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L’Ajuntament de Figueres ha im-
pulsat una vegada més el progra-
ma Treball als barris, una iniciati-
va que dona una resposta global
en l’àmbit de l’ocupació i el desen-
volupament econòmic i que be-
neficiarà directament a més de
 persones amb especials difi-
cultats a l’hora de trobar feina. El
projecte està subvencionat pel
Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) i el Ministeri de Tre-
ball, Migracions i Seguretat Social
amb una dotació total de
., euros.

Es tracta d’un programa que
ofereix orientació laboral i que
preveu activitats de formació bà-
sica i professionalitzadora. El pro-

jecte també inclou programes
d’experienciació laboral que per-
metran ocupar durant uns mesos
un total de  persones empadro-
nades a un dels dos barris.

La iniciativa preveu diverses ac-
cions. Una d’elles, i la principal
porta d’entrada per als usuaris i
usuàries és el Dispositiu de suport
a la inserció laboral de col·lectius
amb dificultats especials. Està pre-
vist orientar, acompanyar i formar
unes  persones residents en un
d’aquests dos barris, que es trobin
amb dificultats d’inserció i que es-
tiguin inscrites a l’oficina del SOC. 

Una altra de les accions és el
Programa d’aprenentatge profes-
sionalitzador, que en aquesta edi-
ció permetrà formar  persones

en tasques de manteniment i re-
paracions d’edificis i espais enjar-
dinats. 

Pel que fa als Programes d’expe-
rienciació laboral, s’oferiran 
llocs de treball:  com a opera-
ris/àries de manteniment i repa-
racions d’edificis i d’espais enjar-
dinats d’interès públic i  places de
neteja i condicionament d’espais
públics.

A banda d’aquests llocs de tre-
ball, el programa permet la con-

tractació de personal tècnic: qua-
tre tècniques com a tutores i orien-
tadores del dispositiu (una d’elles
amb funcions de coordinació),
una tècnica en prospecció d’em-
preses i una auxiliar d’administra-
ció.

El programa Treball als barris
pretén millorar l’ocupabilitat dels
veïns i veïnes dels barris de la Mar-
ca de l’Ham i del Centre Històric i
depèn de l’Àrea de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament. Les per-
sones interessades a rebre més in-
formació poden adreçar-se a les
oficines ubicades al Centre Cívic
Joaquim Xirau, al barri de la Marca
de l’Ham, o a les oficines situades
a l’antic Convent dels Caputxins,
en el cas del Centre Històric.
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Figueres impulsa una nova edició 
del programa Treball als barris
Més de 240 persones se’n podran beneficiar, entre la Marca de l’Ham i el Centre Històric

Per fi ! Ja s’han aca-
bat tots els dinars i so-
pars i els regals per a

tothom. És hora de posar-
nos les piles i començar a
treballar amb força. De tota
manera, encara que hàgim
començat l’any nou, hem de
recordar que tenim obliga-
cions fiscals pendents de
l’any .

Aquest gener, a més de
marcar-nos els objectius
empresarials, hem de pre-
sentar les declaracions
mensuals o trimestrals així
com els corresponents re-
sums anuals. Aquesta vega-
da, però, alguns terminis
són diferents del dia  de
cada mes o trimestre als
quals estem acostumats.
Anem a veure els diferents
terminis de presentació:

Dia /, dia / si vo-
lem domiciliar: Model :
Retencions IRPF treballa-
dors i professionals; Model
, Retencions lRPF llo-
guers. 

Dia /, dia / si vo-
lem domiciliar: Model ,
Pagaments a compte IRPF
estimació directa; Model
, Pagaments a compte
IRPF estimació objectiva
(mòduls); Model , decla-
ració d’IVA; Model , de-
claració recapitulativa
d’operacions intracomuni-
tàries; Model , Resum
anual IVA.

Dia /, només decla-
racions informatives: Model
, Resum retencions IRPF
lloguers; Model , Resum
retencions IRPF treballa-
dors i professionals; Model
, només entitats amb rè-
gim d’atribució de rendes.

Potser algú de vosaltres
haurà de presentar algun
model més, el vostre asses-
sor us ho comunicarà. Pen-
seu també que no tots els
models que us he detallat
s’han de presentar, segons
la vostra situació haureu de
presentar uns o altres.

I recordeu, això és només
el tancament fiscal, hem de
tenir en compte d’anar pre-
parant també el tancament
comptable, encara que per
aquest últim tenim una
mica més de marge.

LA CUESTA 
DE ENERO
PER ALS
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Economista

Competències digitals bàsiques (30 hores)
DATES: del 28 de gener al 18 de febrer de 2020

HORARI: dimarts i dijous, de 9.00 a 13.00 hores

LLOC: Promoció Econòmica (carrer del Rec Arnau, 8)

INSCRIPCIONS: www.idfo.com

Operació de carretons 
norma UNE 58451 (24 hores)
DATES: del 3 de febrer a l’11 de març de 2020

HORARI: dilluns i dimecres, de 19.00 a 21.00 hores

LLOC: Fundació Clerch i Nicolau (Carrer Nou, 53)

INSCRIPCIONS: www.idfo.com

Atenció al client pel petit comerç: 
francès (30 hores)

DATES: del 3 de febrer al 6 de març de 2020

HORARI: dilluns, dimecres i divendres, de 14.00 a 16.00

hores

LLOC: Fundació Clerch i Nicolau (carrer Nou, 53)

INSCRIPCIONS: www.idfo.com

Desenvolupament de productes 
turístics (30 hores)
DATES: del 4 al 27 de febrer de 2020

HORARI: dimarts i dijous, de 9.00 a 13.00 hores

LLOC: Fundació Clerch i Nicolau (Carrer Nou, 53)

INSCRIPCIONS: www.idfo.com

Curs de francès. Nivell A1.1 (60 hores)
DATES: del 5 de febrer al 9 de març de 2020

HORARI: dilluns, dimecres i divendres, de 9.15 a 13.15 h.

LLOC: Centre de Formació Integrat 

Ferran Sunyer i Balaguer (ronda Sud, 3)

PREINSCRIPCIONS: del 20 al 30 de gener a les oficines

de Promoció Econòmica

Cursos 100% subvencionats.  Places limitades.
Més informació: 
Oficina d’Emprenedoria i Empresa

Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament 

de Figueres. Carrer del Rec Arnau, 8 

(Antic Convent dels Caputxins). 

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres,  

de 8.30 a 14.30 hores. Tel. 972 674 261 

promocioeconomica@figueres.org

AGENDA

L’IDFO-UGT, Institut per al de-
senvolupament de la formació i
l’ocupació, en col·laboració amb
l’Oficina d’Emprenedoria i Em-
presa de l’Àrea de Promoció Eco-
nòmica de l’Ajuntament de Figue-
res, ha obert aquest  oferint
un gran ventall de cursos subven-
cionats adreçats a treballadors en
actiu i aturats.

El  és el tercer any conse-
cutiu que es duu a terme aquesta
col·laboració entre les dues enti-
tats. Com a novetat, s’oferiran cur-
sos específics per al sector comer-
cial, que es faran en horari de mig-
dia.

L’oferta de cursos és molt àm-
plia i s’impartiran durant tot l’any.
Hi ha tres seus on es desenvolu-
paran les sessions: la Fundació
Clerch i Nicolau (Nou, ), el Cen-
tre de Formació Integrat Ferran
Sunyer i Balaguer (ronda Sud, ) i
les dependències de Promoció
Econòmica (Rec Arnau, ).

Els cursos que començaran
aquest gener i febrer són: Compe-
tències digitals bàsiques, Opera-
ció de carretons norma UNE
, Atenció al client pel petit
comerç: francès, Desenvolupa-
ment de productes turístics i Curs
de francès. Nivell A..

Des de l’Oficina d’Emprenedo-

ria i Empresa s’aposta per incre-
mentar els serveis que s’ofereixen
a les persones i a les empreses del
territori. En aquest cas, el que es
pretén és millorar la situació for-
mativa de les persones, que
aquestes puguin ampliar els seus
coneixements i aplicar-los des-
prés als llocs de treball.
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Aquest gener comencen els nous cursos
subvencionats per a treballadors i aturats

L’Oficina d’Emprenedoria 
i Empresa aposta per
incrementar els serveis 
per a persones i empreses

g   PROGRAMA

Cursos subvencionats de l’IDFO-UGT
ESPECIALITAT                                                                                                                                                HORES                                 INICI                                              FI                                                                HORARI

Competències digitals bàsiques                                                                                 30           28/01/2020                 18/02/2020                       Dt/Dj - 9.00 a 13.00 h

Operació de carretons norma UNE 58451                                                                24           03/02/2020                  11/03/2020                     Dl/Dc - 19.00 a 21.00 h

Atenció al client pel petit comerç: francès                                                               30           03/02/2020                06/03/2020              Dl/Dc/Dv - 14.00 a 16.00 h

Desenvolupament de productes turístics                                                                 30          04/02/2020                 27/02/2020                       Dt/Dj - 9.00 a 13.00 h

Curs de francès. Nivell A1.1                                                                                          60           05/02/2020                09/03/2020                  Dl/Dc/Dv - 9.15 a 13.15 h

Aparadorisme                                                                                                                 35           02/03/2020                 17/04/2020              Dl/Dc/Dv - 14.00 a 16.00 h

Seguretat alimentària: manipulació i control d'aliments                                        6           03/03/2020                 05/03/2020                       Dt/Dj - 9.00 a 12.00 h

Curs de francès. Nivell A1.2                                                                                         60            11/03/2020                 22/03/2020                  Dl/Dc/Dv - 9.15 a 13.15 h

Notes: Dl: Dilluns, Dt: Dimarts, Dc: Dimecres, Dj: Dijous, Dv: Divendres. IDFO es reserva el dret de modificar dates i horaris

Font: Àrea Promoció Econòmica Ajuntament de Figueres                                                                                                                                                                                       Empordà

EMPORDÀDIMARTS, 21 DE GENER DEL 202024

ACTUALITATECONOMIA

Ofereix orientació laboral 
i preveu activitats 
de formació bàsica 
i professionalitzadora


