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Investigadors i empreses presenten en la Politècnica de València nous 
avanços i aplicacions de les “Tecnologies de l'Acord”  
 
 La “Trobada Investigació-Empresa sobre Tecnologies de l'Acord” tindrà lloc demà 

divendres en la Ciutat Politècnica de la Innovació 
 Nou destacades empreses presentaran els seus reptes tecnològics i nou equips 

d'investigació exposaran les seues propostes de solució als mateixos  

 

 

La Ciutat Politècnica de la Innovació, parc científic de la Universitat Politècnica de València, 
acollirà demà divendres, 30 de setembre, la “Trobada Investigació-Empresa sobre 
Tecnologies de l'Acord”.  
 
La Trobada acostarà al sector empresarial l'oferta tecnològica del Projecte Consolider 
“Tecnologies de l'Acord” i facilitarà la transferència de tecnologia desenvolupada pels grups 
d'investigació que participen en el mateix: el Grup de Tecnologia Informàtica-Intel·ligència 
Artificial (GTI-IA) de la Universitat Politècnica de València, l'Institut d'Investigació en 
Intel·ligència Artificial del CSIC i el CETINIA de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
 
“Aquesta edició reunirà a empreses i als investigadors del projecte per a mostrar 
l'aplicabilitat d'aquestes tecnologies a reptes plantejats per empreses: nou destacades 
companyies presentaran els seus reptes tecnològics i nou equips d'investigació exposaran 
les seues propostes de solució als mateixos”, apunta Vicente Botti, director del GTI-IA i 
vicerector de la Universitat Politècnica de València.  
 
Entre altres reptes, durant la jornada es podrà comprovar l'aplicació de les Tecnologies de 
l'Acord per a l'optimització del flux de pacients en casos d'urgència, l'eficiència en les 
compres de material sanitari, la predicció i assignació automàtica de tarifes de serveis, la 
reducció de la despesa energètica en sistemes de recollida pneumàtica o la 
comercialització eficient de subproductes de reciclat. Així mateix, es presentaran altres 
reptes sobre la utilitat d'aquestes tecnologies com a suport a la creació de consorcis per a 
projectes col·laboratius, la negociació electrònica en i-commerce d'art, l'autorregulació de 
comunitats online i l'automatització de contractes per a un mercat online de residus.  
 
La trobada comptarà amb la col·laboració de més de 100 investigadors que treballen en 
aquesta nova àrea dins del projecte i està obert a tota empresa, tant grans com start-ups, 
que s'enfronten a reptes similars als plantejats.  
 
El projecte CONSOLIDER “Tecnologies de l'Acord” està finançat pel Ministeri de Ciència i 
Innovació (MICINN). Entre els seus objectius es troba el de fomentar la col·laboració 
universitat/empresa en aquesta àrea tecnològica; per a açò s'ha proposat estudiar 
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l'aplicabilitat d'aquestes tecnologies a reptes plantejats per empreses per a dotar a les 
mateixes d'una proposta de solució pràctica i innovadora.  
 
Sobre les Tecnologies de l'Acord  
 
En l'actualitat les empreses treballen i interactuen de forma distribuïda. Moltes tasques 
requereixen la contractació d'altres persones o serveis situats en diferents regions o països, 
amb idiomes i cultures diferents. La majoria d'aquestes interaccions, tant d'oci com de 
negoci, es realitzen utilitzant xarxes d'ordinadors i en la base d'aquestes interaccions està el 
concepte d'acord.  
 
Tecnologies de l'Acord és un àrea emergent en ciències de la computació que reuneix un 
conjunt de tecnologies per a crear aplicacions que ajuden a les empreses i a les persones 
en l'establiment i execució d'acords. Tècniques noves, tals com la negociació electrònica, 
l'argumentació, l'anàlisi semàntica, el modelatge d'organitzacions i comunitats i els sistemes 
multiagente constitueixen la base d'aquesta generació d'aplicacions.  
 
Les Tecnologies de l'Acord s'han aplicat a situacions com l'aprovisionament electrònic, la 
simulació de mercats i els sistemes d'emergències intel·ligents. A més, són aplicables al 
desenvolupament de sistemes de recomanació i de reputació, a sistemes de negociació 
electrònica, gestió electrònica de contractes i resolució de conflictes online. Poden utilitzar-
se per a millorar el suport i l'atenció del client, per a la coordinació eficient i l'optimització de 
recursos distribuïts, i per a crear aplicacions col·laboratives i aplicacions per a la gestió 
intel·ligent de processos de negoci.  
 
 
 
 

Dades de contacte:     Luis Zurano Conches 

Unidad de Comunicación Científica e 

Innovación (UCC+i) 

actualidadi+d@ctt.upv.es 

647 422 347 

 

Annexos:  
 Web del encuentro: http://www.agreement-

technologies.org/industry_day/sept2011 
 Web del proyecto: http://www.agreement-

technologies.org 
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