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

El Fòrum d'Inversió CAT SUD es consolida

amb la participació de més de 150 persones

en la seva 5a edició. Més de 150 persones

han assistit aquest dijous a l’espai de

trobada d’emprenedors i emprenedores

que cerquen finançament per al seu

projecte amb possibles inversors.

Saber-ne més

Nou punt d’atenció per a persones

emprenedores i empreses al centre de
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emprenedores i empreses al centre de

Reus. Ubicat a l’edifici de l’Antic Hospital

al carrer de Sant Joan, aquest punt facilita

l’accés als serveis d’acompanyament i

assessorament que ofereix la regidoria

d’Empresa i Ocupació a les persones

emprenedores per tal que puguin fer

realitat la seva idea de negoci i fomentar

l’autoocupació.  

Saber-ne més

El passat 15 de març de 2022 es va aprovar

la memòria preliminar de l’Avantprojecte

de llei per la qual es regulen determinats

aspectes del lliurament dels productes

adquirits a distància, e-commerce. Al Portal

Participa trobareu tota la informació,

alhora que podreu fer-ne les observacions

i/o suggeriments que creieu oportuns. El

termini per presentar les esmentades

observacions finalitza el 22 d’abril. 

Saber-ne més

A través del Butlletí ATC Connect@,

l’Agència Tributària de Catalunya posa a

disposició dels intermediaris tributaris que

ho desitgin la possibilitat de rebre

mensualment informació sobre les

novetats de l’administració tributària (ja

siguin legislatives, organitzatives,

d’aplicacions informàtiques, etc.), així com

d’altres àmbits referits a l’ocupació, com

ajuts a la contractació, entre d’altres. Us
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podeu donar d’alta al butlletí a través

d’aquest enllaç:

https://atc.gencat.cat/ca/agencia/intermedi

acio/ i rebreu la informació directament a la

vostra empresa.

Saber-ne més

La regidoria d’Empresa i Ocupació, a través

de Mas Carandell, impulsa una enquesta

per millorar la qualitat dels Polígons

d’Activitat Econòmica de Reus. L'enquesta

es farà arribar a les empreses, però també

la podeu respondre online a través d'aquest

enllaç: https://bit.ly/3NAMHTB

Saber-ne més

Jornada: Oportunitats de negoci,

l’emprenedoria en clau de sostenibilitat i

ODS. Taula rodona el pròxim 6 d'abril amb

experiències d’empreses de diferents

sectors que promouen negocis de triple

impacte. Cal inscriure's en el següent

enllaç: https://bit.ly/35moxuS

Saber-ne més

Presentació del llibre “Reus, ciutat de

comerç”, impulsat per la regidoria

d’Empresa i Ocupació de l’Ajuntament de

Reus, per posar en valor la capitalitat

comercial de Reus des dels seus orígens

fins els nostres dies. 
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fins els nostres dies. 

Saber-ne més

En el marc del procés d’elaboració del Pla

Estratègic Reus Horitzó 32 s’ha organitzat

el cicle de debats “En clau de futur” per

centrar la reflexió estratègica al voltant de

sis àmbits específics: el món de l’empresa,

l’activitat cultural, l’habitatge, l’esport i la

vida saludable, l’espai de l’àrea

metropolitana i la mateixa planificació

estratègica.

Saber-ne més

Curs presencial 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

Curs en línia "Igualtat de gènere:

aplicacions pràctiques en l'àmbit laboral",

per conèixer què significa introduir la

perspectiva de gènere, facilitar la seva

introducció en l’àmbit laboral

desenvolupant estratègies específiques i

reflexionar sobre la igualtat d’oportunitats. 

Saber-ne més
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Anàlisi d'estats financers: tècniques

d'anàlisi empresarial per a la presa de

decisions. Curs en línia per persones

interessades en la interpretació de les

dades comptables expressades en els

estats financers de les empreses.

Saber-ne més

Obert el procés de sol·licitud de l’ajut Kit

digital per a empreses d’entre 10 i 49

treballadors. Per a la resta de beneficiaris,

està previst que s’obri la convocatòria per

fer les sol·licituds en els pròxims mesos.

Saber-ne més

La Generalitat activa els ajuts de 40

milions d'euros a la restauració per

compensar les restriccions de la sisena

onada. S'hi podran acollir bars, restaurants

i cafeteries, inclosos els establiments

situats en centres comercials i mercats.

Saber-ne més

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
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Saber-ne més

Al 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.
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Uneix-te al nostre grup de Whatsapp 

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