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ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

PRESES PEL CORONAVIRUS

Mantingueu-vos
informats

INFORMEM I RESOLEM DUBTES

Des del departament de Promoció Econòmica 
estem a la vostra disposició per ajudar-vos en 
dubtes que pugueu tenir sobre on dirigir-vos per 
tramitar els ajuts que ofereixen les diferents admi-
nistracions i els documents per circular en l’estat 
d’alarma. 

És per aquest motiu que continuem prestant el 
nostre ajut a la ciutadania en l’horari habitual per 
via telemàtica: 

•Matins de dilluns a divendres de 9h a 14h 

•Tardes de dimecres de 16.30h a 19h

•T. 93 770 01 02

•Email: promocioeconomica@abrera.cat

Més informació a: promocioeconomica@abrera.cat i/o al T. 93 770 01 02

MESURES DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA
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COMERÇ

PRESES PEL CORONAVIRUS

Mantingueu-vos
informats

COMERÇ LOCAL 
Continuem gestionant el comerç, el mercat i el 
mercat setmanal per tal que els nostres veïns i veïnes 
tinguin sempre a l’abast els productes de primera 
necessitat garantits. També continuem amb nous 
projectes per que Abrera pugui créixer en el futur

ASSESSORAMENT AL CONSUMIDOR

Sabem que amb aquesta situació sorgeixen molt 
dubtes sobre cancel·lacions de comandes, viatges i 
reserves. Per això, l’Oficina d’Atenció al Consumidor 
continua treballant per vetllar pels interessos de tota 
la ciutadania d’Abrera en el seu horari habitual, tots 
els dimecres 
                        • Matins d’11h a 13h 
                        • Tardes de 16:30h a 18h 

MESURES DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA

Més informació a: promocioeconomica@abrera.cat i/o al T. 93 770 01 02



@AbreraInforma
@abrerainfo
Ajuntament Abrera
abrera.cat

OCUPACIÓ LABORAL

PRESES PEL CORONAVIRUS

Mantingueu-vos
informats

T’AJUDEM A BUSCAR FEINA
Des del Servei Local d’Ocupació continuem actius tramitant 
noves altes i ajudant a la recerca activa de feina, de manera no 
presencial fent servir els mitjans al nostre abast, amb l’objec-
tiu de facilitar la inserció laboral en un moment tan delicat.

OFERTES DE FEINA
Us recordem que podeu seguir consultant les ofertes al Xaloc 
https://xaloc.diba.cat/cerques-feina
En aquets moments hi ha necessitat urgent de contractar 
persones per a cobrir ocupacions relacionades amb l’atenció 
a les persones.

Adjuntem aquest link on us podreu inscriure en borses de 
treball creades pel SOC per cobrir l’emergència COVID 19 :  
https://feinaactiva.gencat.cat/web/guest/home

ASSESSOREM LES EMPRESES I              
EMPRENEDORS
Ens mantenim al costat de les nostres empreses i emprene-
dors per facilitar tota la informació derivada de la situació 
actual, en constant evolució. 
Us podem assessorar telefònicament al T. 93 770 01 02 o per 
e-mail a promocioeconomica@abrera.cat

MESURES DE 
PROMOCIÓ ECONÒMICA

Més informació a: promocioeconomica@abrera.cat i/o al T. 93 770 01 02


