TUTORIA TD
Programa de tutoria per a la transformació digital d’autònoms i empreses
Avui dia, la transformació digital d’una empresa hauria de ser un tema prioritari en
qualsevol negoci. El canvi que vivim en el món empresarial i on els usuaris han pres
gran part del control indirecte de les companyies hauria de ser un procés permanent en
una pime ja que de manera contínua sorgeixen novetats i avenços i estar al dia de tot
això els garanteix la continuïtat al mercat.
Aquesta digitalització afecta a la gestió de la nostra empresa i al comportament que
tenen els usuaris amb el negoci.
Pel que fa a la gestió empresarial, aquesta digitalització ha de servir per passar del paper
a les eines digitals i així estalviar temps, automatitzar i millorar processos i augmentar
la capacitat del treball en equip.
La pandèmia del coronavirus ha accelerat la digitalització en el comportament dels
usuari@s.

FUNCIONAMENT DE LA TUTORIA TD
01. Sessió d’anàlisi: 1,5h de treball amb la tutora TD per analitzar amb detall la
situació en què es troba l’empresa.
02. Sessions estratègiques: dues sessions de 1,5h de treball amb la tutora TD per
crear l’estratègia digital del negoci.
03. Sessió d’acompanyament: sessió de 1,5h de treball amb la tutora TD per
resoldre dubtes, validar el pla estratègic digital i establir el pla d’accions.
04. Sessió d’eines digitals: 1,5 h de treball amb la tutora TD per revisar les eines
digitals que poden ser d’utilitat per a l’empresa.
05. Sessió d’acompanyament: sessió de 1,5h de treball amb la tutora TD per tal de
resoldre dubtes.

OBJECTIU DEL PROGRAMA
La finalitat del Programa és millorar la competitivitat i el nivell de maduresa digital
d’empreses i emprenedor@s mitjançant l’assessorament en:







Lloc web i presència a internet
Comerç electrònic
Gestió de xarxes socials
Gestió de la comunicació amb els clients
Gestió i automatització de processos
Ciberseguretat
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El programa ofereix 7,5 hores de tutoria personalitzada per treballar en el procés de
digitalització de l’empresa o projecte.

DESTINATARIS
Aquest programa va dirigit a les empreses o emprenedor@s amb domicili fiscal a Quart.
a) Segment I: persones autònomes, amb i sense treballadors a càrrec
b) Segment II: empreses d’entre 1 i 10 treballadors a càrrec
c) Segment III: empreses d’entre 10 i 50 treballadors a càrrec

REQUISITS PER ACCEDIR AL PROGRAMA
Són requisits per obtenir la condició de beneficiari, el compliment de les condicions
següents:
a) Tenir la consideració d’empresa o estar donat d’alta com a autònom@.
b) Tenir el domicili fiscal a Quart d’Onyar.
c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS I CONCESSIÓ
S’estableixen dos períodes de solꞏlicituds per participar en el programa:
Del 5 al 20 d’abril
De l’1 de juliol fins el 15 de juliol
La solꞏlicitud es podrà fer mitjançant instància genèrica a la seu electrònica o
presencialment a l’oficina TD els divendres de 10h a 12h (Biblioteca de Quart).
Caldrà presentar:
a) NIF del solꞏlicitant
b) Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica
c) Domicili fiscal de la persona física o jurídica
La concessió de participació al programa de tutoria per a la transformació digital
d’autònoms i empreses serà mitjançant procediment de concurrència no competitiva.

FINANÇAMENT
El programa serà finançat amb càrrec l’aplicació 430.22699 “promoció econòmica” del
pressupost 2022 de l’Ajuntament de Quart.
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