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A continuació us adjuntem les principals notícies que esperem siguin del vostre interès.

La regidoria d’Empresa i Ocupació impulsa

una enquesta d’opinió a les empreses

ubicades en les zones d’activitat econòmica

i industrial, amb la finalitat de recollir-ne

tant la seva visió actual com les mancances

i les necessitats que expressin amb

l'objectiu de millorar la qualitat dels

Polígons d’Activitat Econòmica de Reus.

Saber-ne més

https://www.reus.cat/noticia/la-regidoria-dempresa-i-ocupacio-impulsa-una-enquesta-millorar-la-qualitat-dels-poligons
https://www.reus.cat/noticia/la-regidoria-dempresa-i-ocupacio-impulsa-una-enquesta-millorar-la-qualitat-dels-poligons


Ja està disponible el calendari fiscal amb

les dates de pagament de cada tribut a Seu

electrònica de l'Ajuntament de Reus.

Saber-ne més

El proper dijous, 10 de març, Mas Carandell

i la Regidoria d’Empresa i Ocupació de

l’Ajuntament de Reus, organitzen la taula

rodona Emprenedores de prop,  que

abordarà l'emprenedoria local en femení.

Saber-ne més

S’enceta una nova edició del Programa

d’acompanyament a la creació d’empreses

que organitza la regidoria d’Empresa i

Ocupació conjuntament amb Mas

Carandell, adreçat principalment a

persones emprenedores, i que tindrà lloc a

les instal·lacions de Mas Carandell cada

dijous fins el 7 d’abril.

https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/46878
https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/46878
https://www.reus.cat/noticia/la-taula-rodona-emprenedores-de-prop-abordara-lemprenedoria-local-en-femeni
https://www.reus.cat/noticia/la-taula-rodona-emprenedores-de-prop-abordara-lemprenedoria-local-en-femeni
https://www.reus.cat/noticia/comenca-una-nova-edicio-del-programa-dacompanyament-la-creacio-dempreses-mas-carandell


dijous fins el 7 d’abril.

Saber-ne més

La Diputació de Tarragona ofereix sessions

formatives perquè les empreses puguin

aprofitar els fons europeus.

Saber-ne més

Curs de resolució de conflictes per

desenvolupar habilitats i destreses per

resoldre situacions conflictives amb la

màxima eficàcia possible.

Saber-ne més

Seminari tècnic d'eneria solar tèrmic per

aprendre a realitzar operacions bàsiques

de muntatge mecànic, hidràulic i elèctric

d'instal·lacions solars tèrmiques.

Saber-ne més

https://www.reus.cat/noticia/comenca-una-nova-edicio-del-programa-dacompanyament-la-creacio-dempreses-mas-carandell
https://www.reus.cat/noticia/comenca-una-nova-edicio-del-programa-dacompanyament-la-creacio-dempreses-mas-carandell
https://www.dipta.cat/noticies/diputacio-tarragona-ofereix-sessions-formatives-empreses-puguin-aprofitar-fons-europeus
https://www.dipta.cat/noticies/diputacio-tarragona-ofereix-sessions-formatives-empreses-puguin-aprofitar-fons-europeus
https://mascarandell.cat/?q=curs/resoluci-de-conflictes
https://mascarandell.cat/?q=curs/resoluci-de-conflictes
https://mascarandell.cat/?q=curs/economia-verda-seminari-tcnic-denergia-solar-trmica
https://mascarandell.cat/?q=curs/economia-verda-seminari-tcnic-denergia-solar-trmica


Curs de gestió de recursos humans per

adquirir i desenvolupar els coneixements,

habilitats i aptituds per satisfer les

exigències de gestió i direcció de recursos

humans en qualsevol tipus d'organització.

Saber-ne més

Reus Espais Vius finançarà el 50% de la

inversió dels negocis que obrin als ravals de

Sant Pere i Robuster.

Saber-ne més

Reus Espais Vius organitza un cicle de

jornades per donar a conèixer els ajuts i

l'assessorament als projectes.

Saber-ne més

https://mascarandell.cat/?q=curs/gesti-de-recursos-humans
https://mascarandell.cat/?q=curs/gesti-de-recursos-humans
https://www.reus.cat/noticia/reus-espais-vius-financara-el-50-de-la-inversio-dels-negocis-que-obrin-als-ravals-de-sant
https://www.reus.cat/noticia/reus-espais-vius-financara-el-50-de-la-inversio-dels-negocis-que-obrin-als-ravals-de-sant
https://www.reus.cat/noticia/reus-espais-vius-organitza-un-cicle-de-jornades-donar-coneixer-els-ajuts-i-lassessorament
https://www.reus.cat/noticia/reus-espais-vius-organitza-un-cicle-de-jornades-donar-coneixer-els-ajuts-i-lassessorament


El Programa 30 PLUS de Mas Carandell
ofereix ajuts econòmics a les empreses per
contractar persones majors de 30 anys en
situació atur.

Saber-ne més

Mesures i ajuts per empreses i autònoms.

Cercador de mesures i ajuts a empreses i

professionals.

Saber-ne més

Bonificació de l'IBI per instal·lació d'un

sistema d’autoconsum amb energia solar

fotovoltaica.

Saber-ne més

Bonificació de l'IBI per urbanització,

construcció i promoció immobiliària.

https://www.reus.cat/noticia/reus-espais-vius-organitza-un-cicle-de-jornades-donar-coneixer-els-ajuts-i-lassessorament
https://mascarandell.cat/sites/mascarandell/files/uploads/pagina/30_plus_vs8_111121.pdf
https://mascarandell.cat/sites/mascarandell/files/uploads/pagina/30_plus_vs8_111121.pdf
http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
http://canalempresaweb.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/
https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/46698
https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/46698
https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/5066


Saber-ne més

Coneix Kit Digital, una iniciativa del

Govern d'Espanya per impulsar el teu

negoci que té com a objectiu subvencionar

la implantació de solucions digitals

disponibles en el mercat per aconseguir un

avenç significatiu en maduresa digital.

Saber-ne més

Ajuts, subsidis, subvencions i prestacions

de la Generalitat de Catalunya. En aquest

apartat es recullen una sèrie de mesures

que afecten a empreses i a autònoms.

Saber-ne més

Cercador d'ajuts i serveis per a l'empresa.

Aquí trobaràs tota la informació dels ajuts,

subvencions, finançament i serveis que

ofereixen les diferents administracions i

organismes per a les empreses i els

emprenedors ubicats a Catalunya.

Saber-ne més

https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/5066
https://seu.reus.cat/seu/carpetaCiutadana/tramit/5066
https://www.acelerapyme.es/kit-digital
https://www.acelerapyme.es/kit-digital
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/
https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/index.html?ajserv_text=&ajserv_sectors=24d99c5c-725c-11ea-8b7c-005056924a59&utm_source=AI&utm_medium=260-nothoperdis2-titol&utm_campaign=covid&page0f0f4c03-c56c-11e7-b98d-005056924a59=1&googleoff=1
http://www.accio.gencat.cat/ca/serveis/cercador-ajuts-empresa/index.html?ajserv_text=&ajserv_sectors=24d99c5c-725c-11ea-8b7c-005056924a59&utm_source=AI&utm_medium=260-nothoperdis2-titol&utm_campaign=covid&page0f0f4c03-c56c-11e7-b98d-005056924a59=1&googleoff=1


Portal d’ocupació de Reus. Hi trobareu les ofertes laborals de l’Ajuntament de Reus i dels

seus organismes i empreses. Les empreses de Reus hi podeu publicar les vostres ofertes de

feina gestionades a través de la borsa de Mas Carandell, un servei públic d'intermediació

laboral que posa en contacte empreses amb demandants de feina.

Saber-ne més

Si creus que aquest mail pot ser d'interès per algun/a conegut/da t'agrairíem que li fessis

arribar.

https://ocupacio.reus.cat/
https://ocupacio.reus.cat/


Uneix-te al nostre grup de Whatsapp amb la paraula ALTA

o bé al nostre grup de LinkedIn per estar al dia de tot el que t'interessa.

https://wa.me/message/G5XRVVZHSQEBK1
https://www.linkedin.com/groups/9154827/
https://www.linkedin.com/groups/9154827/
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=fd6c28a448573b478fef88fb5&afl=1

