
REGIDORIA D’EMPRESA, FORMACIÓ I INNOVACIÓ

La regidoria vol mantenir la mateixa línia d'actuació que porta des de fa sis
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 tindre
idees  avançades  del  pla  estratègic  que  segurament  ens  donen  idees  de
millora per aquest any i els pròxims.

És  important  recordant  aquesta  estratègia  es  concretava  en  cinc  línies
d'actuació:

 Foment de l'emprenedoria.
 Fomentar la innovació i la R+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  li  donarem  unes  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  en  les  accions  dels  eixos  I2+  de  tal
manera que puga definir-se una estratègia complexa capaç de definir acciona
i realitzar-les.

Per l'eix de dinamització de l'emprenedoria.  Tenint en compte les diferents
transversal el pressupost contempla:



 Activitats Àgora Lab, en aquesta activitat ja portem quatre anys amb
un èxit total d'assistència i de bona resposta, vol consolidar la tasca ja
realitzada en l'espai d'Àgora que està 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.

 Activitats Àgora, en activitats Àgora, en 2019 volem remarcar, de la mà
de  la  col·laboració  amb  el  CEEI  de  Valencia-Alcoi  l'impuls  dels
emprenedors creatius i de noves tecnologies. L'objectiu és continuar la
tasca de dinamitzacions 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, xerrades, jornades, premis o seguiments.

 Activitats  d'innovació,  aquesta  partida  volem  donar-li  una  especial
rellevància a iniciatives com Indústria 4.0, innovació social, entre altres.
Aquest  Projecte  serà  participat  amb  les  col·laboracions  dels  agents
empresarials de la ciutat i el campus de la politècnica.

En el referent a  activitats de l'ADL volem dedicar-la, tal i vam fer en 2018
amb gran èxit, a l'ajuda a empreses i una faceta nova que serà l'orientació
professional, a més a més i de la mà de la Universitat ajudar en temes d'R+D
tal com, implantar idees desenvolupades pels alumnes en tema recerca en
alguna acció de la ciutat donant-li  la màxima col·laboració si  són idees de
sostenibilitat, eficiència energètica o social.

En 2019 volem donar-li una especial rellevància a les activitats relacionades
amb el  Digital Cities Challenge en el sentit de la digitalització de la ciutat i
més  concretament  en  temes  d'empres,  organitzant  fòrums,  activitats  i
formació en col·laboració del districte digital, Alicantec, i les Universitats.



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 web de la Smart.
 La implantació de la xarxa de IoT.

En  aquest  pressupost  es  contempla  una  partida  d'inversió  que  té  com  a
objectiu de l'adquisició de verticals a la ciutat com podran ser:

 Plataforma d'entrades a la ciutat.
 Plataforma de desenvolupament econòmic.
 Plataforma d'Open Data.
 Plataforma de sostenibilitat i eficiència energètica.
 Plataforma Smart.

Continuarem  amb  el  programa  d'ajudes  iNMpuls que  volem  millorar-ho
respecte a l'any 2018 de tal manera que volem valorar un canvi respecte a
l'ajuda  d'autònoms  que  hui  en  dia  no  funciona,  de  la  mà  del  consens
buscarem una altra via d'ajuda, en aquest sentit inclourem noves línies amb
la col·laboració de la iniciativa privada.

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

A més a més tenim les Càtedres del Coneixement i de Smart City que tenim
amb el campus d'Alcoi de la Politècnica que dóna 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 mà de la càtedra del
coneixement o la creació de "star up" del sector tecnològic de la mà de la
càtedra Smart, a més a més, en 2019 volem realitzar projectes de recerca de
materials Smart amb professors del campus.



En un altre ordre estan les partides per ajudes a l'ocupabilitat com són:

 Activitats  promoció  plans  d'ocupació.  En  activitats  de  promoció  de
plans  d'ocupació  volem  continuar  les  accions  realitzades  en  anys
anteriors com l'única excepció 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.  A  més  volem
treballar  en  noves  iniciatives  d'ocupació  relacionades  com  nous
aspectes de l'assessorament dels treballadors i  d'informació de nous
llocs empresarials. 

 Per últim, una de les estratègies més clares que definirem durant el
2019 és la dinamització i la promoció de la Formació Professional  en
tots  els  seus  aspectes,  amb  la  creació  de  xerrades  i  jornades  de
caràcter autonòmic i nacional que visibilitat la necessitat de l'FP forta i
potent en la ciutat.


