
Memòria Pressupost 2018 Regidoria de Comerç

Amb les accions que es desenvoluparan atenent al present pressupost es
persegueix la consecució dels següents objectius generals:

 Posicionar a Alcoi com a ciutat comercial.
 Desenvolupar accions de millora de l'espai urbà i de connexió entre

les principals polaritats comercials del nucli urbà incloses en el PAC
(Pla  d'Acció  Comercial)  amb  la  finalitat  de  generar  una  zona
comercial atractiva.

 Desenvolupar accions de dinamització i regeneració del nucli antic
de  la  nostra  ciutat  a  través  de  les  indicacions  contingudes  en
l'estratègia de reactivació socioeconòmica del Centre Històric. 

 Potenciar  la  implantació  de  tecnologia,  sistemes  de  qualitat  i  de
comerç  sostenible  per  a  aconseguir  un  comerç  adequat  a  les
tendències del mercat.

 Fomentar  la  professionalització  i  cooperació  del  sector  per  a  la
consecució d'un comerç més competitiu i modern.

1. DESENVOLUPAMENT COMERCIAL AFIC
Pressupost: 3.250  €

La Regidoria compta en la seua plantilla amb un Tècnic AFIC - Agent de
Foment d'Innovació Comercial (AFIC). 

El projecte INTRAFIC (intranet entre les diferents Agències i la Direcció
General  de  Comerç)  va  crear  un  sistema  de  comunicació  i  gestió
compartits entre les diferents oficines d’AFIC de la Comunitat Valenciana
i  la  Direcció  General  de  Comerç i  Consum.  Aquest  projecte  continua
mantenint-se en funcionament i anualment requereix d'actualització. 

El  manteniment  de  noves  eines  dins  d'aquest  projecte  INTRAFIC
destinades  a  la  potenciació  del  portal  del  comerciant  justifiquen
l'augment de cost.

*Plaça d’*Espanya, 1  ·  03801· ALCOI  ·  *Tel: 96 553 71 00  ·   Fax: 96 553 71 61
e-mail alcaldia@alcoi.org ·  http://www.alcoi.org



2. SUBV. ACTIVITATS COMERCIALS 
Pressupost 20.000 €

L'associacionisme actiu és una de les principals potencialitats del xicotet
comerç per a competir enfront de les grans empreses de distribució i per a
poder  tenir  representació  davant  d'institucions  o  entitats  públiques  o
privades, per la qual cosa amb el foment i suport a l'associacionisme es
pretén reactivar l'activitat comercial a través de les associacions.

Aquesta ajuda es proporciona en concurrència competitiva a causa de la
gran quantitat d'entitats comercials que tenim en la nostra ciutat, perquè
puguen  competir  en  igualtat  de  condicions  o  bé  treballen  de  forma
conjunta en un gran projecte que puga abastar a tot el comerç associat de
la ciutat. 

Aquesta  ha  sigut  la  tendència  en  el  present  any,  s'ha  treballat
conjuntament  en  diferents  projectes  amb  la  intenció  que  cadascuna
d'aqueixes accions tinga una major repercussió que si s'actuara de forma
aïllada. A més, el fet de planificar i calendaritzar les diferents accions ha
permés  millorar  el  missatge,  millorar  la  repercussió  i  la  possibilitat  de
sumar-se a esdeveniments que pogueren repercutir de manera positiva en
les diferents accions plantejades.

3. ACTIVITATS DE SUPORT Al COMERÇ D'ALCOI               
Pressupost 30.000 € 

L'import d'aquesta partida es dirigeix a crear eines de suport al comerç de
la ciutat, i a la promoció de les activitats promogudes per l'Ajuntament o
en col·laboració amb altres agrupacions i col·lectius del comerç.
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Una eina que es  considera prioritària  i  necessària per  a  augmentar  els
fluxos d'informació i coordinació entre comerciants és el desenvolupament
del portal local d'Alcoi en la pàgina web  www.portaldelcomerciante.com
on cal destacar el desenvolupament de noves aplicacions necessàries dins
del  portal  local,  com  el  gestor  de  locals  comercials  buits,  borsa  de
traspassos, etc.

En els darrers anys hem potenciat aquesta eina i en l'actualitat comptem
amb més de 700 comerços donats d'alta que utilitzen aquest mitjà com a
forma de comunicació i de recepció de les últimes notícies, subvencions i
accions vinculades al comerç.

Així  mateix  hem  contractat  noves  aplicacions  que  permeten  obtenir
informació addicional a la que se subministra des del departament sobre
la viabilitat d'obrir un determinat negoci en una zona.

Encerta és un programa que facilita dades de l'entorn on es pretén situar
el  nou negoci  i  que intenta  augmentar  les  possibilitats  d'èxit  de  noves
iniciatives.  Aquesta  aplicació  ja  ha  sigut  adquirida  i  s'està  posant  en
funcionament  i  formant  al  personal  del  departament  per  a  la  seua
aplicació i se suma a l'eina Aficplan que ja vam adquirir el passat any.

Es tracta d'anar implementant nous avanços que puguen ajudar el sector
en els seus reptes diaris d'una forma accessible i senzilla, i d'invertir en el
seu desenvolupament i potenciació.

A més, des de l'Ajuntament i conjuntament amb altres entitats o col·lectius
es  col·labora  en  l'organització  de  diferents  esdeveniments  d'animació
comercial per a la nostra ciutat, alguns d'ells:

--Bodalcoy s'aferma com una fira on s’uneixen diferents comerciants amb
la intenció de promocionar tot el necessari en la programació de noces,
batejos, comunions, etc., i que cada any ha anat augmentant el seu èxit
permetent-nos parlar d'un esdeveniment que ja té repercussió més enllà
de les fronteres de la nostra comarca.
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--El  Mercat  de  Nadal  i  els  Premis  d’aparadorisme  que  enguany  han
comptat amb la col·laboració de l’Escola d’Art, es tracta de dues accions
dirigides a reforçar una de les campanyes més importants per al sector del
comerç  en coordinació  amb les  regidories de  Cultura i  Turisme sota  la
imatge d’«Alcoi Ciutat del Nadal» que ve a potenciar la nostra ciutat com a
destinació turística, cultural i comercial.

Conjuntament  amb  la  Cambra  de  Comerç,  s'organitzen  a  més  accions
formatives tots els anys dirigides a reforçar el concepte de comerç amable
i tècniques d’aparadorisme, venda, etc.

4. INV. DESENVOLUPAMENT PAC
Pressupost: 50.000 €

L'any 2012, l'Oficina PATECO va elaborar el NOU PLA D'ACCIÓ COMERCIAL
D'ALCOI (PAC Alcoi). El Pla té com a finalitat analitzar la situació del comerç
local i plantejar-ne actuacions de millora.

El PAC Alcoi ha permés dotar en l'Ajuntament a agents socials i econòmics i
operadors  de  la  ciutat  d'un  instrument  de  decisió  i  d'actuació  que  es
materialitzarà en diferents actuacions i en l'adopció de criteris clars sobre
diferents aspectes que afecten l'activitat comercial.

El Pla d'Acció Comercial d'Alcoi planteja diverses propostes d'acció per a
redinamitzar el comerç en el municipi. Aquestes propostes impliquen la
realització  d'inversions  en  infraestructura  que  faciliten  el
desenvolupament de determinades àrees comercials. 

Des de la Regidoria de Comerç es crea aquesta partida per a dur a terme
inversions  que  possibiliten  la  millora  del  comerç  alcoià,  d'acord  amb
l'estratègia continguda en el  PAC.  Enguany hem treballat  millores en la
zona comercial de Santa Rosa per acord de la taula que conforma el PAC.
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5. GESTIÓ DEL MERCAT DE BATOI. Pressupost: 26.600,00 €

L'any  2013,  l'Ajuntament  recupera  la  gestió  dels  llocs  de  venda  no
sedentària del mercat de Batoi, per a impulsar-lo i convertir-lo en un dels
mercats més visitats de la província gràcies al seu potencial turístic, ja que
se  celebra  els  diumenges  i  al  costat  d'una  de  les  vies  verdes  més
accessibles i atractives de tota la Comunitat Valenciana. 

Aquesta  partida  està  destinada  a  fer  front  a  les  despeses  de  neteja,
control, wc públics, etc., requerits per a la seua autorització.

6. SUBVENCIONS MERCATS

SUBV ACTIV MERCAT SANT ROQUE 5.000,00
SUBV ACTIV MERCAT SANT MATEU 4.000,00
SUBV ACTIV MERCAT ZONA NORD 4.000,00

Els mercats constitueixen un important actiu econòmic i comercial de la
ciutat, i des de l'Ajuntament volem col·laborar en la seua dinamització a
través  del  manteniment  d'aquesta  subvenció  destinada  a  l'afavoriment
d'activitats que impliquen un intercanvi de sinergies i  col·laboració amb
altres ens associatius de caràcter comercial, econòmic, educatiu, cultural o
social, ampliant  d’aquesta manera  el ventall de serveis que poden oferir
aquest tipus d'espais per a la ciutat i consolidant actuacions com les visites
de  grups  escolars  als  mercats,  etc.,  que  contribueixen  a  defensar  eixa
cultura de compres de proximitat als mercats.

7. PROJECTE **DINAMIZACION CENTRE D'ALCOI

Pressupost 300.000 €

Des de Pateco, i en col·laboració amb la Universitat de València, enguany
hem redactat una estratègia destinada a dinamitzar el centre de la nostra
ciutat.
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És intenció d'aquest govern mantenir aquesta partida amb la idea d'anar
treballant i engegant diferents accions contingudes en l'estratègia.

És  un  objectiu,  i  a  la  vista  de  la  demanda,  mantenir  en  2018  ajudes
destinades  a  tractar  de  pal·liar  el  problema dels  locals  buits,  així  com
l'execució d'inversions destinades a solucionar problemes d'accessibilitat, i
a recuperar espais per als vianants.

El fet d'haver treballat enguany en l'obertura d'una oficina de comerç en el
centre ens dóna la possibilitat d'apostar per la posada en funcionament de
l'oficina del  centre,  lloc  d'assessorament  per  a  informar  i  intervenir  en
diferents tràmits. 

A través de la Mesa del Centre analitzarem, així mateix, propostes que es
poden treballar i  es poden anar incorporant al  present any o,  si  escau,
puguen servir de cara a anar planificant els pròxims anys.

Perquè  aquesta  estratègia  es  continue  desenvolupant  amb  els  anys
resultara de vital importància que totes les formacions expressem el seu
acord a mantenir aquesta partida i  destinar-la al  desenvolupament dels
diferents objectius continguts en la dita estratègia. 
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