
Cercam professionals 
pràcTICs

BASES DEL CONCURS
Recompensa: reconeixement i visibilitat
Entra al web drtic.ibit.org i fes el test d'autoavaluació fins al 26 d'abril.

Les empreses seleccionades presentaran el seu cas d'èxit el Dia d'Internet (17 de maig).

Dirigit a: empreses i professionals que han implantat les TIC al seu negoci.

Consulta les bases en les següents pàgines.
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Bases Concurs 
Cercam professionals pràcTICs

La Fundació iBit té dins dels seus objectius la difusió de la innovació, i en la seva missió conduir 
els ciutadans i el sector empresarial balear cap a la societat de la informació i el coneixement. És 
per això que, en motiu del Dia d'Internet que se celebra el proper dia 17 de maig, es convoca el  
concurs ”Cercam professionals pràcTICs”. Aquest concurs vol, per una banda donar a conèixer el 
projecte Dr. TIC, un servei d'assessorament tecnològic per a pimes i  emprenedors que orienta als 
usuaris  en  la  incorporació  de  recursos,  eines  i  aplicacions  TIC  que  milloren  la  competitivitat  
d'aquestes  empreses.  Per  altra  banda,  amb aquest  concurs,  també es  vol  reconèixer  l'esforç 
realitzat per aquelles petites empreses que han fet un esforç en incorporar les TIC en la seva 
activitat.

A QUI VA DIRIGIT: El concurs es dirigeix a qualsevol petita i mitjana empresa “no tecnològica”, 
amb seu  a  les  Illes  Balears.  S'enten  per  empresa  no  tecnològica  qualsevol  excepte  les  que 
pertanyen a les següents categories d'activitats econòmiques:

582.- Edició de programes informàtics.

61.- Telecomunicacions.

62.- Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica.

63.- Serveis d'informació.

COM PARTICIPAR: Les empreses interessades en concursar hauran de realitzar en primer lloc el 
test d'autoavaluació Dr. TIC, accessible a través del web http://drtic.ibit.org/test/  i que té com a 
objectiu avaluar l'estat tecnològic de l'empresa a partir d'uns indicadors. Les 10 empreses que 
millor  puntuació obtenguin en aquest  test  passaran a ser finalistes i  hauran d'enviar  una fitxa 
descriptiva en què hauran d'explicar:

-  presentació  de l'empresa (dades de contacte,  activitat  econòmica,  públic  objectiu,  antiguitat, 
número d'empleats) 

- grau d'utilització dels 14 indicadors d'avaluació Dr.TIC: accés a Internet, correu electrònic, tipus 
de  pàgina  web,  eines  de  gestió  del  negoci,  ús  del  comerç  electrònic  i  banca  electrònica, 
comunicació  i  publicitat  a  través  d'Internet  (xarxes  socials),  formació  en  TIC,  interacció  amb 
l'administració pública, ús de la factura i firma electrònica, teletreball,   seguretat digital i ús de 
dispositius mòbils intel·ligents.

Aquesta fitxa descriptiva s'haurà d'omplir a partir d'un formulari predeterminat que es farà arribar a 
les empreses finalistes mitjançant correu electrònic.

Els guanyadors del concurs seran  les 2 empreses  finalistes que, havent aconseguit una de les 
màximes puntuacions del test d'autoavaluació del Dr.TIC i havent enviat la fitxa descriptiva dels 
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seus negocis,   siguin considerats pel  jurat  les propostes més interessants,  segons els  criteris 
descrits més endavant.

La  Fundació  iBit  es  reserva  el  dret  d'entrevistar  les  empreses  finalistes  per  ampliar  el  seu 
coneixement i informació i contribuir a la ressolució del jurat.

TERMINIS:
Fins al 26 d'abril (fins a les 15 hores): Termini per fer el test d'autoavaluació.

27 d'abril: Comunicació  a  les empreses finalistes.

Del  30 d'abril fins al 4 de maig (fins a les 15 hores): Termini per enviar  les fitxes per part de les 
empreses finalistes.

14 de maig: Ressolució del concurs i contacte amb l'empresa guanyadora.

PREMI:  Les 2 empreses guanyadores tendran com a premi l'oportunitat de presentar els seus 
negocis com  a casos d'èxit en una taula rodona, al ParcBit, que tendrà lloc dia 17 de maig, en 
motiu del Dia d'Internet. La taula rodona estarà composta per diferents experts del sector TIC i 
empresarial. 

Llavors,  el  premi  es  basa  en  el  reconeixement  i  la  possibilitat  de  beneficiar-se  de  la  difusió 
originada arran del concurs i la taula rodona, ja sigui en els canals propis (entrevista, notícia web 
Fundació iBit, web CAIB, web Dr. TIC, webs entitats empresarials col·laboradores, butlletins de 
notícies, xarxes socials, etc.) com en els mitjans de comunicació que vulguin fer-se ressò de la 
notícia.

No hi haurà en cap cas un premi monetari i les despeses originades arran del concurs, tal com els 
desplaçaments per assistir a la taula rodona, aniran a càrrec de les empreses guanyadores.

JURAT I CRITERIS DE SELECCIÓ:  Un jurat compost per diferents membres del sector TIC i 
empresarial elegiran una de les empreses segons criteris d'originalitat, interès i impacte social, 
tant de l'activitat de l'empresa com en les eines TIC que està implantant. 

El  concurs  “Cercam professionals  PràcTICs”  està  organitzat  en el  marc  del  projecte  Dr.  TIC, 
finançat per Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació del Govern de les 
Illes Balears. Col·laboren en el projecte L'Agència de Desenvolupament Local Palma Activa de 
l'Ajuntament de Palma, la Cambra de Comerç de Mallorca i la Unió d'Associacions d'Empreses de 
Serveis de Mallorca TRIA Serveis.
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