
 

ONDARA ACTIVA

BASES REGULADORES PER A LA PARTICIPACIÓ EN EL PROGRAMA
D’IMPULS LOCAL PER A LA CREACIÓ D’EMPRESES 2016, ONDARA
ACTIVA.

1. Objecte

L'objecte de les presents Bases és establir les normes que han de regir el
procés de selecció de participants al Programa de Creació d'empreses 2016,
destinat  a  recolzar  i  fomentar  la  creació  d'empreses,  proporcionant  a
l'emprenedor  eines i  coneixements  per  al  desenvolupament  i  posada  en
funcionament  de  la  seva  idea  de  negoci.

2.Participants

Podran participar en aquest Programa de Formació Projectes Empresarials
qualsevol  veí  del  municipi  d’Ondara  amb una  idea  empresarial-  idea  de
negoci o persona interessada que haja iniciat o vulga iniciar una activitat en
el terme municipal d’Ondara.

3.Contingut del Programa de Formació

Les  matèries  impartides  en  aquest  Programa pretenen proporcionar  una
visió global de les diferents àrees funcionals de l'empresa amb l'objectiu que
els  emprenedors  inicien  i  construeixin  projectes  sòlids.
El  Programa  conjuga  la  impartició  de  coneixements  sobre  el  món  de
l'empresa  i  la  tutorització  per  experts  de  cada  àrea  dels  projectes
empresarials dels participants. 
També es realitzaran sessions d’experiències locals i una masterclas 

La formació serà impartida per personal tècnic especialitzat en la matèria.
Els mòduls a impartir seran els següents: 

* Model de negoci, segmentació i estratègia.
* Fent números: aspectes econòmics-financers.
* Formes jurídiques, relacions laborals, fiscalitat,…
* Eixir a vendre: marketing i estratègia comercial.
* Projecte i tancament.

4. Lloc i horari del curs.

El  curs  té  una durada de  30 hores  de  formació  i  es  realitzarà  els  dies
17,19,21,24,26 i 28 d’octubre de 2016 en horari de 9 a 14 hores en la
Casa de la Cultura d’Ondara.



 

5. Sol·licitud de participació

El plaç de presentació de sol·licituds serà des de el dia 16 de setembre fins
el dia 7 d’octubre de 2016. Les  sol·licituds i la documentació es presentaran
en  l’Agència  de  Desenvolupament  Local  (planta  baixa  de  l’Ajuntament
d’Ondara) en horari de 9 a 14 h. 

Junt amb la sol·licitud de participació caldrà adjuntar:

-Curriculum Vitae amb foto
-Projecte-idea de negoci (màxim 3 folis)

6. Comisisió de Valoració

La Comissió de Valoració actuarà a tot moment amb discrecionalitat tècnica
i té com a competència seleccionar els projectes per al curs de formació,
així com resoldre les incidències que es produeixin en el desenvolupament
de  la  formació.

La selecció del participants del curs es realitzarà els dies 13 i 14 d’octubre.

7. Selecció de participants.

La selecció dels participants es valorarà segons 2 criteris:

1- Entrevista personalitzada.
2- Valoració del següents criteris:
* Qualitat, capacitat i compromís del participant.
*  Grau  d’innovació,  diferenciació  i  originalitat  dels  productes  o  serveis
ofertats.
* Impacte sobre l’entorn i l’efecte dinamitzador sobre l’activitat econòmica
d’Ondara.
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DADES PERSONALS

Nom i cognoms DNI

Adreça electrònica Telèfon contacte

Adreça CP Localitat

DOCUMENTACIÓ QUE APORTA

Currículum VITAE

Projecte-Idea de negoci

Ondara, a  de  de 

Nom i cognoms

Signat,

CIF: P0309500G - Plaça del Convent, 2 – 03760 Ondara – Tel.: 965 76 60 00 – Fax: 965 76 60 81 – ajuntament@ondara.org

Les dades per vosté facilitades seran incloses en un fitxer titularitat de l'Ajuntament d'Ondara, la finalitat del qual és gestionar les peticions
manifestades en el present document. Així mateix, informem que les seues dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les
entitats públiques, a les quals siga necessari o obligatori cedir estos per a poder gestionar la seua sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons
Llei. D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vosté pot exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i, si és el cas, oposició, bé enviant una sol·licitud per escrit, acompanyada d'una fotocòpia del seu DNI, Passaport, NIE o un
altre document d'identificació equivalent, dirigida a l'Ajuntament d'Ondara, Plaça de Convent, 2, CP 03760 Ondara (Alacant) .

mailto:ajuntament@ondara.org
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