Els nostres serveis
OSE Can Serra
Finestreta Única Empresarial (FUER)
Servei de creació d’empreses i Punt d’Atenció
a l’Emprenedor/a (Punt PAE)
Escola d’Emprenedoria de Rubí (EDER)
Servei de consolidació i atracció d’empreses
Portal immobiliari
Servei d’intermediació laboral
i cerca de treballadors
Plataforma digital de serveis empresarials
www.rubiempresa.net

Tens una empresa o un projecte?
T’escoltem

Oficina de serveis
a l’empresa de Rubí

FUER - Finestreta
Única Empresarial

935887000 | ext. 1442
fuer@ajrubi.cat

Què oferim

EDER - Escola d’Emprenedoria
de Rubí

935887000 | ext. 1442
fuer@ajrubi.cat

Servei de creació
d’empreses

935887000 | ext. 1402
rubiempresa@rubiempresa.net

Servei de consolidació
i atracció d’empreses

935887000 | ext. 1403
rubiempresa@rubiempresa.net

Portal immobiliari de Rubí

www.rubiempresa.net

Borsa de treball

935813900 | morc@ajrubi.cat

Suport a les empreses, a la iniciativa emprenedora i autònoms,
desenvolupant accions de dinamització empresarial que impulsen
el creixement econòmic de Rubí.
Serveis d’alt valor afegit que afavoreixen l’atracció, creació
i consolidació de l’activitat econòmica.
Programes per a la millora de la competitivitat
empresarial del territori.
Solucions i resposta a les necessitats en l’àmbit de la promoció
i consolidació d’empreses.

ext. 1403

tramitació
acompanyament
gestió
seguiment
assessorament
solucions

www.rubiempresa.net | www.rubi.cat
Masia Can Serra | c/ Can Serra 3 | PAE CIT 5B La Llana
08091 Rubí | Coordenades: 41º30’06.17”N | 2º01’48.37”E

93 588 70 00

informació

facebook: rubiempresa
Twitter: @rubiempresa

Amb el suport de:

Impulsem el creixement
econòmic de Rubí

Ajudem a crear
empreses viables
Acompanyament personalitzat a cada projecte
empresarial, des de la definició de la idea fins
a la seva posada en marxa.

Emprenedoria

Informació en matèria laboral, 		
fiscal, mercantil, estratègica i de gestió
Mediació en l’accés al finançament
Suport personalitzat en tots
els tràmits per a la constitució d’una 		
societat mercantil i en tots els tràmits 		
municipals per desenvolupar una 		
activitat econòmica a Rubí.

Formació gratuïta
per a la creació d’empreses
Assessorament en la recerca
dels millors espais per instal·lar
el teu negoci
Transmissió de negocis

Donem suport integral
al teixit empresarial local

Rubiempresa
rubiempresa.net

Anàlisi del teixit empresarial
i detecció de les seves necessitats reals,
aportant solucions per a la millora
de l’empresa i de la seva competitivitat.

Plataforma digital de serveis
empresarials per a emprendre
i créixer en xarxa

Creixement i consolidació
Servei centralitzat de gestió
de tots els tràmits vinculats
amb l’administració municipal.
Directori d’empreses
i potencials clients
Informació actualizada
sobre temes de finançament,
exempcions i bonificacions, 		
espais i polígons d’activitat 		
econòmica de Rubí.

Networking empresarial
Servei de cerca de les localitzacions
més adients per a l’expansió
de negocis i per a empreses
amb necessitats singulars.
Projectes de suport estratègic
Formació empresarial gratuïta
Assistència tècnica i intermediació
laboral per a la cerca de treballadors/
es, informació sobre ajuts per a la 		
contractació de joves. Possibilitat
de disposar de personal qualificat,
per a pràctiques no laborals.

Comunitat on line per donar a
conèixer les empreses, els seus
serveis i productes i guanyar
visibilitat en el sector.
Punt de trobada de potencials
clients, nous proveïdors, partners
i establir acords de col·laboració.
Cerca de nous nínxols de negoci.

Trobar professionals
per contractar a les vostres
empreses.
Conèixer els temes que
preocupen en el sector.
Accés a nous recursos
de coneixement i tecnològics.

