
Jornades sobre    l’administració electrònica    a Terrassa    
 

 

L’escenari de crisi econòmica global posa de manifest la necessitat del nostre país de prendre 
mesures per garantir la competitivitat de la nostra economia. L’ús intensiu de les tecnologies de 
la informació i la comunicació (TIC) és un factor clau per augmentar  la productivitat de les 
empreses i de l’administració, ja que comporta una reducció de costos i un escurçament de 
terminis en la tramitació administrativa. 
 
La Llei 11/2007 d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics estableix el dret de la 
ciutadania, entitats, professionals i empreses a fer les seves gestions amb l’administració 
completament a través d’Internet. 
 
L’Ajuntament i les institucions socials i econòmiques de Terrassa, compromesos amb la millora 
continuada dels serveis públics i privats de la ciutat, volem informar de la nostra cartera de 
serveis on-line i esperonar els professionals, les empreses, les entitats i els ciutadans a fer un ús 
intensiu de les TIC. 
 
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA AL SERVEI DE LA CIUTADANIA I DE LES 
ASSOCIACIONS 
 
Objectius  
 
- Donar a conèixer els serveis i les eines tecnològiques a disposició de les associacions, 

entitats i la ciutadania en general en la seva relació amb l’administració mitjançant Internet. 
La representació i signatura digital en les entitats i associacions. 

 
- Donar a conèixer el projecte Terrassa Espai Wifi. 
 
Destinataris   Representants d’entitats i associacions sense ànim de lucre, ciutadans i 
ciutadanes en general. 
 
Programa  
 
18:30 h  Presentació de la jornada  
 
18:45 h La Seu Electrònica. Els serveis de tramitació telemàtica que ofereix l’Ajuntament de 
Terrassa. El Projecte e_associacions de representació i signatura digital. El projecte Terrassa 
Espai Wifi. Ponència a càrrec de l’Ajuntament de Terrassa. Serveis de Tecnologia 
 
19:45 h  La utilització de les TIC en el món associatiu. Una experiència pràctica 
 
20:00 h  Taula rodona – Torn obert de paraules 
 
20:30 h  Cloenda 
 
Lloc: Sala d’actes Biblioteca central 
 
Data: 6 d’abril de 2011 
 
Places: 120 
 
Inscripcions: 
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La inscripció és gratuïta. Podeu fer les inscripcions a través de la Seu electrònica de l'Ajuntament a la 

següent adreça: 
  
https://aoberta.terrassa.cat/tramits/fitxa.jsp?id=6781 
 
Totes les sol·licituds rebudes seran admeses a la jornada. Només es comunicaran, si escau, les 
inscripcions que n’hagin quedat excloses per superar el nombre de places previstes. 
 
Organitza: 
 
 
 
 


