Transformació digital
de l’Administració
en mig d’una revolució
digital
9, 10, 16 i 17 de desembre de 2020
Barcelona
Presentació
Estem vivint temps molt convulsos: la crisi sanitària i econòmica del
COVID-19, la revolució digital, la globalització, el canvi climàtic, les
“fake news”, la crisi de credibilitat de les democràcies, etc.
Aquest curs va adreçat a les persones que impulsen iniciatives de
transformació i innovació digital a l’Administració pública.
Presentarem els elements clau per a sobreviure aquests temps tant
difícils, identificar les barreres i amenaces, i aprofitar les oportunitats.
L’Administració no té opció: o bé s’adapta als canvis o bé caurà en
la irrellevància i veurà reduïda la seva capacitat de defensar l’interès
general.

program

1. Prendre consciència de la revolució digital que estem vivint i els seus
factors claus
2. Entendre la visió, principis i valors dels governs digitals del segle XXI
3. Conèixer els fonaments de la governança oberta
4. Aprendre a impulsar iniciatives d’innovació digital al sector públic
5. Aprofitar les oportunitats de les tecnologies disruptives i, en especial, de
la intel·ligència artificial
6. Adaptar-se al teletreball i la “nova normalitat” arran de la crisi del
COVID-19
7. Identificar els indicadors de la maduresa dels governs digitals innovadors

Docent
Miquel Estapé. Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat
Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, i programa d’educació
executiva (PDD) a l’IESE de la Universitat de Navarra. Director Adjunt
del Govern Obert de Catalunya, ha estat Director d’eBusiness de Mazars
Consulting, alcalde de la Roca del Vallès i vicepresident de la comarca del
Vallès Oriental.
Durada
20 hores
Horari
De 9.00 a 14.30 hores
Lloc de realització
idEC (Institut d’Educació Contínua). Universitat Pompeu Fabra
Balmes, 134. Barcelona
Si no fos possible dur a terme el curs de manera presencial, aquest se
celebrarà per mitjà d’una plataforma digital.
Destinataris
El curs esta adreçat a tot el personal de les administracions públiques, i en
especial al personal relacionat amb l’impuls iniciatives de transformació
digital.
Certificat
Es lliurarà un certificat d’aprofitament a les persones que acreditin
l’assistència a un 80% de les hores lectives del curs i que responguin
correctament un test d’avaluació de l’assoliment dels coneixements bàsics
del curs. Aquest test es respondrà electrònicament a través d’un enllaç que
els alumnes rebran per correu electrònic i que hauran de lliurar dins del
termini establert.
Inscripcions
El termini d’inscripció finalitza el dia 2 de desembre de 2020. La
inscripció és gratuïta i el nombre de places és limitat. Per a la selecció de
les inscripcions es tindrà en compte la cobertura territorial (s’afavorirà la
participació del màxim nombre d’ajuntaments possible) i l’ordre de recepció
de les sol·licituds. La formalització de la inscripció es farà per mitjà del
formulari que trobareu al web de la Federació: www.fmc.cat.

Organitza:
Federació de Municipis de Catalunya

