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ONTINYENT
EN EL SEU PRIMER ANY I MIG DE FUNCIONAMENT ATÉN 150 PERSONES, DE LES QUALS EL 42% SÓN DONES 

Fins a 17 plans d’empresa són
els que s’han assessorat des
de l’Oficina de l’Emprenedor

d’Ontinyent, posada en marxa en
abril de 2016. En total en aquest
temps ha atés a un total de 150
persones interessades en diverses
qüestions relatives a l’obertura de
negocis a la ciutat. Segons dades fa-
cilitades des del departament de
Promoció Econòmica, la sol·licitud
d’informació al voltant d’ajudes i
subvencions ha centrat el 57% de
les consultes realitzades, que han
inclòs també consultes sobre elec-
ció de formes jurídiques, de locals
o formes de finançament, tràmits
administratius de constitució, en-
tre d’altres. 

El regidor coordinador de Políti-
ca Econòmica, Pablo Úbeda, incidia
en què “començar a emprendre no
és fàcil, i per això no volem que
cap projecte que vinga de nou, vul-
ga créixer o pretenga ampliar-se es
quede sense el suport i acompan-
yament que puga oferir-li l’Ajunta-
ment”, destacava. 

Per sector, els majoritaris en les
consultes han estat el Comerç (80) i
Serveis (56), molt per davant
d’Indústria (7), Agricultura (2) i al-
tres (5). Per sexe, de les 150 consul-
tes, 87 han estat realitzades per ho-
mes (58%) i 63 per dones (42%). 

Aquest espai ofereix també la
possibilitat de comptar amb un
servei d’assessorament i “mento-
ring” acordat amb COEVAL, Co-
merç IN i ATEVAL, un sistema de
cooperació públic-privada per la
qual un empresari amb experièn-
cia aporta a l’emprenedor un
“banc” d’experiències i bones pràc-
tiques per a guiar-lo durant els pri-
mers mesos de vida de l’empresa. 

Les consultes més
realitzades per
sectors són de
comerç i de serveis 

“L’Ajuntament vol
acompanyar els
emprenedors en els
seus projectes”

Una gràfica de les atencions a l’Oficina de l’Emprenedor, atenent als sectors. 

L’oficina de l’emprenedor
assessora 17 plans de negoci

Empreses més competitives
en matèria mediambiental 
REDACCIÓ          ONTINYENT mercat. La intenció és impulsar

projectes en col·laboració per
part de les tres entitats i els as-
sociats de COEVAL disposaran de
condicions especials per a deter-
minats serveis relacionats amb
l’objecte de l’acord de col·labora-
ció. 
Una iniciativa que dóna conti-
nuïtat i impulsa actuacions sin-
gulars que ja havien sigut porta-
des a terme per part de les tres
entitats. Ara COEVAL vol facilitar
ferramentes a les seues empre-
ses associades en la comarca,
perquè puguen millorar el seu
nivell de professionalització, ja
que es tracta d’un valor afegit en
matèria mediambiental per al
teixit empresarial, bàsicament
pymes, en un entorn competitiu
global al qual s’adrecen amb
productes que requereixen una
diferenciació per ser atractius en
mercats nacionals i internacio-
nals. 

■ Grupo Innova, Reciclatges Gue-
rola i la Confederació Empresa-
rial de la Vall d’Albaida (COEVAL)
han signat un acord de col·labo-
ració en matèria mediambiental,
de gestió de residus i de respon-
sabilitat social. La signatura ha
estat a càrrec d’Ernesto Beltran i
Rafael Guerola, per part de Gru-
po Innova i Reciclatges Guerola
respectivament, i per part de CO-
EVAL, Javier Cabedo, president
de la patronal comarcal, en la
seua seu ubicada a Ontinyent.
L’objecte d’aquest acord és im-
pulsar en el territori de la Vall
d’Albaida la sensibilització sobre
les obligacions legals dels em-
presaris i les seues responsabili-
tats en matèria ambiental, de
gestió de residus i de responsabi-
litat social, per ajudar a les em-
preses a adaptar-se a les exigèn-
cies legals i tendències del

GRÀCIES A UN ACORD EMPRESARIAL 

Un moment de la signatura del conveni a tres bandes. 

☛ ATENCIONS
En un any i mig han pas-
sat per l’oficina 150 per-
sones demanant algun ti-
pus d’informació o
assessorament. Del total,
el 58% són homes i el
42% restant, dones. 

☛ SECTORS 
Els sectors majoritaris en
les consultes han estat el
Comerç (80) i Serveis (56),
molt per davant d’Indús-
tria (7), Agricultura (2) i al-
tres (5). Ambdós repre-
senten el 90% del total
dels rams.

☛ MENTORING
És un sistema de coope-
ració públic-privada, em-
presaris-emprenedors per
compartir experiències. 

DADES 


