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

Més del 50% dels locals buits adherits al

projecte Reus Espais Vius ja s’han

emplenat. La convocatòria ha despertat

l’interès de 64 emprenedors que han

contactat amb la Regidoria d’Empresa i

Ocupació per informar-se sobre el

projecte.

El regidor d’Empresa i Ocupació, Carles

Prats, ha aprofitat la convocatòria per

donar algunes dades sobre l’evolució del

nombre d’activitats econòmiques a la

ciutat, on es manté una tendència

d’augment en el nombre d’activitats.

https://www.reus.cat/noticia/mes-del-50-dels-locals-buits-adherits-al-projecte-reus-espais-vius-ja-shan-emplenat


d’augment en el nombre d’activitats.

Saber-ne més

Des de l’Ajuntament de Reus s’està

impulsant l’elaboració del Pla Estratègic

Reus Horitzó 32, que ha de permetre

definir col·lectivament la ciutat que volem

a 10 anys vista, així com les línies d’acció a

emprendre per arribar-hi. Fins al 30 de juny

es pot participar mitjançant una enquesta

en línia en aquest enllaç, als Punts

d’Interacció Mòbil en aquestes ubicacions,

o des dels centres cívics i altres

equipaments municipals.

També hi haurà dues sessions de debat

presencial els dies 16 i 21 de juny a la

Palma, de 18 a 20 hores.  

Saber-ne més

Més de 350 persones van assistir a La

Jornada Catalana de la Mobilitat que va

tenir lloc a Reus, organitzada per

l’Associació de Municipis per la Mobilitat

(AMTU) i l’Ajuntament de Reus. Una

jornada que ha permès als assistents

conèixer noves solucions de mobilitat i

casos d’èxit per aplicar en la planificació de

la mobilitat als polígons industrials i a les

empreses.

Saber-ne més

Reus desplega un projecte de Comunalitat
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Reus desplega un projecte de Comunalitat

Urbana a la zona sud de la ciutat per

fomentar l’economia social i solidària. El

programa Comunalitats Urbanes busca

protegir i potenciar la xarxa econòmica

urbana i revertir els efectes de la Covid-19

en l’economia de proximitat als barris i

ciutats de Catalunya. 

Saber-ne més

Formació per a tutors/es d’empresa.

Estructura i desenvolupa tutories durant la

formació pràctica en centres de treball,

utilitzant les metodologies i instruments

pedagògics adequats, d'acord amb la

normativa d’FP. Curs presencial

subvencionat pel Consorci per a la

Formació Contínua de Catalunya.

Saber-ne més

Gamificació: aplicació a les empreses.

Adquireix coneixements i habilitats sobre

la tècnica de gamificació, basada en

l'aplicació de les dinàmiques del joc, a

l'àmbit laboral dels negocis i de les

organitzacions. Curs presencial

subvencionat pel Consorci per a la

Formació Contínua de Catalunya.
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Saber-ne més

Inscripcions obertes al Programa formatiu

per a la digitalització del comerç per a

petites i micro empreses comercials, amb

format 100% online. El programa inclou

nocions bàsiques d’eCommerce, com posar

en marxa una botiga online, què és i com es

gestiona el màrqueting digital, com fer

conviure una botiga online amb els punts

de venda físics, o com començar a vendre a

marketplaces, entre altres temes d’interès.

Saber-ne més

La convocatòria de les subvencions a

empreses i emprenedors per 2022 rebaixa

la inversió mínima i incorpora nous criteris.

Podran ser beneficiaris de les subvencions

les persones que compleixin els requisits

generals i específics fixats a les bases i que

hagin iniciat l'activitat econòmica o el

realitzat el canvi de titularitat del negoci a

través d’un traspàs entre el dia entre el dia

1 d’agost de 2021 i el dia 30 de setembre

de 2022.

Saber-ne més
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La regidoria d’Empresa i Ocupació ofereix

una línia d'ajuts per revitalitzar

comercialment els ravals Robuster i de

Sant Pere. La subvenció compta amb una

dotació econòmica de 250.000 euros i es

finançarà fins al 50% de la inversió amb un

topall de 20.000 euros. Els ajuts no són

només econòmics, també inclouen un

programa d’assessorament i

acompanyament a les persones

emprenedores que apostin per obrir els

seus negocis en aquest eix comercial.

Saber-ne més

S’aproven les bases reguladores per a la

concessió de subvencions en l’àmbit del

comerç, dels serveis, l’artesania i la moda

CCAM 2022. El termini de sol·licituds a la

convocatòria corresponent es publicarà

properament. 

Saber-ne més

Orientació de persones treballadores en

situació d'ERTO. Si la teva empresa té
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situació d'ERTO. Si la teva empresa té

persones treballadores en situació d'ERTO,

Mas Carandell disposa d'un servei

subvencionat d'orientació professional

per a elles, el Programa Mixt d'Orientació i

Formació. Programa subvencionat pel

Consorci per a la Formació Contínua de

Catalunya.

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

arribar.

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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