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Memòria Pressupost 2016 Regidoria  

 d’Empresa, Formació i Innovació  

 

 

   
La regidoria vol mantindre la mateixa línea de actuació que porta des de fa 
quatre anys i que parteix d’una estratègia bàsica que es la que es reflexa 
en el document de consens i el pla I2+.  
 
Recordant aquesta estratègia es concretava en cinc línies d’actuació:  
 
�  Foment de l'emprenedoria.  

�  Fomentar la innovació i la I+D.  

�  Fomentar el creixement i el dinamisme de les PIMES  

�  Afavorir l'orientació de les empreses en els mercats 
internacionals.  

�  Apostar per sectors estratègics.  
 
A aquestes línees anem a donar-li unes transversals que definiran accions 
concretes a realitzar en el pressupost, així com, definir projectes de futur. 
  
Les transversals son:  
 
�  Formació.  

�  Innovació.  

�  Smart City.  
 
Estes transversals interactuaran en les accions dels eixos I2+ de tal manera 
que puga definir-se una estratègia complexa capaç de definir acciona i 
realitzar-les.  
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Per  l’eix de dinamització del emprenedurisme:  
 
 
Tenim en compte les diferents transversal el pressupost contempla:  
 
 

•   ACTIV.AGORA LAB  

•  ACTIVIDADES "AGORA"  

•  PROYECTO "SMART CITY"  
 
 
 
En activitats Àgora, l’objectiu es continuar la tasca de dinamitzacions de 
nous actors de la economia local, buscant noves empreses i una nova 
economia basada en el coneixement, dins de activitats àgora 
desenvoluparem un programa de formació i ajuda a ser emprenedor, tant 
als alumnes de FP com de La universitat, buscant diferents tipus d’accions, 
xerrades, jornades, premis o seguiments.  
 
 
Activitats Àgora Lab es una nova partida que vol consolidar la tasca ja 
realitzada en l’espai d’Àgora que esta donant uns excel·lents resultats, 
amb aquesta partida volem promocionar la tecnologia des de baix i 
continuar l’estratègia de col·laboració amb empreses industrials.  
 
 
Projecte Smart city es, realment el projecte que suma totes les 
expectatives abans relacionades ja que, l’estratègia d’implantació busca la 
sinergia entre el sector industrial de la ciutat, els centres educatius i els 
innovadors, en aquest tema volem desenvolupar accions concretes que 
seran; l’ implantació de la xarxa de sensor en la ciutat, realització de 
projectes Smart fetes per industrials de Alcoi o comarca, creació de la 
plataforma Smart en col·laboració d’altres ciutats de la comarca o 
comarques limítrofes, implantacions de APP que milloren algun serveis i 
per suposat obrir una estratègia de comunicació que de la ma del full de 
ruta Smart city marquem una caracterització del projecte.  
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Per l’eix de fomentar la innovació i la R+D.  
 

•  ACTIV.DEP.INNOVAC/N.TECNOLOG.  

•  ACTIV.AGENCIA DESENVOLUPAMENT LOCAL  
 
En activitats d’innovació anem a promocionar i posar en marxa un nou 
coworking de creatius, de la ma de l’escolar d’art, així com invitar a 
diferents col·lectius que promocionen l’innovaciò , sobre tot la social i la 
personal.  
 
En part en la partida de l’agencia de desenvolupament local volem 
dedicar-la a la innovació i sobre tot, de la ma de la Universitat ajudar en 
temes de R+D tal i com, implantar idees desenvolupades pels alumnes en 
tema recerca en alguna acció de la ciutat donant-li la màxima col·laboració 
si son idees de sostenibilitat, eficiència energètica o social.  
 
 
Per l’eix de fomentar el creixement i el dinamisme de les PYMES.  
 
 

•  SUBV.ACTIV."ALCOI IMPULS"  

•  AJUDES BORSA MCPAL.NAUS D’ ALCOY  
 
Continuarem al el programa d’ajudes iNMpuls que volem millorar-ho 
respecte al any 2015 de tal manera que hi haurà ajudes als autònoms i 
que augmenten el nombre de participants en el programa.  
 
Aquest eix, com ja se ha comentat, també interactua amb el programa 
Smart donar que tindrem una línia de projectes dedicats únicament a 
empreses locals o comarcals.  
 
Per l’eix d’afavorir l'orientació de les empreses en els mercats 
internacionals.  
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En aquest punt ja varem convenir amb la Cambra de Comerç que seria 
aquesta la que lideraria esta línia d’acció, ja en 2015 varem realitzar le 
IMEX i en 2016 volem continuar esta estratègia organitzant un encontre 
de països i diferents accions sobre com internacionalitzar les empreses, les 
despeses eixiran del programa d’activitats Àgora i del Plà de política 
industrial, així com de una despesa del CES.  
 
Per l’eix d’apostar per sectors estratègics.  
 

•  PLA INTEGRAL INDUSTRIAL  
 
En 2015 hem fet un gran esforç definit diferents documents estratègics de 
la ciutat, tal i com, el full de ruta Smart Alcoi i la estratègia de 
desenvolupament urbà sostenible, en 2016 tenim el compromís de 
desenvolupar un veritable pla estratègic, d’aquest eixiran, entre altres, les 
diferents sectors que tenim que recalçar per trobar-se en la ciutat que tots 
volem. Fins que definint mes concretament el pla estratègic de la partida 
del pla de política industrial volem dinamitzar, be en accions concretes o 
en ajuda a la consolidació d’empreses una sèrie d’iniciatives centrades en 
sectors com TIC, disseny, industria energètica i industria relacionada amb 
la Smart Alcoi.  
 
A mes a mes tenim les Càtedres del Coneixement i de Smart City que 
tenim amb el campus d’Alcoi de la Politècnica que dona continuïtat en 
algunes de les accions abans relacionades o possibilitar noves iniciatives 
com per exemple la difusió de la ciència i la tecnologia de la ma de la 
càtedra del coneixement o la creació de star up del sector tecnològic de la 
ma de la càtedra Smart , a mes a mes, en 2016 volem realitzar projectes 
de recerca de materials Smart amb professors del campus.  
 
En un altre ordre estan les partides para ajudes a l’empleabilitat com son:  
 

•  ACTIV.PROMOCIÓ PLANS OCUPACIÓ.  

•  TALLERS D’OCUPACIÓ  
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En activitats de promoció de plans d’ocupació volem continuar les accions 
realitzades en anys anteriors com l’única salvetat que voldríem indagar en 
la possibilitat de fer aquest tipus d’iniciativa amb persones formades i de 
major edat, que actualment tenen molt complicat l’ ocupació.  
 
Respecte als Tallers d’ocupació volem demanar-los com anterioritat , en 
2016 ampliarem l’oferta d’especialitats i damnarem, esports, turisme i 
serveis a la comunitat, donat que esta delectant-se una possibilitat 
d’ocupació.  
 
Els espais industrials es una prioritat i en aquesta línia, encara que hi ha 
altres partides relacionades tenim la partida de:  
 

•  ESTUDI POLIG."SANTIAGO PAYA"  
 
Que donarà la solució definitiva al problema d’accés al polígon.  


