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L’Oficina Municipal d’Empresa és l’espai de referència de  
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per acompanyar i assessorar  
a les empreses i als emprenedors amb la finalitat de facilitar la  
implantació, el creixement i la consolidació d’empreses i fomentar 
el teixit empresarial del municipi.

Amb la col·laboració del Servei d’Iniciatives Econòmiques de la Mancomunitat  
Penedès-Garraf, Node Garraf, FEGP, Neàpolis, Imet, Cambra de Comerç, Acció,  
Diputació de Barcelona i SOC.

Què és l’Oficina  
Municipal d’Empresa?



Consolidació empresarial
Servei d’assessorament, suport i acompanyament a les empreses en qualsevol aspecte  
relacionat amb la seva empresa, ja sigui en el moment d’inici o en el període de consolidació.

Formació empresarial
Accions de formació empresarial a mida i específiques en funció de les necessitats del teixit 
empresarial, per tal de millorar la competitivitat de l'empresa i incrementar les competències.

Comunitat d’empreses i coworking
Neàpolis Cowork és un espai de treball que acull a professionals de l’ecosistema tecnològic, 
la innovació i el sector creatiu i media.

Captació de talent i inversions industrials
Suport a la instal·lació i a la localització de noves activitats empresarials als diferents  
polígons i zones industrials que posin en valor el talent del territori.

Esdeveniments d’empresa 
Suport per a la realització d’esdeveniments d’empresa i professionals a la ciutat.

Enregistraments
Servei d'acompanyament en els tràmits municipals d'enregistraments a la ciutat.

Empresa
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Reempresa)
Internacionalització   Borsa de treball  

i contractació



Creació d’empreses
Servei d’acompanyament a les persones emprenedores que necessiten informació, orientació 
i assessorament en qualsevol aspecte relacionat amb el seu projecte d’emprenedoria. Aquest 
servei es dur a terme de forma personalitzada i amb cita prèvia.

Emprenedoria

Informació i  
orientació sobre 
dubtes puntuals

 Informació  
i suport en tràmits 
de constitució de 

l’empresa

Assessorament en 
l’elaboració del Pla 
d’Empresa i anàlisi 

de la viabilitat

 Informació i suport 
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Formació en emprenedoria 
Accions de formació per a totes aquelles persones 
que volen adquirir coneixements en els diferents 
camps que tenen a veure amb l’àmbit emprenedor. 

Foment de l’emprenedoria
Accions per fomentar l’esperit emprenedor entre 
els joves i valorin l’autoocupació com a possible 
sortida professional.

Seminaris i tallers  
de Generació d’ldees i Creació  

d’Empreses. 

Jornades  
d’emprenedoria.



Avinguda Francesc Macià, 1, baixos  
Tel. 93 814 00 00 Ext. 2518
empresavng@vilanova.cat

vilanova.cat

Contacta’ns


