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Oficina Tècnica d'Innovacióa

Pressupost No n'hi ha. Es tracta d'una distinció Termini(s): 01/06/2011 fins 15/10/2011

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Sol·licitud: https://sede.micinn.gob.es/

Convocatòria: http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/27/pdfs/BOE-A-2011-9269.pdf

03.- Línies d'actuació

a) Promoció de l'activitat econòmica, la iniciativa emprenedora i la innovació (parcs empresarials, parcs científics i tecnològics, centres de 

coneixement i vivers d'empresa) i/o dotació d'infraestructures per al desplegament i accés a les xarxes de telecomunicacions de nova 

generació.

b) Creació, equipament i desenvolupament d'infraestructures d'innovació i desenvolupament tecnològic.

c) Millorar l'accés a les xarxes i infraestructures de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions fixes i mòbils, ia la seva 

utilització.

d) Millorar l'economia verda (patró de creixement que respecti la sostenibilitat ambiental), ús racional dels recursos naturals, eficiència 

energètica i increment de l'ús de les energies renovables tant en el patrimoni municipal (especialment els edificis, com en els serveis públics 

prestats per l'ajuntament), amb especial atenció al transport col·lectiu innovador i a noves formes de mobilitat.

e) Promoure la innovació en l'economia de la salut i assistencial (centres de dia, assistencials i de majors), com a millora de la qualitat de vida 

per part dels ciutadans del municipi.

f) Modernització de l'Administració municipal: establiment de processos de gestió documental, digitalització i accés a xarxes de comunicació 

d'alta velocitat fixes i mòbils.

g) Els centres de cultura i divulgació científica-tecnològica (museus de ciència o tecnologia, museus d'energia, centres de divulgació / 

interpretació científic tècnica).

h) Residències d'investigadors i centres de formació.

La presentació de la sol·licitud s'ha de fer obligatòriament via electrònica i s'ha de disposar de signatura electrònica avançada.

Ciudades de la Ciencia y de la Innovación
(MICINN-Red INNPLUSO)

Ajuntaments que hagin promogut/realitzat projectes innovadors (data d'execució a partir de 01.01.2011)

MICINN va crear el 2010  la  distinció «Ciutat de la Ciència i la Innovació» amb la finalitat de reconèixer a les ciutats líders en la creació 

d'avantatges competitius gràcies a la conjunció del capital  intel·lectual i de coneixement dels seus recursos humans i d'avançades 

infraestructures  innovadores científiques, tecnològiques i socials.

Al costat de la distinció, el MICINN va posar en marxa l'anomenada XARXA INNPULSO, Xarxa de Ciutats de la Ciència i la Innovació, com a 

fòrum de trobada de tots els  ajuntaments distingits que permeti definir i avançar en polítiques locals innovadores,  potenciant la col.laboració 

i compartint projectes, així com ressaltant les bones  pràctiques en la gestió, i concedint a la tasca de comunicació i divulgació dels  projectes 

als ciutadans un paper rellevant.

Es tracta en definitiva de continuar amb l'activitat iniciada el 2010, de donar el prestigi  que es mereixen als ajuntaments que hagin donat 

suport inversions en infraestructures que afavoreixin la sostenibilitat econòmica i millorin el nostre patró de creixement  basat en el 

coneixement i la innovació. Els municipis tenen un potent potencial  innovador que es pot emprar en la prestació de serveis de competència 

netament  municipal, com són la seguretat ciutadana, la mobilitat, enllumenat, medi ambient,  salut ciutadana, gestió de residus, etc.

En la present convocatòria es concediran fins a un màxim de 10 distincions «Ciutat de la Ciència i la Innovació»  per cadascuna de les tres 

categories que es preveuen en funció de la població del municipi:

      a) Fins a 20.000 habitants.

      b) De 20.001 a 100.000 habitants.

      c) Més de 100.000 habitants.
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03.- Documentació a presentar

04.- Criteris d'Avaluació

a) Memòria descriptiva de la candidatura (veure l'annex del BOE). En la mateixa ha d'incloure una taula resum de projectes.

b) Certificació de l'acord de participació en la convocatòria que hagi adoptat l'òrgan municipal competent.

c) Documentació que acrediti la representació que té el signant de la sol·licitud.

Aquesta documentació s'ha d'aportar mitjançant fitxers electrònics en format PDF i de mida no superior a 4 Mb d'informació.

Criteris  Punts 

Grau de concordança amb l’Estratègia Estatal d’Innovació (e2i) (1) 30 

Percentatge de pressupost invertit sobre el pressupost total de l’ajuntament 2011 30 

Indicadors e2i: llocs de treball, creació d’empreses, capital privat invertit, nombre 
de ciutadans beneficiats, índex de resultats  

25 

Grau d’elaboració i qualitat de la candidatura (memòria, documentació, premis, 
distincions y/o menciones) 

15 

(1) es valorarà especialment la realització de projectes de compra pública innovadora i haver possibilitat la contractació de 
tecnòlegs a través de algun dels programes INNCORPORA 
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