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nov.
30
2017

Object 1

Jornada tècnica - Dades obertes sobre patrimoni natural: com les
podem oferir i aprofitar, els municipis?

Horari d'inici: 9.30 h
Lloc: Centre de Recursos. Castell del Montesquiu
Montesquiu
Organitzadors: Gerència de Serveis d’Espais Naturals; Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes
Corporatius i Direcció de Serveis de Formació. Diputació de Barcelona.
Telèfon: 934 049 300
A/e: ds.formacio@diba.cat
Públic a qui va dirigida l'activitat: Treballa/viu al parc
Accés: gratuït
Descripció:

•
•
•
•

Presentació
Programa i Presentacions
Inscripcions
Com arribar-hi

Presentació
Jornada tècnica - "Dades obertes sobre patrimoni natural: com les podem oferir i aprofitar, els
municipis?"
Dades obertes són aquelles que l'administració pública posa a disposició de la societat en formats fàcils de
manipular i actualitzades per tal que qualsevol ciutadà o empresa pugui analitzar, reutilitzar i redistribuirles, generant nous serveis. Això permet una administració pública més transparent alhora que aquestes
dades generen valor econòmic a través de la gestió intel·ligent dels recursos.
Per altra banda a la xarxa hi ha tot un seguit de dades sobre patrimoni natural i biodiversitat disponibles
aportades per ens públics, però també privats, que poden ser aprofitades des dels ajuntaments.
Aquesta jornada pretén posar en valor els beneficis que genera oferir dades obertes per als propis

ajuntament, alhora que veure com els ajuntaments poden aprofitar les dades obertes sobre patrimoni
natural pera una millor gestió del territori.

A qui s'adreça la jornada
Aquesta jornada s'adreça a responsables polítics i tècnics dels ajuntaments, de consells comarcals i de
consorcis i a tots els tècnics que treballin per a la gestió del territori i la qualitat en la gestió municipal,
així com especialment a tècnics informàtics, de noves tecnologies, de dinamització econòmica, innovació,
etc.
La jornada és oberta a qualsevol persona que estigui interessada en la temàtica, prèvia inscripció.

Programa i Presentacions
09.30 h RECEPCIÓ DELS ASSISTENTS I LLIURAMENT DE LA DOCUMENTACIÓ

09.45 h INAUGURACIÓ DE LES JORNADES
• Sra. Elisabet Ferreres. Alcaldessa de Montesquiu.
• Sr. Jesús Calderer. Diputat adjunt d'Espais Naturals.

10.00 h Beneficis de l’OpenData per als ajuntaments.
• Carles Agustí. Responsable de Govern Obert. Àrea de Presidència. Diputació de Barcelona .[pdf]
• Marc Garriga. DesideDatum Data Company .[pdf]

10.50 h Nou portal de dades obertes de la Diputació de Barcelona.
• Oriol Rosselló. Oficina Tècnica d’Internet. Diputació de Barcelona..[pdf]

11.00 h PAUSA – CAFÈ.

11.30 h Portal de la biodiversitat de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona.
• Carles Dalmases. Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial. Diputació de Barcelona. .
[pdf]

11.50 h Dades obertes per a la prevenció d’incendis. El cas del decaïment dels boscos del Maresme

• Ramon Riera. Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals. Diputació de
Barcelona .[pdf]

12.10 h Reptes per a les dades obertes i el medi ambient
• Carmen Lavado. Cap de serveis informàtics de l'Ajuntament de Gavà. .[pdf]

12:30 h Dades obertes i ús dels sistemes d’informació geogràfica a Manlleu
• Maria Carme Noguer. Coordinadora d'Organització, persones i Adm. Electrònica a l'Ajuntament
de Manlleu .[pdf]

12.50 h DEBAT
• Modera: Lavola

14.00 h FI DE LA JORNADA

Inscripcions
L'assistència a la jornada és gratuïta, prèvia inscripció.
Inscripcions tancades. En haver places disponibles, les persones interessades en assistir que no s’hagin
inscrit ho podran fer directament el dia de la jornada.

Altres jornades d'aquest cicle
25 de maig de 2017: La natura, motor de l'economia local
14 de novembre de 2017: L’espai blau dels nostres municipis: els beneficis del patrimoni natural i cultural
vinculat a l’aigua

Com arribar-hi
Transport públic: Estació de tren de Sant Quirze de Besora. Línia R 3 Rodalies
Vehicle particular: Eix viari carretera C-17
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