
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5è Seminari Internacional EPSA 
de Transferència de coneixement 

Trencant sitges per a una millor 
prestació de serveis:   
Com crear vincles sostenibles  
entre el sector públic i les empreses 
 

13 i 14 de març 2019 Barcelona 



 
 

 movistar centre 

 
L'Institut Europeu d'Administració Pública (EIPA) i la Generalitat de Catalunya  us conviden al  5è 
Seminari Internacional EPSA de Transferència de coneixement per compartir i intercanviar bones 
pràctiques internacionals desenvolupades per organismes públics en l’àrea del suport i els serveis a les 
empreses i, especialment, a les PIME  
 
 
 
Objectius: 
El nucli d'aquest esdeveniment de dos dies el constitueixen la promoció i la transformació de la relació 
entre empreses i governs que faciliten l'activitat econòmica. Els organismes públics proactius compartiran 
les seves pràctiques destacades per donar suport a empreses i emprenedors i s’hi presentaran nous 
models de relació entre el públic i el sector privat, també des del punt de vista de les pimes i els 
emprenedors. 
 
L'objectiu és crear un espai per a l'intercanvi, el debat i la reflexió del coneixement en què els 
professionals del sector públic puguin aprendre de les millors pràctiques i aprovar les pràctiques 
imprescindibles per crear administracions públiques més eficients i més eficaces. Compartir resultats 
convincents i millors pràctiques vitals i participar amb els innovadors darrere dels casos recolza l'extracció 
de les lliçons apreses i facilita la rèplica de pràctiques internacionalment reconegudes a contextos 
específics d'administracions a Europa. 
 
A més, aquesta conferència oferirà una oportunitat única perquè els participants i els experts es relacionin 
amb companys i altres responsables d'aquesta àrea, "networking", i donarà suport i potenciarà la creació 
de capacitats dins de les administracions participants. 
 
Destinataris: 
L'esdeveniment està obert a tots els professionals del sector públic en l'àrea de disseny i lliurament de 
serveis per al sector privat ja sigui a nivell nacional, regional i local, així com a representants empresarials i 
emprenedors i evidentment a tota la comunitat EPSA. 
És particularment interessant per aquells que volen aprendre d'aquests "casos", i també per aquells que 
desitgen mostrar la seva excel·lència en el sector públic i consideren presentar els seus casos d’èxit a la 
convocatòria EPSA 2019. 
 
Metodologia: 
Aquest seminari reunirà experiències internacionals de primera mà del sector públic i privat i pràctiques 
laborals en diferents àrees relacionades amb el suport del sector públic a empreses i emprenedors. 
L'activitat combinarà una barreja de debats i presentacions de taules i intercanvis d'opinions. Sobretot, els 
participants tindran l'oportunitat d'aprendre de les millors pràctiques públiques de referència i les seves 
idees sobre com aconseguir resultats destacats i implementar projectes premiats. 
 
Idiomes: anglès i català (hi haurà traducció simultània) 
 
Lloc: Movistar Centre www.movistarcentre.com, c/ Fontanella, 2. 08002 Barcelona  
 
Inscripció La inscripció és gratuïta, i les places es confirmaran segons ordre d’arribada i disponibilitat.  
 
Completeu el formulari d'inscripció en línia abans del 6 de març de 2019 a: 
http://canalempresa.gencat.cat/ca/fue/Comunicacio/5epsa/inscripcions/ 
   
 
 
 
 
 
Informació i programa actualitzat a: http://canalempresa.gencat.cat/ca/fue/Comunicacio/5epsa/

http://canalempresa.gencat.cat/ca/fue/Comunicacio/5epsa/inscripcions/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/fue/Comunicacio/5epsa/
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Actualització 18/02/2019

 
Dimecres, 13 març 2019 
 
 
09.30 Acreditació i entrega del material 
 
10.00  Inauguració institucional 
 Marta Felip, Secretaria General d’Empresa i 

Coneixement, Generalitat de Catalunya 
 Marga Pröhl, Directora General, European 

Institute of Public Administration, EIPA  
 
10.20 Benvinguda enquadrament de l’esdeveniment, 

propòsits i resultats esperats 
 Alexander Heichlinger, Expert, EIPA Barcelona 
 
10.30 Conferència inaugural. Innovació a través del 

pensament en xarxes: nous models de 
creixement i ecosistemes d'innovació en xarxa 
per a Europa 

 Darja Tataj, Presidenta d’assessors del comissari 
de la EU Carlos Moedas, Autora de “Innovation 
and Entrepreneurship”, Fundadora i CEO, Tataj 
Innovation  

 
11.15 Pausa cafè 
 
11.45 Panell  Eines d’èxit per aprofitar l’efecte 

transformador de la digitalització de serveis.  
 Introduït i moderat per Marga Bonmatí, Directora 

del Consorci Administració Oberta de Catalunya 
 
 e-Estònia: Excel·lència en serveis digitals, 

Bones pràctiques EPSA Best Practice 
 Piret Reinson, Estrategista de marca i Experta de 

Estònia, Ex-directora de màrqueting comunicació 
de e-Residency (Estònia)  

 
 Zona de baixes emissions d’Anvers, Nominat i 

Bones pràctiques EPSA Best Practice 
 Sven Pletinckx, Product Owner MAGDA, 

Informatie Vlaanderen – Belgian Information 
Agency, (Belgium) 

 
 L’estratègia de transformació digital de 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat 
 Mario Alguacil Sanz, Director de Govern Obert 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
13.00 Panell  ”El client al centre” en el sector públic: 

quins instruments I serveis de política pública 
per a empreses I emprenedors 

 
 Ajuntament de Birmingham  
 Ian McLaughlan, Gerent del centre de creixement, 

Greater Birmingham & Solihull Local Enterprise 
Partnership (GBSLEP)  

   
 El cas empresarial de Rotterdam  
 Rob Gringhuis, Gerent Departament de Treball i 

ingressos, Ciutat de Rotterdam (Països Baixos) 
 
 Cerca Global de Portugal,  Bones pràctiques 

EPSA Best Practice 
 Maria Alexandre Costa, Experta, Agència 

Portuguesa de desenvolupament Empresarial  
 
14.15 Dinar 
 
15.30 Panell Connectant els punts: obtenció d'ajuts i 

finançament més accessible  
 

 
 Agència econòmica vienesa, Bones pràctiques 

EPSA Best Practice 
 Gabriele Tatzberger, Cap de departament de 

Start up – Coach de serveis I finançament (Àustria)  
 
 Finestra única per al suport financer 

empresarial  
 Claudia Zott, Banc de desenvolupament de 

Saxony-Anhalt (Alemanya) 
 
 Finançament Alternatiu
 
 Govern Basc, Bones pràctiques EPSA Best 

Practice 
  
 
16.45 Resum del dia i tancament 
 Harrie Scholtens, Líder del projecte EPSA 2017, 

EIPA Maastricht 
 
17.00 Fi sessió del 1er dia
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Dijous, 14 març 2019
 
 
 
09.30 Acreditació 
 
09.45 Benvinguda al 2n dia 
 Alexander Heichlinger, Expert EIPA Barcelona 
 
10.00   Presentació de la convocatòria EPSA 2019 

(tema, objectius i criteris) 
 Julia Bosse, Investigadora, EIPA Barcelona 
 
10.15  Panell. Àmbit empresarial en el sector públic: 

exemples de models de finestretes úniques 
 Introduït i moderat per Esther Manzano, Directora 

General de Modernització I Innovació de la 
Administració, Generalitat de Catalunya 

 
 Finestreta Única Empresarial a Catalunya, 

Nominat i Bones pràctiques EPSA Best Practice 
 Cristina Pruñonosa, Gerent de l’Oficina de Gestió 

Empresarial, Generalitat de Catalunya 
  
 Portal de serveis comercials austríacs (BSP), 

Bones pràctiques EPSA Best Practice 
 Georg Nesslinger, Cap d’Unitat de comerç 

electrònic d’empreses, Ministeri Federal de 
Digitalització i Ubicació Econòmica (Àustria) 

 
 Finestreta Única Empresarial a la Toscana,  
.  Laura Castellani, Director of the Informatic 

Technologies Department. Tuscany region 
 
11.45 Pausa cafè 
 

 
 
12.15 Conferència Principal   
 Els propers desenvolupaments per una 

administració pública digital centrada en el 
client: Blockchain, intel·ligència artificial i 
Internet de coses.  

 Evgeniia Filippova, Membre de l’equip directiu i 
científica sènior, Interdisciplinary Research 
Institute for Crypto Economics, Viena  

  
13.00 Resum dels resultats de la Conferència i 

missatges claus i  tancament oficial  
 Harrie Scholtens, Líder de Project EPSA 2017, 

EIPA Maastricht 
  
 
13.30 Cloenda oficial i Fi del 5è Seminari 

Internacional EPSA de Transferència de 
Coneixement 

 
 

M’hi vull inscriure ara 

http://canalempresa.gencat.cat/ca/fue/Comunicacio/5epsa/inscripcions/
http://canalempresa.gencat.cat/ca/fue/Comunicacio/5epsa/inscripcions/
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