JORNADES: GOVERN DE DADES EN L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
Dades de l’activitat Formativa
Durada de la jornada: 20 hores.
Data de realització: dia 7, 8, 14 y 15 d’octubre de 2019 (totes les sessions de 9,30 a 14,30 hores)
Lloc d’impartició: a l’Auditori del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc BIT). C/ Laura Bassi, s/n. Palma,
Islas Baleares (sessions de 7, 14 y 15 d’octubre) i a la Gerència Regional del cadastre de les Illes Balears. C/
Gaspar Sabater, 3. Palma (sessió de dia 8 d’octubre)
Ponents: El senyor Ignacio Durán Boo (secretari general de l'Ple a l'Ajuntament d'Alcorcón, Madrid); el senyor
Luis Bachiller García (delegat del Ministeri d'Hisenda i Gerent Regional del Cadastre de les Illes Balears); el
senyor Fernando Serrano Martínez (vocal assessor, responsable de cartografia. Direcció General del
Cadastre) i la senyora Susana Vives Conde (directora general d'Informàtica i Administració Electrònica de
l'Ajuntament i de l'Institut Municipal d'Ocupació d'Alcorcón, Madrid)
Destinataris: Les jornades van dirigides al personal dels subgrups A1 i A2 amb el perfil tècnic com amb
responsabilitat directiva o predirectiva, que estan realitzant o han de realitzar: La gestió dels conjunts de dades
de titularitat municipal i insular; El disseny i desenvolupament de polítiques públiques basades en dades del
municipi, l'illa i d'altres fonts; La aplicació de polítiques de reutilització de dades i Govern Obert (transparència,
participació, rendició de comptes i col·laboració); La generació de models d'intel·ligència artificial de suport als
serveis municipals; El disseny i desenvolupament de projectes de «Ciutats Intel·ligents» i d'Innovació i/o
transformació digital; La implantació de polítiques de comunicació ciutadana basades en "periodisme de
dades".
Inscripció: Les persones interessades s’inscriuran mitjançant un qüestionari que hauran d’enviar
telemàticament a l’INAP. L’enllaç del formulari es troba a la seu electrònica del Consell de Mallorca.
https://seu.conselldemallorca.net/fitxa?key=34502. El termini de preinscripció acabarà dia 12 de setembre.
Passada aquesta data, no es podran admetre més preinscripcions.
Nombre de participants: La jornada té un límit de participació de 80 alumnes.
Certificacions: S’emetran certificacions d’assistència a les persones inscrites que superin els criteris i
procediments d’avaluació documentant la seva participació com a mínim al 90% de les hores presencials,
mitjançant la seva firma al control de presència. L’absència superior al límit fixat, suposa la pèrdua del dret a
obtenir el corresponent certificat, malgrat siguin justificades.

Programa
Dilluns 07/10/19 • 9:30-14:30. Govern de dades i Intel·ligència Artificial a les administracions públiques:
situació actual i reptes. Sr. Ignacio Durán Boo. Secretari General del Ple. Ajuntament d'Alcorcón (Madrid).
Lloc: Auditori del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc BIT). C/ Laura Bassi, s/n. Palma
Dimarts 08/10/19 • 9:30-14:30 Organització d'una oficina pública amb la missió principal de la gestió i
aplicació de dades: el Cas de la Gerència Regional del Cadastre de les Illes Balears. Activitat pràctica a les
dependències de la Gerència Regional del Cadastre. Sr. Luis Bachiller García. Delegat del Ministeri d'Hisenda
i Gerent Regional del Cadastre de Balears.
Lloc: Gerència Regional del cadastre de les Illes Balears. C/ Gaspar Sabater, 3. Palma
Dilluns 14/10/19 • 9:30-14:30. Visualització i anàlisi de les dades de les administracions locals, a través del
seu geoposicionament. Sr. Fernando Serrano Martínez. Vocal assessor, responsable de cartografia. Direcció
General del Cadastre.
Lloc: Auditori del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc BIT). C/ Laura Bassi, s/n. Palma
Dimarts 15/10/19 • 9:30-14:30. Organització d'una estructura tecnològica orientada a la implantació d'un
Model de Govern de Dades. Legislació, persones i mitjans tecnològics. Sra. Susana Vives Conde. Directora
General d'Informàtica i Administració Electrònica de l'Ajuntament i de l'Institut Municipal d'Ocupació d'Alcorcón
(Madrid).
Lloc: Auditori del Centre Empresarial Son Espanyol (Parc BIT). C/ Laura Bassi, s/n. Palma

L’enllaç directe a la preinscripció https://buscadorcursos.inap.es/fichacurso/22792
Per a informació sobre la preinscripció a l’INAP: Lorena Baldizán · fl@inap.es ·

