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BASES  
“INNPULSA ALZIRA” 

per a empreses innovadores  
 

PREÀMBUL 
 
La Junta de Govern Local de data 19 d'octubre de 2016, punt 8, aprovà per unanimitat 
"El Viatge a l'empleabilitat", el qual fou referendat pel Ple de 26 d'octubre de 2016, 
punt 20 b), un programa marc, que naix amb la intenció d'aglutinar en un mateix 
instrument tots els programes que el ciutadà té al seu abast i que es presten des de la 
Regidoria de Promoció Econòmica i Ocupació, quant a formació, orientació laboral, 
pràctiques, plans d'ocupació, ajudes i subvencions, creació d'empreses i mobilitat 
europea. 
 
El seu objectiu principal és augmentar l'empleabilitat de les persones que en ell 
participen, a través de la millora del perfil professional, basant-nos sempre en la 
formació i adquisició de coneixements per a desenvolupar una professió de futur, tant 
per compte alié, com per compte propi. 
 
Des de les administracions hem de ser capaces de donar resposta a nivell individual, 
ja que cada persona aturada s'enfronta a situacions personals i professionals molt 
diferents. Per tant sense deixar de costat les accions en grup, cal incidir més en 
itineraris personalitzats, implementant accions i recursos que puguen ser aplicats a la 
carta, sempre sota la tutela i seguiment d'un professional especialitzat en orientació 
laboral, "el guia-mentor". 
 
L'itinerari del Viatge a l'empleabilitat té 5 parades en el seu recorregut amb la finalitat 
de que el ciutadà conega en tot moment, en quina parada del viatge es troba: 
 

1. Acolliment - 2. Formació - 3. Entrenament - 4. Orientació - 5. Empleabilitat 
 
La iniciativa "INNPULSA ALZIRA" forma part de la parada 5. Empleabilitat, on es 
realitzen accions i serveis orientats a l'ocupació efectiva, en esta ocasió a 
l'autoocupació i la promoció en les seues fases inicials. 
 
El servici de creació d'empreses i suport a emprenedors i pimes, que té com a objectiu 
fonamental promoure l'emprenedoria en el nostre municipi i facilitar la prosperitat de 
les xicotetes empreses, compta amb un catàleg de servicis personalitzats que venen 
reforzats per iniciatives municipals directes, com ara el EMPRÉN, ajuda directa per 
creació d'empresa en Alzira, INSTRUMENTS DE FINANÇAMENT per mitjà de 
convenis de col·laboració amb Caixa Popular i amb BMN Caja Murcia, o els PREMIS 
IDEA COWORKING ALZIRA, de suport a la implantació d'empreses a Alzira. 
 
De l'estudi d'esta realitat es detecta una carència en la part del llançament i promoció 
en les fases inicials, motiu pel qual sorgeix la iniciativa ALZIRA: 12 mesos · 12 
empreses, per a afavorir i impulsar les empreses d'Alzira en les fases inicials.  
 
Seguint esta línia de promoció de les empreses d'Alzira i atés que l'Ajuntament d'Alzira 
forma part a nivell nacional de la "Red INNPULSO: Red de ciudades, Ciencia e 
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Innovación" que celebrará el III Encontre Anual en la ciutat de Málaga el 25 d'abril de 
2018, posem en marxa el programa “INNPULSA ALZIRA. 
 
En este encontre es presentaran a nivell nacional PIMES innovadores que 
representaran als seus municipis, sent un focus important i un espai on les empreses 
es faran visibles en l’àmbit nacional. 
 
Es per això, que l'Ajuntament d'Alzira vol obrir el procés per a seleccionar a la PIME 
més innovadora que represente a Alzira en el III Encontre d'Alcaldes i Emprenedors de 
la "Red INNPULSO", que tindrà lloc a Màlaga el dimecres 25 d'abril de 2018. 
 
Alzira forma part de la "Red INNPULSO", composta per les 68 "Ciutats de la Ciència i 
la Innovació", en virtut d'Acord plenari de 28 de gener de 2015, punt 13-A). Una 
distinció que reconeix a les ciutats capdavanteres que han recolzat inversions en 
infraestructures que afavorisquen la sostenibilitat econòmica i milloren el nostre patró 
de creixement basat en el coneixement i la innovació. 
 
L'empresa que aconseguisca este distintiu ha de tenir un alt component d'innovació 
acreditat (serveix qualsevol cicle del negoci), un ambiciós pla de creixement i complir 
els requisits formals com a empresa, a més d'estar situada a Alzira, on haurà de situar-
se el seu domicili social o el seu centre de treball principal. 
 
1.- OBJECTIU 
 
Seleccionar a la PIME més innovadora que represente a Alzira en el III Encontre 
d'Alcaldes i Emprenedors de la "Red INNPULSO", que tindrà lloc a Màlaga el dimecres 
25 d'abril de 2018. 
 
2.- PARTICIPANTS 
 
Empreses amb un component d'innovació, que complisca els requisits formals com a 
empresa, a més d'estar situada a Alzira, on haurà de situar-se el seu domicili social o 
el seu centre de treball principal. 
 
3.- TERMINI 
 
Les candidatures podran presentar-se fins el 6 d'abril de 2018, i l'empresa 
seleccionada representarà a Alzira en l'encontre que es celebrarà en Màlaga el 
25 d'abril de 2018.  
 
4.- PRESENTACIÓ I TRAMITACIÓ DE SOL·LICITUDS  
 
Les persones interessades presentaran sol·licitud de participació en la present 
convocatòria, a través de la CLAU Oficina d’Atenció Ciutadana d’este Ajuntament o per 
qualsevol dels procediments establits a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i/o també a 
través del Portal de la Ciutadania (Seu Electrònica d’esta corporació), dins del termini 
estipulat i al correu creacion.empresas@alzira.es 
 
5.- DOCUMENTACIÓ: 
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Els documents requerits seran: 
 

1. Sol·licitud de participació, model normalitzat de l'Ajuntament d'Alzira, adjuntant 
els documents següents: 
 

2. Presentació escrita de l'empresa, si és el cas, en la qual se subratlle el caràcter 
innovador de la mateixa. Per a participar en el procés les empreses deuran 
presentar una memòria executiva, amb un màxim de dues pàgines, que 
continga, almenys, les següents dades: 
 

• Dades d'identificació de l'empresa. 
• Descripció de l'activitat de l'empresa, incidint en el seu aspecte innovador. 
• Principals fites en la vida de la mateixa. 
• Política de comercialització i fidelització de clients. 
• Grau d'internacionalització de l'empresa. 
• Pertinença a xarxes empresarials. 
• Facturació de l'empresa en els dos últims anys. 
• Nombre de llocs de treball generats. 

 
3. Documentació acreditativa i identificativa de la persona física o jurídica 

sol·licitant o, si escau, del seu representant legal: NIF o CIF, juntament amb 
l'escriptura, en el seu cas.  
 

4. Declaració d'Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (Mod. 036 o Mod. 037) on es 
constate que el domicili d'activitat de l'empresa és en Alzira. 
 

6.- PROCEDIMENT DE SELECCIÓ 
 
Un comitè tècnic, compost per un representant de l'Àrea de desenvolupament 
econòmic, treball i projectes europeus de l'Ajuntament d'Alzira, un representant del 
CEEI València i un representant de l'Associació empresarial d'Alzira, resoldrà quina és 
l'empresa seleccionada, valorant les propostes presentades. 
 
A l'hora de seleccionar l'empresa es tindran en compte els següents criteris, proposats 
per la "Red INNPULSO": 
 

• Grau d'innovació, diferenciació i originalitat de productes i serveis oferits. 
• Viabilitat tècnica, comercial, econòmica i financera. 
• Qualitat, capacitat i compromís de l'equip tècnic i promotor. 
• Projecció de l'empresa: coneixement del mercat i de la competència. 
• Grau d'internacionalització, trajectòria, i potencial de creixement. 
• Impacte sobre l'entorn i efecte dinamitzador sobre l'activitat econòmica local. 
• Es valoraran especialment projectes de “Ciutat Intel·ligent”, que impliquen 

beneficis derivats per a les ciutats i els seus habitants i que siguen susceptibles 
de ser adquirits i utilitzats per les Administracions Locals. 

• Es valoraran especialment aquells projectes que hagen nascut, o s'estiguen 
desenvolupant, amb perspectiva internacional o global. 
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7.- OBLIGACIONS DELS SELECCIONATS 
 
L'empresa seleccionada es compromet a desplaçar-se a Màlaga per a representar a la 
PIME innovadora d'Alzira en el III Encontre de la "RED INNPULSO" que tindrà lloc el 
25 d'abril de 2018, en horari de 10.30 fins 18.30 hores.  
 
8.- PROTECCIÓ I CESSIÓ DE DADES 
 
Complint l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, esta corporació mitjançant IDEA informarà que les dades 
personals de les sol·licituds podran ser incorporades als fitxers automatitzats de dades 
de caràcter personal titularitat d'esta entitat, amb la finalitat de gestionar el programa i 
difondre i promocionar les seues actuacions. Amb la revisió de les dades, es presta 
consentiment exprés perquè l’Ajuntament d’Alzira puga dur a terme el tractament 
d’estes, sempre per al compliment de les finalitats indicades anteriorment. Així mateix, 
els beneficiaris podran, si ho desitgen, exercitar el dret d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició dirigint-se a IDEA.  

 
La presentació de sol·licitud d’ajuda implicarà l’acceptació de la cessió de les dades 
contingudes en la citada sol·licitud, així com la de les relatives a l’ajuda si és el cas 
concedida, a l’Ajuntament d’Alzira i la resta d’organismes públics amb fins 
d’estadística, avaluació i seguiment, i per a la comunicació als sol·licitats dels diferents 
programes i actuacions per a la formació, ocupació i promoció empresarial.  
 

 
 

Alzira, a 27 de març de 2018 
 

 
 El Regidor de Desenvolupament Econòmic, Treball i 

Projectes Europeus 
 

 
 
 

Iván Martínez Araque 


