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Estructura de l’agenda digital
L’Agenda Digital

Cada eix es relaciona amb uns objectius. En el seu
conjunt, l’estructura en eixos té una funció de ‘calaixos’ a
partir dels quals ordenar les polítiques i els projectes en
marxa o planificats i definir el projecte municipal de
manera coordinada.
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Cada objectiu recull unes línies d’acció per impulsar els
objectius identificats.

Línies d’acció
L’objectiu és aterrar els objectius i les línies
estratègiques de cada eix.
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Eix 1:
Administració i
Serveis Públics
Intel·ligents

Eix 4:
Governança,
Cooperació i
Coordinació

AGENDA
DIGITAL

Eix 3:
Societat i
Economia Digital

4 OBJECTIUS ESTRATÈGICS:
• OE1. Dotar els municipis d’infraestructures i connectivitat digital mitjançant
xarxes i cobertura d’alta capacitat.

Eix 2:
Infraestructures
Digitals i
Ciberseguretat

• OE2. Implantar infraestructures i serveis comuns en computació, segurs i
neutres des del punt de vista climàtic, distribuïts de forma propera que
garanteixin l’accés a serveis de dades de baixa latència a tot el territori.
• OE3. Disposar de serveis interadministratius de qualitat en matèria de
Ciberseguretat, de connectivitat i de gestió de les infraestructures de xarxa i
computacionals.
• OE4. Reforçar la capacitat en Ciberseguretat.
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OE1

Dotar els municipis d’infraestructures i
connectivitat digital mitjançant xarxes i cobertura
d’alta capacitat

L1

Connexió amb fibra de tots els nuclis de població catalans abans del 2025 i creació d’ un portal comú la cobertura al territori.

L2

Autopista quàntica entre totes les províncies catalanes.

L3

Pla i desplegament d’Infraestructures de cobertura mòbil 5G, a tots els municipis.

L4

Connexió de centres econòmics (polígons) així com educatius i d’innovació (escoles, biblioteques, centres de recerca i serveis públics).

L5

Centres i serveis d’innovació sobre tecnologies digitals avançades de comunicació (IoT, 5G,..).

L6

Model regulació local comú de desplegament xarxes d’operadors.

L7

Disseny i desplegament xarxa neutra NB-IoT que possibiliti un desplegament massiu de dispositius per a una gestió intel·ligent del territori.

L8

Donar suport als municipis en l’elaboració de les seves xarxes MAN.

L9

OE2

Implantar infraestructures i serveis comuns en
computació, segurs i neutres des del punt de vista
climàtic, distribuïts de forma propera que
garanteixin l’accés a serveis de dades de baixa
latència a tot el territori.

L1

Model, infraestructures i serveis per la provisió de serveis Cloud a l’APC, amb la creació d’un grup de treball per definir i dissenyar els serveis que
han de ser comuns.

L2

Ecosistema d’infraestructures intel·ligents per orquestrar serveis innovadors, integració, interoperabilitat i explotació de dades (Big Data)

L3

Catàleg de serveis al núvol, tant d’infraestructures, plataformes com aplicacions d’adopció per l’APC.

L4

Guies estàndards de qualitat TIC, tant per a la seva construcció o adquisició així com per a la seva reutilització.

L5
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OE 3

Disposar de serveis interadministratius de
qualitat en matèria de Ciberseguretat, de
connectivitat i de gestió de les
infraestructures de xarxa i
computacionals.

L1

Inventari i catàleg d’infraestructures TIC públiques, compartit i reutilitzable per l’APC.

L2

Definició del marc comú i dels instruments tècnics i de coordinació.

L3

Determinar els nivells de qualitat.

L4

Serveis de SOC comuns per l’APC.

L5

Centralitzar els Serveis de Certificació en models i marcs de Ciberseguretat.

L6

Elaborar un marc, protocol, de coordinació per a la provisió de serveis de suport d’emergència davant escenaris de
Cibercrisi en l’APC.

L7

OE4

Reforçar la capacitat en Ciberseguretat.

L1

Promoure la Incorporació en les juntes de seguretat els àmbits de Ciberseguretat.

L2

Govern, operació i instruments tècnics i compartits de contingència i resiliència d’infraestructures digitals.

L3

Atraure i retenir talent en Ciberseguretat-

L4

Itinerari formatiu amb l’EAPC específic.

L5

Generació de continguts alfabetització temes de Ciberseguretat..

L6

Reciclatge continu.

L7

