Administració Electrònica:
Llei 11/2007. Visió pràctica
SEMINARI E-ADMINISTRACIO
Sant Just Desvern, abril 2009
Benvolgut/s Sr./Sra:
La Llei d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics (Llei 11/2007 de 22 de Juny, LAE des d'ara) suposa
el projecte més ambiciós llençat des d'instàncies governamentals per implementar en la pràctica el concepte de Societat
de la Informació a Espanya, assumint les Administracions Públiques a tots els seus nivells (estatal, autonòmic, local)
el paper de lideratge en aquesta iniciativa.
Un objectiu fonamental és oferir als Ciutadans (persones físiques, jurídiques i ens sense personalitat que es
relacionin o puguin relacionar-se amb l'Administració Pública, tal com ho defineix la pròpia LAE) un marc telemàtic de
relació on puguin desenvolupar-se tot tipus de tramitacions amb plena validesa jurídica.
La data de disponibilitat requerit per la Llei per a aquest marc telemàtic per als Ciutadans és el 31 de desembre
de 2009, encara que la mateixa concedeix un marge en funció de disponibilitats pressupostàries per a les Administracions
Autonòmiques i Locals. Ara bé, és un fet que la immensa majoria d'Administracions estan abordant o pensen abordar
projectes per a oferir als seus Ciutadans els tràmits de forma telemàtica segons exigeix aquesta Llei, atès que el seu calat
socioeconòmic i la pròpia millora en la percepció de l'Administració per part d'aquells són fets inqüestionables.
Des del punt de vista pràctic, abordar un projecte LAE comporta una sèrie de qüestions que, en aquest Seminari,
CESSER pretén desenvolupar. Entre les quals:
Reingeniería de Processos. La Llei requereix que les Administracions procedeixin a revisar els seus procediments
actuals amb la finalitat d'optimitzar-los de cara al Ciutadà.
Seguretat de Sistemes d'Informació. Els processos telemàtics requereixen alts nivells de disponibilitat dels
Sistemes, així com un marc de seguretat molt sòlid.
Compliment de Marcs Normatius addicionals. LAE ha de complementar-se amb el compliment d'altres Marcs
Normatius, sobretot LOPD i Normes d'accessibilitat.
CESSER exposa en aquest esdeveniment aquestes qüestions i les solucions orientades a la implantació pràctica
de Sistemes d'Informació que contemplen els requeriments de la LAE, proporcionant valors afegits fonamentals en els
dissenys de processos, formularis intelligents a Internet, arquitectures de sistemes d'alta disponibilitat, gestió activa de
la seguretat, etc.
L'esdeveniment està orientat a la pràctica, a l'aplicabilitat en Organismes d'Administració Pública, i per això
s'exposaran no només continguts teòrics sinó també sistemes concrets en funcionament.
Esperem la vostra presència. Atentament.
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ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA :
LLEI 11/2007. VISIÓ PRÀCTICA

AGENDA
09:30 h.
Recepció assistents.

12:15

09:45 h.
Presentació Companyia.

Javier Clemente, Sotsdirector de hardware i serveis.

Seguretat en Sistemes orientats a la Administració
Electrònica.

10:00 h.
Administració Electrònica. La Llei 11/2007.
Aspectes fonamentals de la Llei
Factors clau per dimplantació
Marcs Normatius complementaris.

13:15
Colloqui.

Data:

21 d´abril de 2009.

Lloc:

Hotel Hesperia Sant Just
C/ Federic Mompou, 1
08960 - Sant Just Desvern
(Barcelona)

Renato Aquilino, Director Cesser Criteria.
10:45 h.
El Govern de les tecnologies de la informació com
a factor clau d´èxit en l´administració.
Antonio Bosch i Pujol, Director de l'institut de dret
i tecnologia de la UAB.
11:15 h.
Descans Café
11:30 h.
El rediseny dels processos administratius i laseva
adaptació a la Llei d´Administració Electrònica.
Tècniques i eines.
Renato Aquilino, Director Cesser Criteria.

Enviar al Fax: 902 506 200

web: www.cesser.com

e-mail: cesser@cesser.com

Butlletí dinscripció
NOM
EMPRESA
CÀRREC
ADREÇA
TELÈFON

FAX

E-MAIL

Desitjo assistir a la jornada del dia 21 d´abril de 2009

Preguem confirmació anticipada. Per a qualsevol informació, poses en contacte amb la srta. Maria en el telèfon: 902 506 100
Les dades que vosté facilita en aquest formulari seran incorporades a un fitxer la titularitat del qual pertany a Cesser Informática y Organización
S.L. Aquestes dades seran tractades amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre els productes i serveis de la nostra empresa. Vosté podrá
exercir els seus drets daccés, rectificació, cancel.lació i oposició sobre les seves dades personals contingudes en aquest fitxer, dirigint-se
per escrit al Departament dAtenció al Client de Cesser (Carrer de la Libra, R51-54, Edif. Cesser. Pol. Ind. Las Atalayas, 03114- Alacant), o
enviant un correu electrònic a ladreça cesser@cesser.com

