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IMPORTANT!!: NOVA LÍNIA DE SUBVENCIÓ 2021 DE
L’AJUNTAMENT DE REUS PER AL FOMENT DE L’OCUPACIÓ
MITJANÇANT LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES EN SITUACIÓ
D’ATUR
Apreciats Clients,
Novament ens posem en contacte amb Vostès per a comunicar-los la convocatòria
d’una nova línia d’ajuts corresponents a l’Ajuntament de Reus per al foment de
l’ocupació mitjançant la contractació de persones en situació d’atur.
Quin és l’objecte d’aquest ajut?
Foment de l’ocupació mitjançant la contractació de persones aturades de la ciutat de
Reus, amb la voluntat d’incentivar la creació de llocs de treball i fomentar la seva inserció
laboral.
Qui pot ser beneficiari d’aquest ajut?
Les persones sol·licitants que reuneixin els següents requisits:
1. Ser titular d’una activitat econòmica o negoci amb un centre de treball ubicat a la
ciutat de Reus amb els corresponents permisos administratius inherents a
l’activitat.
2. Que en el període comprès entre l’1 de desembre del 2020 i el 31 de maig de
2021 compleixin TOTS els punts indicats a la part inferior:

a. Hagi ampliat la seva plantilla contractant persones en situació d’atur.
b. Que els contractes laborals d’aquestes persones contractades tinguin
una duració mínima de 6 mesos i la seva jornada de treball sigui a temps
complert.
c. Que les persones treballadores contractades estiguin empadronades a
Reus amb una anterioritat de 2 mesos a la seva contractació.
d. Que l’empresa no hagi reduït el nombre de treballadors en el període d’1
de gener 2020 a 31 de maig 2021, agafant com a referència el nombre
de treballadors en situació d’alta en data 1 de gener de 2020.
e. No haver fet cap acomiadament improcedent en el període d’1 de gener
2020 a 31 de maig 2021.
f. No tenir treballadors afectats per ERTO en aquest període.
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Quin és l’import a concedir per aquest ajut?
L’import a concedir serà de 5.000 euros per persona contractada, amb un màxim de
dues contractacions subvencionables.
Quin és el termini màxim de presentació de la sol·licitud d’aquest ajut?
El 14 de juny de 2021.
En el cas que considerin que compleixin tots aquests requisits i tinguin interès a sol·licitar
aquest ajut, poden contactar amb nosaltres, AL MÉS AVIAT POSSIBLE, al
telèfon 977 128742 (A/A. Sra. Neus Torres - Departament de Medi Ambient), i
mirarem d’assessorar-los amb en relació a aquest ajut i, en el cas que ho estimin
convenient, ajudar-los en la seva tramitació.
Cordialment,
Estivill Assessors
Reus, juny de 2021
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