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Memòria Regidoria d’Empresa, Formació i Innovació 2 014 
 
La regidoria d’empresa, formació i innovació contempla dos 
grans aspectes del pressupost municipal d’una banda esta la 
línia de promoció, dinamització econòmica i innovació i d’un 
altra banda la formació i l’educació. 
 
Per estructurar millor l’informe dividirem aquest, primerament, 
en Formació i Educació i desprès en promoció econòmica. 
 
1.-FORMACIÓ I EDUCACIÓ 
 
Amb la finalitat de fer un resum fonamental de la estratègia del 
pressupost en aquesta àrea podem dir que els aspectes bàsics 
son: 
 

• Recolzament de l’educació infantil, sobre tot , a 
traves de les Escoles Municipals. 

• Augment de les inversions en el manteniment dels 
centres educatius d’infantil i primària a càrrec de  la 
regidoria. 

• Creació de programes educatius que faciliten la 
disminució del fracàs escolar. 

• Aposta definitiva als conservatoris municipal i 
especialment al conservatori de música “Juan 
Cantó”. 

 
Mes concretament i particularitzant en les diferents partides 
podem destacar: 
 

� Augment significatiu de les despeses en les escoles 
municipal amb partides que han augmentat un 700%. En 
aquest aspecte en 2014 apostarem pel manteniment ja 
que , en algú cas, es ja necessari, a mes a mes 
continuem entendre aquesta etapa com fonamental i la 
formació del professorat es necessària per aconseguir 
l’objectiu. 
 

� En les partides dedicades als centres educatius de 
primària s’ha augmentat , en general, un 70% ja que es 
molt necessària l’adequació del centres a les 
característiques d’espai, qualitat i serveis d’una educació 
del segle XXI, en aquest cas farem diferents projectes 
de millora d’edificis encaminats a produïr estalvi 
energètic i en la millora de les instal·lacions. 
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� L’educació des de l’òptica local es fonamental per 

atendre les necessitats educatives dels alumnes i les 
famílies, en aquest sentit hem desenvolupat diferents 
programes encaminats a atendre aquestes necessitats, 
com per exemple: 

 

o Programa de desdejuni saludable, encaminat a la 
promoció del menjar saludable en la etapa de 
primària i assegurar l’alimentació bàsica en tots 
els alumnes de la ciutat. 

o Es de destacar el programa de beques menjador, 
que ja l’any passat estava implantat i que en 
aquest pressupost continua amb una quantia de 
25.000€. 

o Un programa nou es talleres vedruna que , en 
col·laboració del SPE i de serveis socials volem 
crear un espai d’atenció d’alumnes en risc 
d’exclusió del mon educatiu. 

o Creació de xarxes col·laboratives d’experiències 
educatives amb la finalitat de millorar els resultats 
acadèmics de la ciutat. 

o Projecte d’implantació de les TIC com recurs 
pedagògic.  

o Ajuda al desenvolupament d’accions educatives 
d’especial interès per la ciutat (Dia de la Pau, 
miniempreses, teatre a l’escola, promoció 
d’innovació, educació vial, entre de les més 
significatives). 
 

� Els conservatoris de música i dansa d’Alcoi son una 
prioritat del govern i mantenim la mateixa estratègia que 
varem encetar l’any passat, de tal manera que per al 
curs vinent volem augmentar el nombre d’especialitats 
de música i consolidar les encetades aquest curs, axó 
esta reflectit en un  augment de mitja del 10% i partides 
que augmenten un 700%. 

 
 
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 
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col·laboracions amb la Universitat. 
 
 
respecte a la Universitat són: 
 
L’Ajuntament d’Alcoi te una estreta col·laboració amb el 
Campus d’Alcoi de la Politècnica de Valencia 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 espai educatiu multidisciplinari en la 
ciutat (en aquest any l’índex d’utilització passarà al 90% 
del edifici). 
 

� Col·laboració en la setmana de ciència. 
 

� Participació i col·laboració en la Universitat d’Estiu. 
 

� Com novetat signarem una noca càtedra anomenada 
Smart city amb l’objectiu de que el campus col·labora en 
la implantació de la Smart Alcoi. 

 

� En un altre ordre de coses l’Ajuntament d’Alcoi vol 
mantindre la relació amb la Universitat d’Alacant en 
temes relacionats amb la pedagogia i altres que no tinga 
interferència amb el campus d’Alcoi. 

 
2.- EMPRESA I INNOVACIÓ 
 
La Dinamització i promoció econòmica, així com, l’innovaciò es 
clau per definir el futur de la ciutat en moments de crisi i tenim 
que definir el marc estructural en el moment que començ la 
recuperació.  
 
Entre les moltes accions que realitzarem en aquest any es 
significatiu ressaltar: 
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� El manteniment del projecte alcoi_iMNpuls, donat el 
resultat de l’any passat, el nous programes seran: 

 
� @emprendre  .- dedicar a la dinamització i 

captació d’emprenedors. 
� @micro  .- pensat per afavorir la creació de 

microempreses, a ser possible de base 
tecnològica. 

� @lanzadera .- dedicat a posar en marxa 
iniciatives empresarial en molt curt temps amb 
l’assessorament de professionals de l’empresa. 

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

� Continuem amb l’iniciativa Borsa de naus, creant 
la partida para poder ajudar als empresaris a 
llogar un local 

 
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.  
 

� Encetem un nou programa de promoció directa de 
l’ocupació amb una partida de 50.000 € en la que, en 
col·laboració de les empreses locals, fomentarem 
l’ocupació directe i l’innovaciò dins d’aquestes 
empreses. 
 

� Mantenim el taller d’ocupació que actualment esta 
desenvolupant una actuació en el col·legi de Cervantes i 
que esta donant formació i ocupació a mes de 20 
persones. 

 
� Estem convençuts de les possibilitats empresarials i 

innovadores de la ciutat i que projectes de ciutats 
intel·ligents son una possibilitat de desenvolupament 
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econòmic de la ciutat i una possibilitat de que les nostres 
empreses pugen crear noves línies de negoci, de tal 
manera que crearem una partida Smart City per 
dinamitzar uns fulla de ruta que a mig termini millore la 
ciutat i cree una xarxa d’empreses exportadores 
d’aquestes tecnologies. 

 
� Mantenim el projecte Àgora, donat que, es una de les 

grans iniciatives de l’Ajuntament i que ja comença a 
donar resultats d’emprenedors i de dinamització 
ciutadana. 

 

� En aquest pressupost volem deixar palès el recolzament 
a les empreses i dedicarem 95.000 € a millorar el 
polígons industrial i les comunicacions. 

 

� La Cambra de Comerç es una institució clau per atendre 
a les necessitats de les empreses i signarem un conveni 
de col·laboració que tindrà com objectiu fonamental les 
ajudes a la internacionalització de les empreses i les 
ajudes als emprenedors. 
 

En el 2013 varem crear el Consell Econòmic i Social, estem 
des del seu nomenament apostant per que siga l’element 
dinamitzador del mon econòmic, per tal de aconseguir aquest 
objectiu en els pressupostos hi haurà una partida de 100.000 € 
que serà proposada sencera per aquest organisme i tindrà 
l’objectiu de dinamització del teixit empresarial i comercial de la 
ciutat. 


