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1. Benvinguda
2. Noves incorporacions
- Subcomissió Entitats Empresarials: FESITEL
- Subcomissió Associacions Professionals: EnginyCat, CTecno i SeniorTIC.
- Subcomissió Universitats: UPC, UOC, UPF, UAB, UdL, UB, URV, URL, ESADE i IESE.
- Subcomissió Centres Tecnològics i Entitats de Suport: Parc d’Innovació la Salle, Parc Científic
i Tecnològic Agroalimentari de Lleida i Guifi.net.

3. Aprovació de l’acta de la darrera sessió plenària
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4. Seguiment dels acords
Acords
• Esmenes i aprovació del Reglament definitiu de la comissióTIC.cat.
• No s’ha rebut cap esmena. S’aprova el reglament.
• Participació de les entitats de la comissió dins dels diferents àmbits de treball.
• S’encoratja a les entitats a participar més activament i enviar propostes
sobre els diferents àmbits de treball.
• Creació d’un entorn privat com a eina que permetrà organitzar la documentació i
treballs de la comissióTIC.cat.
• S’ha posat en marxa un entorn sobre eyeOS.
• Invitació del programa ENGINYCAT a participar en la comissióTIC.cat.
• ENGINYCAT s’ha incorporat com entitat de la subcomissió PRO.
• Informar sobre la incorporació final de les Universitats a la comissióTIC.cat.
• S’incorporen UPC, UOC, UPF, UAB, UdL, UB, URV, URL, ESADE i IESE a
banda de la UdG que ja en formava part. La UVic estarà representada per
TICOsona.
3

5. Resum temes tractats
Principals aspectes tractats a les subcomissions
• Web i comunitat TIC.cat:

• Jornades TIC.cat 2010

• Realització d’Estudis del sector:

• Estudi Sector TIC 2009
• Estudi del mercat de treball del sector TIC
• Estudi de necessitats de finançament

• Compra pública:

• Licitacions Serveis Centrals
• Licitacions Homologació Serveis TIC

• Innovació i internacionalització:

•
•
•
•

• Codi DeonTIC:

• Experiències COEINF i SeniorTIC.org

• Pla de formació i certificació:

• Cursos de formació 2010

PNRI – PRI 2010-2013
Coordinació RDI en TIC
Inforegió de Catalunya
Col·laboració Generalitat i Telefónica I+D
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6. Propostes d’àmbits de treball
Propostes d’àmbits de treball

1. Balanç TIC.cat: any 2009
2. Balanç PIMESTIC: 2007 – 2009
3. Nou Acord Marc de Serveis TIC de
la Generalitat
4. Guia de millora de la Productivitat
per empreses TIC
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1. Balanç TIC.cat: any 2009 (I)
Informació i Assessorament
• Pàgina Web i butlletí: entre 3.000 i 4.000 visites mensuals i butlletí enviat a més de 3.500 contactes.
• Xarxes socials: 950 membres al Grup del Linked In i presents a Twitter, YouTube, Slideshare i Delicious.
• Servei d'atenció personalitzada: 185 empreses han rebut el servei.
• Jornades TIC.cat: 28 jornades amb més de 1.750 participants (suport de 121 col·laboradors externs).
• comissióTIC.cat: 60 Entitats Membres (18 EMP, 14 PRO, 11 UNI i 17 CTE).

Intel·ligència Competitiva

Promoció Sectorial

74 continguts publicats:
articles, entrevistes, trobades
empresarials, oportunitats de
negoci, tendències de futur, etc

Esdeveniments sectorials:
MWC (47.000 inscrits); BDigital
Global Congress (1.800),
Forum asLAN (1.200) i ITWorld
Edu (840).

740 proveïdors TIC al
MapaTIC.
3.521 Empreses TIC
caracteritzades a la BBDD
del TIC.cat.

Clústers Sectorials (operatius
o en creació): Seguretat,
Educació, Salut, Mobilitat i
Smarts Cities.

Pla de Formació i Certificació
800 participants, tallers
territorials sobre formació i
certificació.
60 participants, cursos de
formació i certificació: ITIL
(35), PMP (14) i CISM (11).
62 participants, sessions de
formació del CTTI.

6

1. Balanç TIC.cat: any 2009 (II)
Internacionalització
Pla d'internacionalització del sectors TIC i
Electrònica
86 empreses assessorades
25 empreses formades
61 empreses a grups d'exportació
26 empreses a fires internacionals
11 empreses a unitats d'aprovisionament
7 empreses a plataformes empresarials

RDI i e-Infraestructures
TECNIO i Centres Tecnològics: i2cat,
BDigital, CTTC, Barcelona Media,
Tecnocampus Mataró, CATIC, Fundació
Cecot Innovació, i Centre d’Innovació en
Productivitat.
e-Infraestructures: CATNIX, CESCA,
CESICAT i ANELLES (científica, industrial,
cultural, logística, educativa i sanitària).

Ajuts (14,7M€) i Finançament (11M€)*
• Programa Gènesis 165K€: 10 projectes subvencionats (350K inversió total).
•
•
•
•
•

Programa Noves Oportunitats de Negoci 75K: 2 projectes subvencionats (291K inversió total).
Nuclis d’alta Tecnologia 4M€: 7 projectes subvencionats (11 M€ inversió total).
Programa Innoempresa 3,38M€: 150 projectes subvencionats (23M€ inversió total).
Programa Inforegió 1,46M€: 8 projectes subvencionats (4M€ inversió total).
Xarxa TECNIO 5,6M€: centres tecnològics d’àmbit TIC subvencionats.

• Préstecs 11M€: 25 projectes finançats (pendent rebre informació ICF).
• Préstecs a noves empreses de base tecnològica (pendent informació convocatòria).
(*) Pendent rebre informació per completar el pressupost final.
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1. Balanç TIC.cat: any 2009 (III)
El pla TIC.cat ha generat una inversió en el
sector TIC superior als
Distribució del pressupost executat per àmbits
65M€ durant l’any 2009
PRESSUPOST 2009*
M€

SUBVENCIONS AL SECTOR TIC*
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30M€ 11M€

PRÈSTECS

14,7 M€

10
0
INVERSIÓ REALITZADA

Previst

INVERSIÓ GENERADA

Executat

• Tot i quedar pendents dades d’algunes convocatòries, ja s’han superat les previsions de pressupost en
els àmbits d'actuacions (3,6 M€) i subvencions (14,7M€ amb una inversió induïda de més de 50M€).
• En l’àmbit de préstecs no s’ha executat el pressupost previst, tenim constància que moltes empreses
TIC a les que se li van concedir préstecs van renunciar en tant que els demanaven garanties.
(*) Pendent rebre informació per completar el pressupost final.
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2. Balanç PIMESTIC: 2007-2009 (I)
Treball en Xarxa

485 col·laboradors de les jornades
(236 públics i 249 privats).
348 col·laboradors del servei d’orientació
(201 públics i 47 privats ).

DIFUSIÓ i SENSIBILITZACIÓ

205 jornades realitzades.
Més de 10.000 participants.
23 guies d’empresa.
46 casos d’èxit.
69 entrevistes a empresaris.
3.190 visites mensuals al web.
3.718 empreses subscrites
al butlletí electrònic.
740 proveïdors TIC al
MapaTIC.

ASSESSORAMENT i ORIENTACIÓ

7 eines d’autodiagnosi
1 genèrica
6 temàtiques

399 autodiagnosi
1.159 empreses orientades
914 bàsics
245 avançat
15 seguretat de la informació

71 orientadors homologats
7 agents coordinadors

IMPLEMENTACIÓ i FINANÇAMENT

418 projectes innoempresa TIC
amb un pressupost de 8,4 M€.
73 projectes de Teletreball amb un
pressupost de 1,7 M€.
Desenvolupament i difusió d’Eines
TIC (65 convenis de col·laboració)
Suport a Microsoft en el
desenvolupament d’una aplicació de
facturació electrònica per a
Office2007
249 empreses beneficiades de la
promoció del domini .cat
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2. Balanç PIMESTIC: 2007-2009 (III)
El Pla PIMESTIC ha generat una inversió en noves tecnologies a les
empreses catalanes de 66,5 M€ entre els anys 2007 i 2009
SERVEI d'ORIENTACIÓ PIMESTIC: Aproximadament un 65% de les empreses orientades pel pla
PIMESTIC han implementat o bé estan implementant projectes TIC, amb una mitjana aproximada de
6.600 € d’inversió per projecte, dada que suposa un total aproximat de 4.970.000 €.
AJUTS A IMPLEMENTACIONS: sobre un total de 9,5 M€ dedicats a ajuts a projectes TIC, s’ha obtingut
una inversió generada de 66,5 M€, és a dir, un 700 % de rendibilitat sobre la inversió realitzada.

SERVEI D'ORIENTACIÓ

AJUTS A IMPLEMENTACIÓ
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3. Nou Acord Marc de Serveis TIC (I)
El 20 de març del 2009 es va publicar al DOGC l’adjudicació els nou acord marc de
serveis TIC de la Generalitat de Catalunya que va entrar en operació al maig del 2009.

Licitacions realitzades
(maig 2009 - març 2010 )

Participació nº d’adjudicacions per Origen

15,6%
Total: 214 licitacions (124 M€)
• Adjudicacions:
•
Número : 166
•
Import : 78,6 M€ (87,1 M€*)
• Licitacions en procés
•
Número : 3
•
Import : 3,3 M€
• Procés previ a la licitació:
•
Número : 44
•
Import : 33,5 M€

Participació imports adjudicacions

10,4%

(*) Import de licitació.
C‐Empresa Catalana

E‐Empresa Espanyola

M‐Empresa Multinacional
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3. Nou Acord Marc de Serveis TIC (II)
S’ha iniciat un nou procés d’anàlisi i avaluació de l’actual acord marc de
Serveis pel disseny i adjudicació del d’un Nou Acord Marc de Serveis TIC.
Principals fons d’informació
• Empreses TIC: proveïdors homologats i
no homologats (grans i pimes).

Acompliment d’objectius / expectatives
(obertura del mercat, resultats pimes
catalanes, millores de gestió, etc).

• Agents sectorials: associacions
empresarials i professionals.

Funcionament dels lots i sublots
(llindars, lots sense volum, nous lots, etc).

• UOC i consultors independents.

Contractació derivada (dinamismes en
l'homologació, subcontractació, etc) .

• Generalitat:
• Departaments i organismes.

Calendar
i previst

• Experts: CTTI, STSI i TIC.cat.

•
•
•
•

Procés d’homologació (UTE’s,
puntuacions, formació i certificacions, etc).
Millores a proposar en el futur acord

Recopilació d’Informació i trobades amb el sector: febrer – març.
Presentació pública i publicació dels plecs: abril – maig.
Presentació d’Ofertes de les empreses: juny – juliol (abans de vacances).
Adjudicació del nou acord marc: setembre – octubre.
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4. Guia de millora de la Productivitat

Recull de bones
pràctiques per a la
millora de la
productivitat en
empreses TIC

Objectiu: oferir a les empreses TIC catalanes un conjunt
d’eines per a la reflexió a partir d’experiències reals,
properes i de caràcter molt pràctic.
Contingut: 10 bones pràctiques realitzades per empreses
TIC catalanes de millora de la productivitat mitjançant la
utilització de les TIC i la millora de processos.

Exemples de Bones Pràctiques i Grup promotor de la guia
• Escriptori dinàmic. La pròxima generació del lloc de treball • Ergonomia i adequació de l’espai de treball
• Gestió del coneixement amb un sistema expert

• Green IT, la tecnologia sostenible.

• Comunicacions unificades, productivitat en la col·laboració • Sistema de Gestió de Processos Empresarials
• Gestió integrada de projectes, relació proveïdor i client

• Certificacions, la clau de la competitivitat

• Social Computing, millora de la productivitat interna

• El Teletreball, eina d'eficiència econòmica
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