
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI 
El servei engloba les actuacions de d’impuls al 
desenvolupament econòmic local: comercial, 
turístic, empresarial i industrial. 
 

 

 

QUÈ FEM? 
 Accions i actuacions d’intermediació entre 

treballadors que necessiten feina i empreses a 
qui els calen treballadors 

 Formació, tant per a la persona que cerca 
ocupació com per als treballadors, empreses i 
possibles emprenedors 

 Subvencions destinades a afavorir l’ocupació 
de la ciutadania 

 Gestió del mercat no sedentari i del mercat de 
Sant Joan. 

 Actuacions per dinamitzar el comerç local 
 Accions i campanyes de promoció per donar a 

conèixer Premià de Mar. 

 

 
QUÈ OFERIM? 
 Informació sobre incentius, ajudes i 

subvencions publicades per altres entitats. 
 Prospecció de necessitats i suport a les 

empreses que necessiten el nostre suport 
 Borsa de Treball: intermediació entre 

empreses i persones que busquen feina 
 Formació: cursos, tallers i jornades per a 

empresaris, treballadors i emprenedors 
 Estudis econòmics i socials per fomentar el 

desenvolupament local 
 Foment de l'ocupació: gestió de programes de 

polítiques actives d'ocupació 
 Orientació laboral: programa Treball als Barris 
 Atenció personalitzada d’assessorament i 

orientació professional per a usuaris que 
cerquen feina 

 Borsa de treball – intermediació laboral 
 Cursos, tallers o tastets professionals per a la 

millora de competències professionals 
 
 
 

 Suport en els tràmits amb el Servei d'Ocupació 
de Catalunya i per a les Prestaciones por 
Desempleo del Servicio Público de Empleo 
Estatal 

 Sol·licitud de cita prèvia, sol·licitud de vida 
laboral, sol·licitud d’informes i certificats 

 Promoció turística del municipi. Posar en valor 
els recursos arquitectònics, gastronòmics, 
patrimonials i naturals de Premià de Mar 

 Fira de Nadal. Dinamització del comerç i 
l’economia local 

 Conveni de col·laboració i suport en accions de 
promoció del comerç amb les associacions 

 Dinamització del sector de la restauració  
 Dinamització dels agents turístics. 
 Campanyes gastronòmiques als restaurants 
 Creació, senyalització i promoció de rutes 

urbanes 
 Programació i planificació de programes 

ocupacionals i de desenvolupament local 
 Taula d’economia social i solidària 

 
 

A QUI ENS ADRECEM? 
 Als premianencs emprenedors, als treballadors 

i a les persones aturades que busquen feina, 
als restauradors, als comerciants, als directius i 
als autònoms... Per aconseguir-ho, fomentem 
l'aprofitament dels recursos propis i la 
cooperació entre l’àmbit públic i el privat. 

 

 
EL NOSTRE COMPROMÍS 

 

 
Continuar amb l’execució de tots aquests 
programes i actuacions per a l’assoliment de 
l’objectiu del servei, que és el d’impulsar el 
desenvolupament econòmic de Premià de Mar en 
tots els seus vessants i variants. 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

AJUDEU-NOS A MILLORAR 
Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment 
dels nostres compromisos us demanem que ens 
comuniqueu qualsevol incidència, suggeriment, 
queixa o consulta en tot moment sobre el Servei de 
Promoció Econòmica. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

INDICADORS DEL SERVEI 
 

 2018 2019 2020 

Entrevistes ocupacionals 363   

Participants en sessions grupals 287   

Usuaris Club de la Feina 421   

Nombre de fires i accions de dinamització comercial 
al carrer 
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Promoció Econòmica

DADES DE CONTACTE 
 

Servei de Promoció Econòmica 
Carrer Joan XXIII 2-8 
08330 – Premià de Mar 
Tel 937529190 
Horari: de 9 h a 13 h 
promocio@premiademar.cat 
 
 


