
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EMPRESA 
 

Crèdit per a la formació bonificada 2011 
 
Tots els treballadors que 
estiguin assalariats en 
règim general i que cotitzin 
per formació professional  
poden bonificar-se la 
formació.  El sistema de 
bonificacions funciona a 
través dels TC1 de la 
Seguretat Social que 
l’empresa paga mensualment. 

Totes les empreses disposen d’un crèdit anual en concepte de bonificacions per formació 
contínua. Aquest crèdit surt del total que l'empresa ha pagat l’any anterior en concepte de 
quota de formació professional. 
Com a novetat, a partir d’ara es podrà consultar l’import real del crèdit que l'empresa disposa 
per accions formatives del 2011.Per fer aquesta consulta es pot accedir directament al web   
www.fundaciontripartita.org i consultar les dades de l'empresa. 
 

Infonorma, nou portal de normativa de la Generalitat de Catalunya 
 
És un servei d’informació i assessorament creat per iniciativa 
del Departament d'Empresa i Ocupació. El seu objectiu és 
facilitar a les empreses establertes a Catalunya l’accés a la 
normativa vigent dels àmbits següents: 
 
 Seguretat de les instal·lacions 
 Seguretat dels productes 
 Productes químics 
 Marcatge CE 
 Vehicles 
 Inspecció tècnica dels vehicles – ITV 
 Energia 

 
Per complir aquest objectiu proporciona diversos serveis: 
 
 Informació: http://www.gencat.cat/infonorma/cas/que_es_cas.html, cercador de 

normativa i un conjunt de guies específiques. 
 Servei de consultes: Servei que respon de manera personalitzada les consultes de les 

empreses sobre normativa. 
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Presentació de l’empresa CROSMI GESTIÓN, SL 
 
Empresa de Premià de Dalt amb un gran bagatge en el món de la reforma i la 
construcció. Durant molt de temps, ens hem especialitzat en tot tipus de 
comerços, construint i mantenint establiments de firmes com: Punto Cash, 
DIA, Lidl, Plus i Ecoveritas, Pasta City, Roc&Rips i Cantina Mariachi, Equipturis, 
Oven i Dionisios, Intimissimi, Bang&Olufsen, Lavanderías "Detiqueta"... 
 
A l’actualitat portem a terme diversos projectes per a franquícies en expansió, reformes de locals de 
restauració i la construcció de dos edificis al Maresme i el Vallès Oriental. L’àmplia experiència com a 
constructors i les feines finalitzades ens avalen, ens donen la seguretat i solvència per a garantir al client 
una òptima qualitat, responent a la vegada en els terminis de lliurament fixats i fent possible la planificació 
de les dates.  

 

 

 
 
XARXA INICIA DE CREACIÓ D’EMPRESES                
 

Informació sobre Finançament bancari per a la creació de noves empreses 
Actualment, hi ha diversos organismes que ofereixen la possibilitat d’aconseguir finançament bancari en 
condicions avantatjoses per a la creació d’empreses. Per a tramitar aquests préstecs i avals, s’ha de 
presentar un estudi de viabilitat del projecte. Us presentem alguns d'aquests organismes: 

 
ICO 
L'Instituto de Crédito Oficial ofereix línies de crèdit empresarials, incloent línies de posada en marxa de 
microempreses. També ofereix microcrèdits sense aval a alguns col·lectius per a la creació de la seva 
empresa,  que s'han de tramitar a través de determinades entitats 
Més Informació: Tel. 900 121 121 
 

Institut Català de Finances 
L'Institut Català de Finances ofereix línies de crèdit en condicions avantatjoses per a empreses que realitzen 
determinades activitats 
Més informació : Tel. 933 428 410 
 

Préstecs del conveni Autoempresa 
Línies de crèdit, en condicions més favorables que les del mercat, per a finançar la creació d'empreses de 
persones registrades al Servei Autoempresa de la Generalitat de Catalunya. També facilita l’accés a 
microcrèdits sense aval a dones,  i altres ajudes com descomptes en la compra d'aplicacions informàtiques, 
pòlisses d'assegurança, etc. 
Més informació: Tel. 902 201 520 
 

Microcrèdits sense aval del conveni de l'Instituto de la Mujer 
Per a dones emprenedores i empresàries. S'han de tramitar a través de determinades entitats. 
Més informació: Tel. 900 191 010 
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Joan Baliarda, alcalde de 
Premià de Dalt 

Avalis de Catalunya SGR 
Des de setembre del 2003, està operativa a Catalunya aquesta societat de garantia recíproca que facilita 
avals financers o tècnics, a petites empreses o professionals. 
Més informació: Tel. 902 302 032 
 

Portal Finempresa 
Recull de tots els instruments de finançament que la Generalitat de Catalunya posa al servei de l'empresa i 
els emprenedors. 
Més informació: http://www20.gencat.cat/portal/site/finempresa 
 
   
   
 

 
CONSUM                                      

 
 
 
 
 
 
 

Campanya d’inspecció informativa a establiments comercials 
 
En el marc de les activitats d’informació al consumidor, des de l’Smope, en col·laboració amb la 
Diputació de Barcelona, s’ha realitzat una campanya destinada a informar als establiments 
comercials sobre la normativa vigent en matèria de consum. Els establiments han rebut aquest 
estiu la visita de tècnics acreditats que realitzaran la tasca informativa. 
 

 

OCUPACIÓ 
L’àrea d’Ocupació us ofereix la BORSA DE TREBALL formada per persones aturades del municipi, 
les quals han passat per una primera entrevista amb el tècnic d’Ocupació. Aquest, en funció de la 
necessitat de l’empresa, fa una primera selecció entre els diferents perfils per tal de derivar els 
que més s’ajustin a l’oferta de treball. Els nostres usuaris, per la seva banda, valoren molt la 
proximitat al lloc de treball. Tot això fa que aquest servei sigui un recurs a aprofitar per ambdues 
parts. 
 

ENTREVISTA AMB L’ALCALDE DE PREMIÀ DE DALT, SR. JOAN BALIARDA i 
SARDÀ 

El 13 d’octubre de l’any passat, arrencava el projecte de la Casa 
d’Oficis per a nous oficis d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de 
Premià de Dalt. És un projecte mixt de formació i treball, destinat a 
formar el jovent aturat del poble amb edats entre 16 i 24 anys.  
 

Alcalde, com valora en haver apostat pel projecte de Casa d’Oficis 
d’Atenció a la Ciutadania? 
És un programa certament interessant, pensat per a la inserció laboral 
dels nostres joves. En els darrers anys, s’ha perdut l’aprenentatge 
d’oficis i aquest programa facilita recuperar-lo a través del treball 
pràctic. Un cop més el nostre Servei Municipal d’Ocupació que vam 
crear l’any 1996 és pioner posant a disposició de l’Ajuntament aquest 
grup de joves i alhora els facilita experiència pràctica de primer nivell.  
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Quins beneficis creu que aportarà el projecte al jovent i a Premià de Dalt? 
Considero que és una iniciativa molt enriquidora perquè els permet desenvolupar la seva tasca en 
un context i condicions reals, en aquest cas a dependències municipals, aportant experiència 
pràctica a la seva formació i treballant en equip, amb responsabilitat i autoexigència. En breu, la 
Casa d’Oficis els hi suposa un valor afegit en la seva formació i preparació per a entrar al mercat 
laboral. 
 
Ja sabem que el projecte es divideix en una primera fase purament formativa i una segona en 
què l’alumnat té un contracte de formació en diferents serveis de l’Ajuntament. Com descriuria 
la tasca dels/les joves als seus respectius llocs de treball? 
Tots han aportat aire fresc al Consistori. Pel 
que em trasllada el personal, s’han adaptat 
ràpidament a les tasques que se’ls hi ha 
encarregat, destacant especialment les 
ganes d’aprendre. Crec de debò que hi ha un 
bon clima laboral. 
 
I ja per acabar, creu que aquesta 
experiència els obrirà portes per a 
incorporar-se al mercat de treball i/o seguir 
formant-se com a persones i com a 
professionals? 
Tant de bo l’Ajuntament pogués contractar-
los a tots perquè això suposaria una millora 
més en els serveis a les persones que donem 
des de l’Administració Local, però això, a dia d’avui i amb el mal finançament que patim tots els 
consistoris, sembla una utopia. Ara bé, l’experiència pràctica és un dels mètodes més efectius per 
adquirir actituds, competències i hàbits de treball que defineixen els bons professionals avui. Així 
que de ben segur que l’experiència adquirida en els diferents departaments municipals així com la 
seva formació poden resultar-los de gran utilitat per a incorporar-se al mercat laboral. Els hi desitjo 
tota la sort del món i, sobretot, que confiïn en les seves possibilitats. 
 

 
CONTACTA! 
 
Aquest és un nou espai per a les empreses de Premià de Dalt. Si us voleu oferir a altres 
empreses per presentar-los els vostres serveis, donar a conèixer notícies innovadores de la 
vostra empresa, contactar amb d’altres empreses per a la recerca d’oportunitats de negoci,  
envieu-nos un correu electrònic i inserirem les vostres demandes en aquest espai.  
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L’alcalde, amb els joves de la Casa d’Oficis a la Sala de Plens 
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