Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 10 d’abril de 2018. Per a la selecció de 
les inscripcions, es tindrà en compte la cobertura territorial (s’hi afavorirà la 
participació del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció 
de les inscripcions. 
La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari que trobareu 
al web de la Federació: formació.fmc.cat 

Organitza Col·labora


