
MEMÒRIA PRESSUPOST 2021
OCUPACIÓ, FORMACIÓ, EMPRESA I INDÚSTRIA
La  regidoria  d'Ocupació,  Formació,  Empresa  i  Indústria,  que  té  com  a  ubicació  principal  les
instal·lacions de la C/ Sant Mateu, 3 dins de l'enclavament denominat Àgora Alcoi disposant d'un
espai propi (Àgora Promoció) en interacció amb la resta de seccions que la integren.

En aquest  exercici  2021 se sumarà la proposta  de separar la  part  d'Indústria,  amb l'objectiu  de
donar-li la importància que té i es mereix i poder d'aquesta manera intensificar, encara més si cap,
les accions per al foment de noves indústries i la potenciació de les ja existents en el nostre territori.

Aquest pressupost ve marcat clarament per la incidència i conseqüències produïdes per la pandèmia
de la  COVID-19 a  la  ciutat  i  que  aquesta  tenint  una  repercussió  importantíssima en  el  sector
econòmic, destruint ocupació i posant en dificultats a les empreses i indústries de la nostra ciutat.

L'altre factor que marcarà aquest pressupost és la posada en marxa, amb afectació econòmica en les
partides pressupostàries del PLA DIRECTOR D'IMPULS INDUSTRIAL D'ALCOI 2020 – 2023.
Aquest  és  un document  treballat  i  consensuat  per  tots  els  actors  soci  econòmics  de  la  ciutat  i
confirmat unànimement pel Consell Econòmic i Social de la ciutat. En aquest pla director s'articulen
29 accions concretes, emmarcades en 6 eixos fonamentals:

 Alcoi Ciutat Industrial. Millora del posicionament

 Talent Humà

 Impuls Industrial

 Transició Ecològica Industrial

 Modernització Àrees Industrials

 Impulse Innovació i Digitalització Industrials

Per a la posada en marxa d'aquest pla, es comptarà amb recursos en diferents partides de cada
departament, però en concret:

 “Activitats Pla Impuls Industrial”: 120.000 €

 “Actuacions polígons Industrials”: 600.000 €

 “Inversió Pla d'acció Energies Sostenibles”: 300.000 €

Destaca la partida de 600.000€ destinada a la realització de millores en les àrees industrials de la
ciutat,  complementant  la  subvenció  de  l'IVACE i  que  permetrà  afrontar  millores  importants  i
demandades pels sectors industrials. Aquestes inversions es consensuaran amb els diferents agents



soci econòmics de la ciutat. La inversió prevista entre l'aportació municipal en aquest pressupost i la
part de la Subvenció de l’IVACE, pot ascendir a més de 1,5 milions d'euros.

Quant a l'activitat del dia a dia en el Departament es pretén donar continuïtat a la tendència dels
anys precedents, consolidant les àrees d'actuació. El departament, en permanent procés d'adaptació
a  les  exigències  del  mercat  i  a  la  situació  actual,  realitza  projectes  orientats  a  l'increment  de
l'ocupació  i  al  desenvolupament  econòmic  del  municipi.  Així  doncs,  articula  estratègies  que
contribueixen al creixement sostingut de l'àrea en la qual opera, actuant per a impulsar aspectes soci
econòmics  que  milloren  la  qualitat  de  vida  dels  ciutadans,  a  través  del  foment  d'activitats
generadores  de  riquesa  i  ocupació.  Les  àrees  d'actuació  en  les  quals  treballa  la  Regidoria
d'Ocupació,  Formació,  Empresa  i  Indústria  per  a  l'anualitat  2021  seran  les  que  a  continuació
s'enumeren:

 OCUPACIÓ

 ORIENTACIÓ LABORAL

 FORMACIÓ

 EMPRENEDORIA

 GESTIÓ DE SUBVENCIONS

 FORMACIÓ PROFESSIONAL

 INNOVACIÓ

 EMPRESA

 MILLORES ENERGÈTIQUES

 INDÚSTRIA

 CIUTAT INTEL·LIGENT

Les partides pressupostàries vinculades a aquestes accions són:

 Activitats Agència desenvolupament Local: 20.000 €

 Activitats Promoció Econòmica: 25.000 €

 Activitats Àgora: 30.000 €

 Activitats del departament Innovació/Noves Tecnologies: 20.000 €

 Inversions “Smart City” EDUSI: 300.000 €

 Projecte Smart City: 50.000 €

 Oficina Fons Europeus: 30.000 €

 Inversió Pla Acció Energies Sostenibles: 300.000 €

 Activitats Pla Impuls Industrial: 120.000 €



 Manteniment infraestructures energètiques: 30.000 €

 Actuacions Polígons Industrials: 600.000 €

 Pla Ocupació Municipal: 500.000 €

 Subvencions Reactiva Alcoi: 700.000 €

Aquestes línies, es concretaran en accions a realitzar amb el pressupost assignat al Departament:

Ocupació
L'objectiu que es persegueix és millorar les taxes d'ocupació a Alcoi, aconseguint que les empreses
obtinguen els perfils professionals que demanden. Així mateix, potenciar la capacitació, atracció i
retenció  del  talent  en  el  territori  que  afavorisca  la  competitivitat  i  el  creixement  del  teixit
empresarial.

Actualment estan en marxa dos programes d'ocupació, mitjançant subvencions de la Conselleria,
que enguany s'han vinculat a necessitats de personal als ajuntaments amb motiu de l'especial atenció
per la COVID-19 i que estan donant oportunitats:

 Programa AVALEM JOVES, amb 7 joves contractats durant 1 any des de desembre de 2020.
Programa que dóna oportunitat a joves de menys de 30 anys. Permet, en alguns casos, tindre
la seua primera experiència laboral, poder fer currículum i vincular-los al món laboral.

 Programa AVALEM EXPERIÈNCIA, amb 46 persones de més de 30 anys contractats durant
6 mesos, per a labors de reforç per la COVID.

Durant el 2021 continuarem presentant-nos a aquestes convocatòries per part de la Conselleria i
complementant els plans d'ocupació propis.

Per a aconseguir aquest objectiu del foment de l'ocupació i poder donar oportunitats  laborals  a
aquells que més el necessiten, en aquest pressupost es compta amb una nova partida “Pla d'ocupació
Municipal” dotada amb 500.000€. Amb aquesta partida es pretén llançar diferents plans d'ocupació
durant el 2021, amb un doble objectiu:

 Cobrir necessitats puntuals de personal per a serveis determinats.

 Donar oportunitats laborals a col·lectius vulnerables.

 Activitats destacades:  

◦ Portalemp:   Portal d'Ocupació dissenyada per a la intermediació laboral entre empreses i
demandants d'ocupació.

◦ Fòrum per l'Ocupació:   Iniciativa organitzada conjuntament amb el Campus d'Alcoi de
la UPV per a oferir un lloc de trobada entre empreses, estudiants i titulats que busquen
una oportunitat laboral i orientació que millore la seua carrera professional.



Orientació Laboral
La meta d'aquesta línia d'actuació és acompanyar a les persones en l'anàlisi  de la seua situació
laboral,  en  la  classificació  de  les  seues  potencialitats  i  en  l'establiment  dels  seus  objectius
professionals per a afrontar de manera efectiva el seu procés de cerca d'ocupació i inserció laboral a
través de la planificació,  disseny i  desenvolupament d'un Itinerari  Personalitzat  d'Inserció (IPI).
Procés que en la situació actual presa més importància.

 Activitats destacades:  

◦ Tutories individuals:   Atenció personalitzada dirigida a aturats o persones en situació de
millora d'ocupació.

◦ Tallers  Formatius  Grupals:   Disseny,  organització  i  realització  de  tallers  destinats  a
persones desocupades en situació de cerca activa d'ocupació.

◦ Prospecció del Mercat de Treball:   Per a conéixer les necessitats del mercat laboral s'han
protocol·litzat visites a empreses. En elles, es dóna a conéixer el servei d'intermediació
laboral del Departament i l'eina Portalemp.

Formació
Formar  a  persones  en  situació  de  desocupació  perquè  milloren  els  seus  perfils  professionals  i
facilitar-los l'accés al mercat de treball, és la meta que es persegueix en aquesta àrea. El disseny de
plans formatius propis es realitza en funció de la demanda existent en el mercat de treball en els
diferents sectors productius.

 Activitats destacades:  

◦ Pla de Formació per a la Millora de l'Ocupabilitat:   Programa formatiu dirigit a aturats
per a proporcionar-los la qualificació professional necessària per a exercir una ocupació
concorde a les necessitats del mercat laboral.

◦ Tallers  d'Ocupació:   Programa  mixt  d'ocupació  i  formació  que  té  com  a  objectiu
incrementar l'ocupabilitat de les persones desocupades, amb la finalitat de facilitar la
seua inserció laboral, combinant la formació amb l'ocupació, mitjançant la realització
d'accions formatives en alternança amb la realització d'obres o la prestació de serveis
d'utilitat pública o interès social.

Emprenedoria
L'objectiu és continuar la tasca de dinamització de nous actors de l'economia local, promovent la
creació de noves empreses i  una economia basada en el  coneixement,  assessorant emprenedors
durant la posada en marxa de la seua idea de negoci així com, articulant un conjunt d'actuacions que



propicien l'impuls revitalitzador de la mentalitat emprenedora. Aquesta línia d'actuació es realitzarà
fonamentalment en col·laboració amb el CEEI de València - Alcoi.

 Activitats destacades:  

◦ Tutories Individuals:   Atenció personalitzada dirigida a emprenedors.

◦ Concurs idea-T:   Iniciativa realitzada en col·laboració amb el Campus d'Alcoi de la UPV
i  els  centres  de  FP de  la  ciutat,  encaminada  a  augmentar  l'esperit  emprenedor  dels
estudiants i mentoritzar als mateixos en la simulació de la posada en marxa dels seus
projectes empresarials.

◦ Activa  Àgora:   En  col·laboració  amb el  CEEI,  l'Ajuntament  d'Alcoi  desenvolupa  un
Programa que orienta i tutela a emprenedors en el procés de definició del projecte i el
llançament  de  la  seua  empresa.  Es  tracta  d'un  programa  intensiu  de  tres  mesos
d'entrenament i capacitació en el procés de definició del projecte i llançament de noves
empreses.

◦ Àgora Co-Working:   Espai compartit en el qual emprenedors interessats a desenvolupar
el  seu  projecte  a  la  nostra  ciutat  poden  utilitzar  un  espai  que  els  facilitarà  el
desenvolupament de la seua idea de negoci i els permet tindre un lloc per a treballar i
relacionar-se,  seguint models de desenvolupament endogen àmpliament  estesos en el
nostre  marc  relacional  i  econòmic.  El  Departament  de  Promoció  Econòmica,  com a
gestor de l'espai, connecta i crea oportunitats professionals entre i per als seus membres
oferint  la  disponibilitat  de  tots  els  espais  per  a  les  necessitats  empresarials  dels
emprenedors, així com l'assessorament i tutorització dels diversos projectes.

◦ Projecte KM0:   encaminat a augmentar l'esperit emprenedor dels estudiants, incidint en
els últims cursos dels Cicles Formatius de la ciutat i dels ingressats de la Universitat,
amb l'objectiu d'orientar-los en la creació d'un possible projecte empresarial i posar-los
en contacte amb el món empresarial real.

◦ Ajudes  Inmpuls:   Enguany,  es  pretén  reprendre  aquesta  línia  de  subvenció,  tenint  en
compte aquells projectes empresarials que van sorgir durant la pandèmia i no van poder
tindre ajuda.  Estarà inclòs en la partida pressupostària de ‘REACTIVA ALCOI’ amb
700.000 €. El projecte, que enguany aconseguirà la seua 8a edició, es configura com un
programa municipal d'ajudes per a emprendre, amb l'objectiu de donar suport econòmic
a  les  persones  emprenedores  en  els  diversos  períodes  de  desenvolupament  del  seu
projecte d'empresa. En anteriors edicions s'han consolidat les ajudes Empren, Micro i
Arrend Alcoi, destinades respectivament a ajudes als emprenedors en l'inici i gestació
del seu projecte, a ajudar-lo a afrontar les despeses inicials de creació del mateix i en el
de facilitar-li la seua incorporació al teixit industrial de la ciutat mitjançant ajudes al
lloguer de l'espai per a desenvolupar els seus projectes. D'altra banda, davant la demanda
dels sectors econòmics locals, i d'acord amb ells, es preveu la creació de tres nous grups
d'ajudes, per a consolidar empreses que ja porten un determinat temps en funcionament,
per a ajudar-les a la comercialització i el màrqueting dels seus productes i una específica
per a indústries del sector tèxtil, per les especials necessitats i característiques d'aquestes.



Gestió de subvencions
La fi que es persegueix en aquesta línia d'actuació, és captar de les diferents administracions d'àmbit
provincial,  autonòmic,  nacional  i  internacional  fons  per  a  desenvolupar  activitats  que
contribuïsquen  a  l'impuls  econòmic  de  la  ciutat.  La  majoria  d'aquestes  subvencions  tenen  un
impacte directe en la contractació de persones per a treballar a l'Ajuntament d'Alcoi.

 Activitats destacades:  

◦ Programa ‘Avalem Territori’

◦ Programa ‘Avalem Joves’

◦ Programa ‘Avalem Experiència’

◦ Subvenció Diputació: Activitats de Promoció Econòmica

◦ Subvenció AEDL

Formació Professional
Es persegueix la dinamització i promoció de la Formació Professional afavorint la inserció laboral
dels estudiants i ingressats d'aquesta etapa formativa.

 Activitats destacades:  

◦ Xarxa  FP:   L'Ajuntament  d'Alcoi  pertany  des  de  l'any  2012  a  aquesta  organització
formada per  33 ciutats  de 15 països  europeus que posseeix la  missió de millorar  la
qualitat de la FP en tota Europa mitjançant el desenvolupament d'estratègies comunes de
mobilitat entre ciutats.

◦ Jornada Erasmus+:   Esdeveniment que reuneix en Àgora a estudiants de la FP de la
ciutat interessats a participar en el Programa Erasmus+.

◦ Consell de la FP:    Òrgan consultiu del Consell Econòmic i Social de la ciutat, creat al
juliol de l'any 2018 per a fomentar la FP i la inserció laboral dels estudiants d'aquest
nivell  formatiu.  El  Consell  de  la  FP  defineix  anualment  un  Pla  d'Actuacions
desenvolupat per l'equip de la Regidoria d'Ocupació, Empresa i Formació.

◦ Fira d’Habilitats:   Dirigida a estudiants en la qual es “mostra fent” les ocupacions en les
quals  es  tradueixen  les  diferents  famílies  professionals  de  Cicles  Formatius  que
s'imparteixen a la ciutat.

Innovació
La partida pressupostària vinculada és: ‘Activitats Innovació 20.000 €’. En aquesta àrea d'actuació
s'inclouen a  iniciatives  com a Indústria  4.0,  innovació social,  entre  altres.  Aquest Projecte  serà
participat amb la col·laboració dels agents empresarials de la ciutat, el Campus d'Alcoi de la UPV i
organismes dependents de la Generalitat dedicats al suport i difusió de la innovació entre els sectors
econòmics.



 Activitats destacades:  

◦ Xarxa Innpuls:    Xarxa,  de  la  qual  l'Ajuntament  d'Alcoi  forma part,  integrada  per  72
ciutats espanyoles que actua com a fòrum de trobada de tots aquells Ajuntaments que
pretenen  avançar  en  la  definició  i  aplicació  de  polítiques  locals  innovadores  i  els
objectes  de  les  quals  són  el  reconeixement,  col·laboració  i  millora  dels  processos
innovadors en tots els aspectes de la ciutat, no solament els de caràcter econòmic, sinó
que s'inclouen tots els que poden incidir sobre el concepte innovador de la ciutat.

◦ Càtedra  del  coneixement:   Partida  pressupostària  de  30.000  €.  Emmarcada  en  la
col·laboració amb la Universitat Politècnica de València, al seu Campus d'Alcoi i amb la
finalitat  de  seguir  l'objectiu  marcat  en  la  mateixa  que  és  l'establiment  d'un  marc
d'actuació  per  a  la  col·laboració  entre  la  Universitat  i  l'Ajuntament  d'Alcoi,  aquesta
fomenta  la  realització  de  diverses  activitats  conjuntes  que  es  concreten  en  diferents
esdeveniments  encaminats  al  foment  i  difusió  de  la  ciència  en  diferents  etapes
educatives. Concretament estan destinades a alumnes de Primària (Màgia de la Ciència),
Secundària  (Setmana  Jove  de  la  Ciència),  Batxiller  i  Cicles  formatius  (concursos)  i
estudiants  universitaris  (projectes  d'alumnes  i  intercanvi  acadèmic)  i  la  societat  en
general (Setmana de la Ciència, Universitat d'Estiu i Expociencia).

◦ Àgora Lab:   Implicada en els processos d'innovació econòmica, però també educativa,
Agora Lab és una activitat municipal dedicada a la robòtica educativa. S'imparteixen
cursos i tallers per a xiquets i formadors amb la finalitat d'introduir als interessats en
l'esperit maker, desenvolupant aplicacions de robòtica, domòtica i electrònica així com
programació de jocs. Per a això s'utilitzen mitjans open source / open maquinari com
Arduino, Raspberry Pi, impressió 3D... promovent l'ús creatiu de les noves tecnologies.

◦ Agència de la Innovació:   Impulsar els processos de transformació digital de la indústria,
introduint  les  noves  tecnologies  en  la  cadena  de  valor  de  les  diferents  activitats
productives, un procés en el qual moltes empreses ja estan immerses, però que encara
està molt incipient en unes altres, i fins i tot moltes ni tan sols el contemplen. Aquest
procés  no  sols  ha  de  servir  per  a  millorar  la  competitivitat  del  teixit  empresarials
industrial, sinó també per a desenvolupar i impulsar el sector terciari avançat vinculat a
les noves tecnologies, sector que ja és present en el nostre territori i que ha de guanyar
pes tant en número d'empreses com en creixement de les ja existents.

Empresa
La política de promoció i  ajuda  a  l'empresa esdevé una de les  bases  d'aquesta  línia  d'actuació
vinculada al concepte Indústria 4.0 mentre incideix en la introducció de les tecnologies digitals en
les empreses. Mitjançant el fenomen de transformació digital aplicat a la indústria de producció i
l'important canvi de mentalitat que això suposa en nom del foment de l'economia circular, com una
oportunitat de negoci, vista com un sistema d'aprofitament de recursos on prima la reducció, la



reutilització  i  el  reciclatge  dels  elements,  conceptes  que  no  són en  absoluts  aliens  a  la  nostra
indústria i que s'han de recuperar i dignificar com a opció de futur per a aquesta.

 Activitats destacades:  

◦ Activitats  que  fomenten  la  Innovació  i  la  I+D.+i, que  permeten  al  nostre  sector
empresarial oferir productes diferenciats i d'alt valor afegit.

◦ Accions  de suport  a les PIMES en el  seu procés  de creixement  per  ser,  per  la  seua
mateixa definició, un dels mes dinàmics del nostre teixit econòmic i que serveixen per a
generar i impulsar àmbits clau del desenvolupament econòmic de la ciutat.

◦ Activitat, en col·laboració amb la Cambra de Comerç de suport i suport a les mesures
d'internacionalització de les empreses, perquè aquestes augmenten la seua competitivitat,
guanyen visibilitat i en definitiva, es produïsca un impacte positiu en la societat local.

◦ Iniciatives que contribuïsquen a la diversificació de l'economia local, secundant noves
alternatives econòmiques i connectat els sectors emergents de la ciutat. Es donarà a més,
suport a aquells projectes que sorgisquen dels diversos centres educatius locals.

Indústria
La política d'Indústria de la ciutat d'Alcoi, es concentrarà en la posada en marxa i continuació de
totes i cadascuna de les accions contemplades en el Pla Director IMPULSALCOI, que naix de la
necessitat de coordinar i potenciar totes les accions encaminades al desenvolupament industrial de
la ciutat, tant aquelles que ja s'estan realitzant, com les accions noves que es proposen. També és
important alinear les accions amb els objectius de Desenvolupament Urbà Sostenible, intel·ligent i
innovador.

D'aquestes accions destaquen, a part de les quals se'ls dóna una continuïtat:

 Millora  de  les  Àrees  industrials  de  la  ciutat. Amb una inversió  prevista  pròxima als  2
Milions d'euros, entre la partida d'aquest pressupost de 600.000€ i les ajudes de l'IVACE,
juntament amb actuacions previstes en altres departaments i amb repercussió directa en els
polígons industrials.

 Campanya  Impulsalcoi,  amb  material  audiovisual  i  amb  la  potenciació  i  millora  del
posicionament de la nostra ciutat a nivell industrial.

 Programa de simplificació i coordinació administrativa, amb l'objectiu que les indústries
tinguen un sol interlocutor i tutor dins de l'Ajuntament d'Alcoi, a manera de finestreta única.

 Oficina Integral de suport a la Indústria, formada per tècnics i polítics que desenvoluparà i
implementarà  estratègies  futures  mitjançant  l'execució  dels  diferents  projectes  que  es
plantegen.

 Detecció  de  necessitats  i  propostes  de  millora  en  la  indústria, amb  l'elaboració  i
implementació d'una enquesta que ens permeta recaptar informació dels agents industrials i
ajudar a la presa de decisions.



 Mapa  d'empreses,  indústries  i  comerços  per  sectors,  realitzant  així  una  foto  fixa  i
actualitzada i actualitzable amb la informació bàsica de totes les empreses i indústries de la
ciutat.

 Oficina Tècnica de transició ecològica.

 Impuls Àrees Industrials Avançades, seguint amb el projecte de creació de l'Entitat de Gestió
i Modernització de l'Àrea Industrial de Cotes Baixes, que permeta acreditar-se com a Àrea
Industrial  Avançada. Posteriorment, treballar amb les altres àrees industrials de la ciutat,
amb el mateix objectiu.

 Agència de la Innovació.  Impulsar els processos de transformació digital de la indústria,
introduint les noves tecnologies en la cadena de valor de les diferents activitats productives,
un procés en el qual moltes empreses ja estan immerses, però que encara està molt incipient
en unes altres, i fins i tot moltes ni tan sols el contemplen. Aquest procés no sols ha de servir
per  a  millorar  la  competitivitat  del  teixit  empresarials  industrial,  sinó  també  per  a
desenvolupar i impulsar el sector terciari avançat vinculat a les noves tecnologies, sector que
ja és present en el nostre territori i que ha de guanyar pes tant en nombre d'empreses com en
creixement de les ja existents.

 Districte  Digital  Alcoi,  Impulsar  els  processos  de  transformació  digital  de  la  indústria,
introduint les noves tecnologies en la cadena de valor de les diferents activitats productives,
un procés en el qual moltes empreses ja estan immerses, però que encara està molt incipient
en unes altres, i fins i tot moltes ni tan sols el contemplen. Aquest procés no sols ha de servir
per  a  millorar  la  competitivitat  del  teixit  empresarials  industrial,  sinó  també  per  a
desenvolupar i impulsar el sector terciari avançat vinculat a les noves tecnologies, sector que
ja és present en el nostre territori i que ha de guanyar pes tant en nombre d'empreses com en
creixement  de  les  ja  existents.  Creant  sinergies  de  col·laboració  amb  aquesta  entitat  i
empreses  externes  que vulguen iniciar  col·laboracions  i  unir-se al  hub digital  que s'està
generant.

 Parc Tecnològic de Rodes. El parc Tecnològic de Rodes és un projecte que pretén recuperar
un gran espai industrial  de principis del segle XX en un centre de desenvolupament del
coneixement, la innovació i la transformació Digital. Aquest gran espai de més de 12.000 m²
permetrà situar a Alcoi l'únic Centre de Desenvolupament Turístic d'Interior de la Província
d'Alacant en el qual el Generalitat invertirà 3,5 milions d'euros, serà seu del Districte Digital
de  la  Comunitat  Valenciana,  i  reservarà  espais  per  a  la  implantació  d'empreses
tecnològiques, departaments d'investigació i emprenedors, amb 15 habitatges que podran fer
que emprenedors puguen viure temporalment i desenvolupar els seus projectes, a més de
l'Arxiu Municipal, amb un espai per a la investigació i una zona per a la dinamització social
i cultural del barri de Santa Rosa. El Parc Tecnològic de Rodes comptarà amb el seu propi
Pla Director i Pla de Gestió que s'està elaborant.



Ciutat Intel·ligent
El propòsit en 2021 és consolidar el projecte de ciutat intel·ligent i continuar amb els projectes de
millora de la ciutat i de transformació digital del territori. Hem de tindre en compte que part del
pressupost vindrà de l'estratègia DUSI.

 Posada en marxa de la plataforma de ciutat intel·ligent.

La  plataforma  de  ciutat  intel·ligent  haurà  d'accedir  a  diferents  fonts  d'informació,  compartir
recursos, capacitat d'anàlisi i coordinar serveis, basant-se en anàlisis predictives. Aportarà un major
valor en la gestió de serveis de la ciutat.

Aquesta plataforma, es convertirà en l'element integrador del projecte Smart City d'Alcoi, ja que
permetrà la interconnexió de tots els components, així com de facilitar una visió única i una gestió
centralitzada  i  integrada de  la  informació  i  components.  Alguns dels  components  existents  que
integrarà la  plataforma,  seran l'enllumenat  intel·ligent,  els  sensors ambientals  i  els  aparcaments
intel·ligents.

La plataforma de ciutat intel·ligent serà l'element que permetrà la interacció dels diferents elements
i sistemes de la ciutat. Es convertirà en el sistema d'adquisició i processament d'informació, que
permet  la  captura  i  gestió  integral  d'informació  heterogènia  procedent  de  qualsevol  element
susceptible de proporcionar-la a l'entorn de la ciutat, així com la seua transformació en elements
intel·ligents d'informació, amb la finalitat de generar serveis útils i d'alt valor afegit a:

 L'Administració municipal, per al control de la gestió i la presa de decisions.

 Ciutadans, per a la millora de la qualitat dels serveis urbans.

 Visitants, per a la millora de la qualitat de l'experiència turística.

 Els prestadors de serveis urbans, per a la millora dels serveis urbans.

 El sector local TIC, per a la promoció de la innovació, la cooperació i del desenvolupament
de nous models de negoci en el municipi.

La plataforma comptarà amb un quadre de comandament integral i eines de bussiness intelligence.

 Posada  en  marxa  de  la  xarxa  IoT  municipal,  disponible  també  per  a  ciutadans,
empreses i centres educatius.

Aquesta infraestructura de xarxa compliria una doble labor: d'una banda, servirà com a entorn de
producció de l'Ajuntament d'Alcoi i per un altre com un entorn de prova de concepte d'idees noves,
sorgides en el si d'una Smart City, permetent el desenvolupament i la investigació en un dels camps
que  més  interés  suscita  en  l'actualitat,  el  de  les  ciutats  intel·ligents,  involucrant  així  en  la
participació i col·laboració a un gran nombre d'actors.

Es crearan subxarxes per a almenys:



 Crear un entorn de prova de concepte d'idees noves, sorgides en el  si d'una Smart City,
permetent el desenvolupament i la investigació en un dels camps que més interés suscita en
l'actualitat, el de les ciutats intel·ligents, involucrant així en la participació i col·laboració a
un gran nombre d'actors (ciutadans, centres educatius, empreses, etc.).

 Crear una xarxa a la disposició de ciutadans.

 Crear una xarxa a la disposició de centres educatius.

 Crear una xarxa a la disposició d'empreses.

 Crear una xarxa municipal.

 Posada en marxa del primer Node IoT en el complex esportiu de l'Eduardo Latorre.

Convertir el centre esportiu municipal Eduardo Latorre en un node IoT.

Un node es concep com una infraestructura capaç de recopilar la informació d'utilitat procedent
d'una xarxa de sensors, emmagatzemar les dades que considere d'interés, generar una anàlisi de
valor i posar aquesta informació a la disposició de les ciutats enviant-la a la plataforma de ciutat
intel·ligent. L’agregació de les dades procedents de diversos edificis d'una ciutat, suposa una potent
font d'informació per a la presa de decisions.

 Continuar amb el projecte europeu del Intelligent Cities Challenge.

Impulsar els processos de transformació digital de la indústria, introduint les noves tecnologies en la
cadena de valor de les diferents activitats productives, un procés en el qual moltes empreses ja estan
immerses,  però que encara està  molt  incipient  en  unes  altres,  i  fins  i  tot  moltes  ni  tan  sols  el
contemplen.  Aquest  procés  no  sols  ha  de  servir  per  a  millorar  la  competitivitat  del  teixit
empresarials industrial, sinó també per a desenvolupar i impulsar el sector terciari avançat vinculat
a les noves tecnologies, sector que ja és present en el nostre territori i que ha de guanyar pes tant en
nombre d'empreses com en creixement de les ja existents.

 Continuar amb el compromís europeu del Living.eu del qual formem part des de la
seua creació en 2020 (originàriament es va dir “Join, Boost and Sustain”.)

 Continuar amb el projecte de CPI, realitzant la primera licitació relacionada amb la
Compra Pública Innovadora.

 Continuar el  projecte  “Alcoi  Tourist  Lab” finançat  per l'Agència  Valenciana  de  la
Innovació.



 Ampliació i millores de l'agenda cultural i esportiva Ticketalcoi.

 Posada en marxa de nous aparcaments intel·ligents i  zones de càrrega i  descàrrega
amb diverses tecnologies de detecció.

 Posada en marxa del Xatbot ciutadà.

 Ampliació del projecte de reg intel·ligent de parcs i jardins realitzat amb investigadors
del campus de la EPSA al parc de la Glorieta.

 Posada en marxa del projecte SmartEconomy.

Conéixer  el  teixit  empresarial  d'Alcoi,  la  seua evolució i  comparar-lo amb altres  poblacions  és
fonamental per a entendre la ciutat i actuar de manera eficaç.

Smart  Economic  Development  és  un  portal  que  ens  proporciona  indicadors  relatius  a  l'estoc,
naixements, morts i supervivència de les empreses implantades en el municipi, oferint a organismes
oficials, empresaris i emprenedors una potent eina que els ajudarà en la seua presa de de decisions.
Podrà trobar entre altres, diversos indicadors i gràfics, així com uns mapes interactius on podrà
visualitzar empreses segmentades per sectors. A més, aquests mapes ens ajudaran a conéixer el
públic objectiu en la ubicació i ràdio de cerca desitjat.

 Continuar  amb  la  col·laboració  amb  Districte  Digital  (esdeveniments,  programes
formatius,  programes  d'emprenedoria,  iniciatives  de  col·laboració  empresarial
relacionades amb el sector tecnològic, etc.).

 Ampliació del projecte de rutes saludables.

 Ampliació del nombre de dispositius de mesurament ambiental i visualització en temps
real en el portal de Smart City.

 Continuar nodrint i millorant els projectes del Portal de OpenData i Geoportal.

 Continuar amb les càtedres d'Alcoi Ciutat del Coneixement i Càtedra Smart City.

 Continuar amb el projecte “Alcoi Smart Social” quan la situació sanitària ho permeta.
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