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Des de PIMEC Girona
valorem positiva-
ment l’aprovació de
la Llei de Reformes

Urgents del Treball Autònom, ja
que introdueix algunes millores
significatives com, per exemple,

l’ampliació de sis mesos a un any
del temps en què les noves altes
es puguin beneficiar d’una tarifa
plana de  euros al mes a la Se-
guretat Social. A més, es podrà
accedir a aquesta tarifa plana
després de dos anys des del tan-
cament de l’activitat, en comptes
de cinc anys com passava ara.

Altres millores importants les
trobem en la compatibilització
de les quotes reduïdes a la Segu-
retat Social amb la contractació
de treballadors, de les quals es
poden beneficiar dones, autò-
nomes, que es reincorporin a la
feina després de la maternitat.
Per als autònoms/es que treba-

llin en activitats estacionals i, en
general, per flexibilitzar les bai-
xades i les puntes de feina, re-
presenta una millora el fet que
es puguin donar d’alta i de baixa
fins a tres cops al llarg d’un any,
així com que puguin canviar la
base de cotització fins a quatre
vegades.

Per a aquelles persones que
desenvolupin la seva activitat
des de casa, es podran deduir
fins al  de l’electricitat, l’ai-
gua o internet, a més d’un topall
de , euros/dia en dietes. En
el cas de patir un accident in iti-
nere, aquest tindrà la considera-
ció d’accident laboral. La llei ja

és vigent, tot i que alguns
d’aquests punts s’aplicaran a
partir de gener de .

Queden, però, aspectes a mi-
llorar com, per exemple, el fet
que es pugui vincular la cotitza-
ció a la facturació o ingressos, o
que aquells autònoms/es que,
per facturació s’ho poguessin
permetre, augmentin el seu rang
de cotització. El  d’autònoms
cotitza sobre la base mínima i
això comporta que la mitjana de
les pensions sigui un  infe-
rior que la dels treballadors en
règim general.

Un aspecte col·lateral, però
no menys important per als au-

tònoms/es, és la regularització
dels terminis de pagament. Ac-
tualment hi ha uns terminis de
pagament fixats per llei, però
aquesta llei no incorpora cap rè-
gim sancionador per a qui no els
compleixi. Pensem que és fona-
mental que qui faci una feina la
cobri en uns terminis raonables,
cosa que afecta especialment els
autònoms, les micro i les petites
empreses.

Des de PIMEC Girona segui-
rem treballant i fent propostes
enfocades a millorar les condi-
cions d’aquest col·lectiu, tan im-
portant per a la nostra econo-
mia.

LA NOVA LLEI D’AUTÒNOMS, UN PAS ENDAVANT

OPINIÓ

Pere Cornellà
PRESIDENT DE PIMEC GIRONA

OFERTA DE CURSOS
ESPECIALITAT CURS                                                            HORES                   INICI                        FINAL HORARI

Microsoft Office Excel                                                                45                         05/02                        03/04 Dl/DJ  -  9.00 a 12.00 h

Community manager                                                                 50                         09/02                        23/03 Dv -16.00 a 20.00 h, Ds - 9.00 a 13.00 h

Desenvolupament de productes turístics                             30                         13/02                         15/03 Dt/DJ  -  9.00 a 12.00 h

Atenció al client en Anglès                                                           30                         13/02                         22/03 Dt/DJ  -  13.30 a 16.00 h

MOS: Microsoft Office Word                                                        45                         19/02                         23/03 Dl/Dc/Dv - 18.00 a 12.00 h

Intoleràncies alimentàries en hostaleria                             16                         20/02                        15/03 Dt/DJ  -  9.00 a 11.00 h

Anglès A.1.A.                                                                                       15                          20/02                        24/05 Dt/DJ  -  18.00 a 21.00 h

                                                                                                          Dl: Dilluns, Dt: Dimarts, Dc: Dimecres, Dj: Dijous, Dv: Divendres, Ds: Dissabte 

L’IDFO-UGT, Institut per al de-
senvolupament de la formació i
l’ocupació, amb la col·laboració
de l’Oficina d’Emprenedoria i
Empresa de l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Fi-
gueres, ha obert aquest  ofe-
rint nous cursos subvencionats
adreçats a treballadors en actiu i
aturats.

L’oferta de cursos serà molt àm-
plia i s’impartiran durant tot
aquest primer semestre. Hi ha

dues seus on es desenvolupen les
sessions: el Centre de Formació
Integrat Ferran Sunyer i Balaguer
(Ronda Sud, ) i la seu de l’IDFO-
UGT a Figueres (carrer Poeta Mar-
quina, s/n, r pis).

Aposta per empreses properes
Els cursos que començaran
aquest mes de febrer són: Micro-
soft Office Excel, Community Ma-
nager, Desenvolupament de pro-
ductes turístics, Atenció al client
del petit comerç en llengua es-

trangera: Anglès, Microsoft Office
Word, Intoleràncies alimentàries
en el sector de l’hostaleria i Anglès
nivell A..A. 

Des de l’Oficina d’Emprenedo-
ria i Empresa s’aposta per incre-
mentar els serveis que s’ofereixen
a les empreses del territori. En
aquest cas, el que es pretén és mi-
llorar la situació formativa de les
persones, que aquestes puguin
ampliar els seus coneixements i
aplicar-los després als llocs de tre-
ball.
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Nous cursos subvencionats
per a treballadors  i aturats
Les sessions comencen aquest febrer i s’imparteixen tot el semestre

El programa Treball i Formació,
impulsat per l’Àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Fi-
gueres i adreçat a persones en si-
tuació d’atur, integra accions d’ex-
periència laboral i de formació.
El programa, subvencionat pel
Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya, el Servicio Público de
Empleo Estatal i el Fons Social Eu-
ropeu, ofereix recursos per a la
contractació i formació de perso-
nes en situació d’atur, preferent-
ment de llarga durada, que com-
pleixin amb els requisits d’alguna
de les línies que es marquen:

- PANP: persones en situació
d’atur no perceptores de presta-
cions per desocupació o subsidi i
preferentment més grans de 
anys. Inclou dos tipus d’accions en
funció de la durada de les contrac-
tacions,  o  mesos.

- PRMI: persones en situació
d’atur beneficiàries de la renda
mínima d’inserció. Inclou dos ti-
pus d’accions en funció de la du-
rada de les contractacions,  o 
mesos.

- DONA: dones en situació
d’atur. Les contractacions tenen
una durada de  mesos.

30 persones contractades
L’Ajuntament de Figueres ha con-
tractat un total de  persones en-
tre aquestes tres línies a més a més
d’una persona que s’encarregarà
de les accions de coordinació i su-
port tècnic.

El programa preveu la formació
professionalitzadora i transversal
dels destinataris durant el con-
tracte. Aquestes formacions els
permetran incrementar les seves
competències als respectius llocs
de treball i alhora els permetran
millorar la seva ocupabilitat de
cara al futur.

Els contractes de treball s’han
efectuat d’acord amb les condi-

cions establertes en l’Ordre
TSF//, de  novembre, i la
Resolució TSF//, d’ de
setembre. Les accions realitzades
no tenen caràcter estructural i es-
tan directament relacionades
amb l’interès social que es perse-
gueix amb aquest programa.

De 30 anys endavant 
El programa  Plus, subvencio-
nat pel Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya i el Servicio Público
de Empleo Estatal i promogut per
l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Figueres, està
adreçat a persones en situació
d’atur i integra accions de forma-
ció i la posterior contractació sub-
vencionada. L’objectiu del Progra-
ma  Plus és dur a terme projec-
tes que desenvolupin actuacions
ocupacionals per afavorir la inser-
ció laboral de les persones en si-
tuació d’atur de  anys i més
grans, amb baix nivell de forma-
ció.

S’adreça a persones inscrites
com a demandants d’ocupació
no ocupades a les oficines de tre-
ball del SOC. La contractació sub-
vencionada dirigida a les empre-
ses s’estipula en el  del Salari
Mínim Interprofessional (,
euros) o la part proporcional si és
jornada parcial. Les persones
contractades rebran el salari cor -
responent al contracte realitzat, a
partir del que estableix el conveni
del sector o empresa. La durada
del contracte subvencionat és
d’un mínim de  mesos i d’un
màxim de  mesos.

Per aquesta segona edició del
Programa  Plus, s’han demanat
dues línies noves de llocs de tre-
ball: dependent/a de comerç i
mosso/a de magatzem, que s’afe-
geixen a la de soldador/a que va
tenir molt d’èxit dins del sector
d’empreses de la metal·lúrgia en
la darrera edició.
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Inici d’una nova edició
dels programes Treball 
i Formació i 30 Plus 

El  tornem amb la forma-
ció empresarial que necessites.  Si
ets emprenedor, empresari, tre-
ballador o estàs a l’atur i et vols for-
mar en temes relacionats amb
l’empresa, t’oferim el que bus-
ques: Píndoles empresarials, jor-
nades tècniques, cursos especí-
fics i curs de creació d’empreses.

Tots els cursos i les activitats
són subvencionats. Prepara’t i ves
per feina! A més, si tens una idea
de negoci i estàs pensant a em-
prendre, vine’ns a veure i t’ajuda-

rem a posar en marxa el teu pro-
jecte.

I si el que vols és fer créixer la
teva empresa i incrementar-ne la
competitivitat, t’assessorarem en
diversos àmbits. Som-hi!

Per a qualsevol informació o
assessorament sobre formació,

creixement i competitivitat, et
pots dirigir a l’Oficina d’Empre-
nedoria i Empresa, a l’Àrea de
Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament de Figueres (Av. Maria Àn-
gels Anglada, número ). Ens
podeu trucar per telèfon al  
 . L’horari d’atenció al públic
és de dilluns a divendres, de /
de  del matí a / de  de la tarda. 

També podeu posar-vos en
contacte a través de: promocioe-
conomica@figueres.org o consul-
tar qualsevol informació al web
www.figueres.cat/empren.
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Promoció Econòmica t’ofereix la
formació empresarial que necessites

Es proposen píndoles
empresarials, jornades
tècniques, cursos específics 
i curs de creació d’empreses
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