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MEMÒRIA DE LA REGIDORIA D’ EMPRESA, FORMACIÓ I INNOVACIÓ  
 

Les línies fonamentals reflectides en el pressupost  2013 respecte a 
la formació i Educació són:  
 
Suport a l’educació infantil de 0 a 3 anys, ja que és una etapa bàsica per 
al desenvolupament de les persones. Aquest objectiu es consolida en: 
  
Continuació del manteniment i l’adequació de les instal·lacions de les 
escoles infantils municipals per aconseguir un estalvi energètic i 
econòmic i la adequació de les seves instal·lacions. 
 
Continuació en la millora dels centres educatius d’infantil per a adaptar-
se a la realitat dels usuaris.  
 
Millorar la formació del professorat d’Infantil consolidant el Projecte FEM 
FAMILIA, contractació de dues becaris pel desenvolupament del projecte 
i facilitar la gestió documental de les escoletes.  
 
Suport a l’educació primària. Aquest objectiu es consolida en: 
 
Continuar la millorar les instal·lacions del centres de Primària públics, 
sobretot les dels que fa més temps que estan construïts, amb l’objectiu 
fonamental de realitzar accions concretes per produir un estalvi 
energètic, comoditat dels usuaris i adequació de les instal·lacions a les 
necessitats actuals dels edificis.  
 
Implantació del programa Fem Família també en primària i consolidar un 
projecte comú de pares i professors. 
  
Creació de xarxes col·laboradores d’experiències educatives amb la 
finalitat de millorar els resultats acadèmics de la ciutat. 
  
Ajuda al desenvolupament d’accions educatives d’especial interès per la 
ciutat (Dia de la Pau, miniempreses, teatre a l’escola, promoció 
d’innovació, utilització de les TIC, educació vial, entre de les més 
significatives). 
 
Suport a l’educació secundaria, batxillerat i FP: 
 
Aquesta etapa educativa te poca vinculació legal amb la Regidoria però 
el pressupost atendrà aspectes com el absentisme escolar posant en 
marxa el pla integral de èxit escolar, xerrades de potenciació de la 
innovació i col·laboracions amb la Universitat. 
 
 
Les línies fonamentals reflectides en el pressupost  2013 respecte a 
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la Universitat són:  
 
L’Ajuntament d’Alcoi te una estreta col·laboració amb el Campus d’Alcoi 
de la Politècnica de València i en aquestos pressupostos vol continuar la 
seva trajectòria en les següents activitats i accions: 
 
Manteniments de la Càtedra del Coneixement, mantenim les iniciatives 
de l’any anterior i enfortint noves activitats relacionades am la ciència i la 
tecnologia, tal i com el programa de robòtica al cole, les TIC a la escola, 
entre altres. 
Augment de l’ utilització de la Escola Industrial amb la finalitat de crear 
un hotel d’institucions educatives. 
Col·laboració en la setmana de ciència. 
Participació i col·laboració en la Universitat d’Estiu. 
 
En un altre ordre de coses l’Ajuntament d’Alcoi vol mantenir la relació 
amb la Universitat d’Alacant en temes relacionats amb la pedagogia i 
altres que no tinga interferència amb el campus d’Alcoi. 
 
Les línies fonamentals reflectides en el pressupost  2013 respecte a 
l’ empresa són:  
 
La dinamització i promoció económica es la clau dels actual 
pressupostos, ja que, amb la situació de crisi considerem fonamental 
tractar de produït un canvi d’estil i ajudar a les empreses consolidades 
de la ciutat. 
 
En aquest objectiu volem crear una línia pressupostaria dedicada a la 
creació d’empreses i la dinamització del nous emprenedors mitjançant el 
projecte Alcoi_iNMpuls. Aquest Projecte està dividit amb quatre 
programes que son: 
 

� @emprendre  .- dedicar a la dinamització i captació 
d’emprenedors. 

� @micro  .- pensat per afavorir la creació de microempreses, a ser 
possible de base tecnològica. 

� @emprenduca .- foment del emprenedurisme ja en la etapa 
educativa (batxillerat, FP o Universitat). 

� @innovacentre .- pensat per facilitat l’ ubicació d’empreses de 
qualsevol tipus al centre històric. 

 
A més amés anem de dotar pressupostàriament i norma a la iniciativa 
Borsa de naus , creant la partida para poder ajudar als empresaris a 
tenir un segur de responsabilitat civil. 
 
L'Agència de Desenvolupament Local du a terme puntualment el 
lliurament de premis com a forma d'incentivar les iniciatives dels millors 
projectes que acaben materialitzant-se al municipi d'Alcoi, com una 
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forma d'apreciar el creixement d'actituds emprenedores a la nostra 
ciutat, i d'aquesta manera potencia també la generació de llocs de treball 
i, en definitiva, un augment de la riquesa econòmica de la nostra zona. 
 
Continuarem en la col·laboració dels Premis a l’Emprenedor Alcoià, que 
té com a missió fomentar l’emprendedurisme a la ciutat d'Alcoi. Els 
premis són organitzats per l'ADL, l’ Institut IDEAS de Creació i 
Desenvolupament d'Empreses del Campus d'Alcoi de la Universitat 
Politècnica de València, el servei PROP Emprenedors de la Cambra 
Oficial de Comerç i Indústria d'Alcoi, i el Centre Europeu d'Empreses 
Innovadores d'Alcoi.  
 
Un any més, s'organitzarà amb l'EPSA-UPV Alcoi una nova edició del 
Fòrum per l’Ocupació, iniciativa organitzada per la Universitat Politècnica 
de València al seu campus d'Alcoi, per l'Agència de Desenvolupament 
Local d'Alcoi i pel Servei Integrat d'Ocupació. Així mateix, disposa del 
patrocini i la col·laboració de diverses entitats i empreses.  
 
A més a més la ADL col·laborarà amb el Pla de treball organitzat per 
l’Ajuntament d’Alcoi en la selecció i capacitació dels treballadors. 
 
 
Les línies fonamentals reflectides en el pressupost  2013 respecte a 
l’ innovaciò són:  
 
En aquest tema, a l’igual que l’any passat proposem tres línies 
d’actuacions bàsiques per a produir un canvi real de l’economia de la 
ciutat, que són:  
 

� Dotació i consolidació del espais Àgora que faciliten la utilització 
dels ciutadans i la creació de noves tendències econòmiques i 
empresarials. 

� Promoció dels innovadors i creadors, que es concreta en els 
següents punts:  

o Projectes específics de cotreball (coworking), jornades i 
congressos.  

o Promoció de la ciència en l’àmbit educatiu. 
o Promoció de la robòtica i la tecnologia aplicada  

 
� Foment de noves empreses de sectors emergents (d’acord amb el 

pla integral de política industrial i2+):  
 
A més amés volem continuar la tasca començada l’any anterior de: 
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� Participació en diversos programes europeus i nacionals 
relacionats amb el guardó de Ciutat de la Ciència i la Innovació. 
  

En aquest pressupost volem ressaltar una novetat no contemplada en 
l’espai d’innovació i es tot lo relatiu al futur Smart City_Alcoi, projecte 
innovador i de llarg recorregut que vol en diversos anys aconseguir que 
la ciutat siga una ciutat intel·ligent, per aquest anys proposem: 
 

� Fer xerrades en temes energètics, eficiència, sostenibilitat, entre 
altres. 

� Col·laborar amb la Universitat en projectes Smart. 
� Col·laborar en la oficina de la energia en temes Smart. 
� Consolidar una actitud social i al voltant del concepte. 

 

 


