
   

 

 

 

 

“El valor del know how” 

 

1. Presentació 

Es tracta de posar en valor el “know how”,  l’experiència i els contactes en l’àmbit TIC, 

de professionals experts*, per desenvolupar projectes i assessorar empreses, i/o 

organitzacions  i/o persones. 

 

1.1-La missió 

Resoldre situacions de l’àmbit TIC, fonamentalment situacions o problemàtiques 

puntuals, que per aquesta puntualitat no justifiquen la creació d’equip propi a les 

empreses, o be per que no disposen dels experts necessaris.  

  

1.2-La visió 

Aconseguir que el màxim nombre d’empreses i/o organitzacions i/o persones 

quan se’ls plantegi un problema de l’àmbit TIC i particularment un problema o 

projecte puntual, coneguin que SeniorTIC els pot ajudar 

  

1.3-Els valors 

Professionalitat 

Discreció 

Rapidesa 

Llenguatge entenedor 

 

 

2. Productes i/o Serveis.  

SeniorTIC te dues besants principals: 

 2.1-Projectes, destinats a resoldre problemes concrets d’un client concret  

 2.2-Propostes, destinades a negociar la reestructuració, o la creació,  

d’organitzacions atomitzades i/o mal gestionades (Associacions professionals, Clubs 

d’usuaris, Centrals de compres, Etc.) 

 



SeniorTIC definirà i utilitzarà una metodologia i uns procediments d’actuació contrastats 

i validats per el conjunt d’experts, que permetin desenvolupar projectes amb les 

màximes garanties de qualitat, entre d’altres: 

 -Plans estratègics  

 -Gestió del canvi 

 -Models de governança 

 -Descripció de llocs de treball 

 -Disseny i documentació de procediments 

-Cerca de finançament (ACCIO, CDETI, Ministeri, UE, Banc mundial,...) 

-Advisory 

-Etc.  

 

 

3. Model de negoci.  

El model de negoci te tres possibles formats: 

3.1-For profit. Es el cas dels Projectes per empreses i/o institucions i/o 

persones. Basat en un sistema de tarifes, en funció de dos eixos: 

  -El nivell de dificultat (Alta, Baixa, Mitja) 

-El temps dedicat 

3.2-Non profit. Es el cas dels Projectes destinats a ONG’s, voluntariat,..  

  

 3.3-Variable. Es el cas de les Propostes, on el model de negoci variarà en funció 

de cada cas 

 

La retribució serà en funció del compte de resultats de cada projecte, que definirà i 

consensuarà al inici, el sènior responsable del projecte, i es liquidarà al final, mitjançant 

la presentació de factura o minuta al client. 

 

 

 


