
MEMÒRIA REGIDORIA D’EMPRESA, FORMACIÓ I INNOVACIÓ

La Regidoria vol mantenir la mateixa línia d’actuació que porta des de fa
cinc  anys  i  que  parteix  d’una  estratègia  bàsica,  que  és  la  que  es
reflecteix  en  el  document  de  consens  i  el  pla  I2+.  A  més a més,  en
aquest  any  ja  podem  tenir  idees  avançades  del  pla  estratègic  que,
segurament,  ens  donaran  idees  de  millora  per  a  aquest  any  i  els
pròxims.

És  important  recordar  que  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  línies  els  donarem  unes  de  transversals  que  definiran
accions concretes a realitzar en el pressupost, així com definir projectes
de futur.
Les transversals són:

 Formació
 Innovació
 Smart City

Aquestes transversals interactuaran amb les accions dels eixos I2+, de
tal manera que puga definir-se una estratègia complexa capaç de definir
accions i realitzar-les.

Per a l’eix de dinamització de l’emprenedoria:

Tenint en compte les diferents transversals, el pressupost inclou:

 Activitats  Àgora  Lab  és  una  partida  que  vol  consolidar  la  tasca  ja
realitzada en l’espai d’Àgora, que està donant uns resultats excel·lents.
Amb aquesta partida volem promocionar la tecnologia des de baix i 



 continuar l’estratègia de col·laboració amb empreses industrials.
 Activitats Àgora. En activitats Àgora l’objectiu és continuar la tasca de

dinamització  de  nous  actors  de  l’economia  local,  buscant  noves
empreses  i  una  nova  economia  basada  en  el  coneixement.  Dins
d’Activitats Àgora desenvoluparem un programa de formació i ajuda a
ser emprenedor, tant als alumnes d’FP com de la Universitat, buscant
diferents tipus d’accions, conferències, jornades, premis o seguiments.

 Activitats  d’innovació.  Aquesta  partida  augmenta,  atés  que  volem
donar-li  una  rellevància  especial  a  iniciatives  com  Indústria  4.0,
innovació social, entre d’altres.

Pel que fa a activitats de l’ADL, volem dedicar-la a l’ajuda a empreses i a
una faceta nova, que serà l’orientació professional. A més a més, i de la
mà  de  la  Universitat,  ajudar  en  temes  de  R+D,  com,  per  exemple,
implantar idees desenvolupades pels alumnes en tema de recerca en
alguna acció de la ciutat, donant-li la màxima col·laboració si són idees
de sostenibilitat, eficiència energètica o social. 

El  Projecte  Smart  City  és,  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: la implantació de la xarxa de sensor a la ciutat, realització de
projectes Smart fetes per industrials d’Alcoi, implantacions d’APP que
milloren  alguns  serveis  i,  per  descomptat,  obrir  una  estratègia  de
comunicació  que,  de  la  mà del  full  de  ruta  Smart  City,  marque una
caracterització  del projecte.

En  aquest  pressupost  s’inclou  una  partida  d’inversió  que  té  com  a
objectiu l’adquisició de verticals a la ciutat, com podran ser:

 Plataforma de turisme
 Plataforma d’entrades a la ciutat.
 Plataforma de desenvolupament econòmic.
 Plataforma de dades.
 Plataforma de mobilitat.

Per a l’eix de fomentar el creixement i el dinamisme de les PIMES.



 SUBV. ACTIV. "ALCOI IMPULS"

Continuarem  el  programa  d’ajudes  iNMpuls  que  volem  millorar
respecte de l’any 2016, de tal manera que volem consolidar l’estratègia
del 2016 respecte de les ajudes als autònoms i que augmente el nombre
de participants en el programa.

Aquest  eix,  com  ja  s’ha  comentat,  també  volem  que  tinga,  amb  el
programa Smart, ajudes als projectes de la ciutat.

Per a l’eix d’apostar per sectors estratègics.

 Pla integral industrial

Aquesta partida ha de continuar estant dedicada a planificar l’estratègia
Industrial  de  la  ciutat.  Anteriorment  s’ha  emprat  en  temes
d’internacional, a industria 4.0, a promoció de les TIC en empreses, així
com a jornades de difusió. Hem de mantenir aquesta estratègia perquè
és valorada per l’empresariat i pensem que és pràctica a la ciutat.

A més a més, hi ha les Càtedres del Coneixement i  d’Smart City que
tenim amb el Campus d’Alcoi de la Politècnica, que donen continuïtat a
algunes  de  les  accions  abans  relacionades  o  possibiliten  noves
iniciatives, com, per exemple, la difusió de la ciència i la tecnologia de la
mà de la càtedra del coneixement o la creació d’“startup” del  sector
tecnològic de la mà de la càtedra Smart. A més a més, en 2017 volem
realitzar  projectes de recerca de materials  Smart  amb professors del
Campus.

En un altre ordre, hi ha les partides per a ajudes a l’ocupabilitat, com
són:

 Activ. promoció plans ocupació

En  activitats  de  promoció  de  plans  d’ocupació  volem  continuar  les
accions realitzades en anys anteriors, amb l’advertiment que voldríem
indagar en la possibilitat de fer aquest tipus d’iniciativa amb persones
formades  i  de  major  edat,  que  actualment  tenen  molt  complicada
l’ocupació.  A  més,  volem  treballar  en  noves  iniciatives  d’ocupació
relacionades amb nous aspectes de l’assessorament dels treballadors i 



d’informació de nous llocs empresarials. 

Els espais industrials són una prioritat, i en aquesta línia, encara que hi
ha altres partides relacionades, tenim la partida de:

 Inv. programa indústria

Tal com s’ha fet en anys anteriors, volem dedicar-la a l’adequació de
polígons, i més concretament al Santiago Payá i Sant Benet. Actualment
el Departament d’Arquitectura ja té fet un informe de les necessitats
dels dos polígons i s’intentarà actuar el màxim possible en aquests dos
espais industrials.


