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L’Ajuntament de Figueres ha re-
but la resolució per contractar un
total de sis joves en pràctiques en
el marc del programa de Garantia
Juvenil, iniciativa europea d’ocu-
pació per reduir l’atur juvenil, im-
pulsada a Catalunya a través del
Servei Públic d’Ocupació de Ca-
talunya (SOC). 

El SOC incentiva la contracta-
ció en la modalitat de contracte
de treball en pràctiques de joves
amb formació per millorar la seva
ocupabilitat amb l’adquisició de
les aptituds i les competències de-
rivades de la pràctica laboral i afa-
vorir, d’aquesta manera, la seva
incorporació al mercat laboral de
forma estable i duradora en el
temps.

Els processos selectius s’han
realitzat aquests dies i per a poder
prendre-hi part i optar a un dels
contractes en pràctiques oferts,
els joves havien de complir els re-
quisits següents: ser beneficiaris
del Sistema Nacional de Garantia

Juvenil; estar inscrits com a de-
mandants d’ocupació no ocupats
(DONO) al Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya; acreditar la
possessió d’un títol universitari o
de formació professional de grau
mitjà o superior o títols oficial-
ment reconeguts com a equiva-
lents, o d’un certificat de profes-
sionalitat, que els habilitin per a
l’exercici professional; i complir
els requisits que exigeix la moda-
litat del contracte de treball en
pràctiques i la convocatòria
d’aquest programa. 

Extensa difusió prèvia
Les preofertes vinculades a
aquests processos selectius han
estat difoses a través del web de
l’Ajuntament de Figueres i els ser-
veis de borsa de treball de les uni-
versitats de Girona, Vic, Barcelo-
na, Autònoma de Barcelona, Po-
litècnica de Barcelona, Oberta de
Catalunya així com als INS Ra-
mon Muntaner de Figueres, INS
Vallvera de Salt i INS Montilivi de

Girona en el cas de les titulacions
corresponents als cicles forma-
tius. També s’han difós a través
dels col·legis professionals dels
estudis de psicologia, sociologia,
ciències polítiques i dret.

A partir del 31 d’octubre
Els contractes s’iniciaran el 
d’octubre, són a jornada comple-
ta i tenen una durada de sis me-
sos. Com és habitual en aquesta
mena d’actuacions, els joves con-
tractats disposen d’un pla de
pràctiques molt concret i estan
tutoritzats per diversos tècnics del
consistori.

Aquests contractes de treball
s’efectuaran d’acord amb les con-
dicions establertes en l’Ordre
TSF//, de  de juliol i la
Resolució TSF//, de 
de juny, per la qual s’obre la con-
vocatòria per a l’any  i estan
cofinançats per la Iniciativa
d’Ocupació Juvenil i el Fons So-
cial Europeu -, amb un
cofinançament del ,.
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Figueres contracta en pràctiques sis
joves del programa de Garantia Juvenil 
Els treballs que portaran a terme són a jornada completa i tenen una durada de sis mesos

H ola emprenedors i
emprenedores, ja
som a les acaballes

del mes d’octubre i, qui més
qui menys, haurà pogut gau-
dir d’uns dies de vacances
durant l’estiu o la tardor.
Per als autònoms, això
de vegades resulta molt
complicat, feines per acabar,
trucades en dies que tenies
destinats a descansar, tre-
balls que apareixen a última
hora i que són molt urgents,
etc. Tot i això, com vam par-
lar en el darrer article en
aquesta mateixa secció,
sempre és bo agafar-se uns
dies i desconnectar de la fei-
na... a menys que algun mo-
tiu de força major ens ho im-
pedeixi.

Com deia, ja som a octu-
bre... I què passa a l’octubre,
així com al gener, a l’abril i al
juliol quan s’és autònom?
Doncs que s’han de presen-
tar els impostos del trimes-
tre anterior i generalment
pagar. La data límit és el dia
 o el següent dia hàbil, el
dia  en cas que aquests
impostos es vulguin domici-
liar.

Per fer-nos una idea, veu-
rem els impostos més usuals
que ha de presentar un autò-
nom en aquestes dates. Cal
remarcar que no hi són tots
els impostos possibles a pre-
sentar, ni tots els autònoms
han de presentar-los tots,
això dependrà del règim
d’IRPF i del règim d’IVA en
el qual estiguin enquadrats.

Els models més usuals a
presentar són:

– Model . Retencions
IRPF treballadors i profes-
sionals independents.

– Model . Retencions
IRPF lloguers. Si es té llogat
un local, despatx, magat-
zem...

– Model . Retencions
IRPF règim estimació direc-
ta.

– Model . Retencions
IRPF règim de mòduls.

– Model . Declaració
d’IVA.

Aquests són, a grans trets,
els models a presentar, així
que no ho deixem per a l’úl-
tim dia i comencem a prepa-
rar els comptes perquè la
presentació se’ns faci el
menys feixuga possible.

Una abraçada a tots i to-
tes!

ELS IMPOSTOS
DE L’AUTÒNOM

OPINIÓ

Marc 
Masmitjà 

Pujol

Economista

Microsoft Office Excel 2016. 
Nivell avançat (30 hores)
DATES: a partir del 29 d’octubre de 2019
HORARI: dimarts i dijous, de 90.00 a 12.00 hores
LLOC: Fundació Clerch i Nicolau 
(carrer Nou, 53, Figueres)
INSCRIPCIONS: www.idfo.com

Curs de francès. Atenció al client. 
Nivell B1.2 (60 hores)
DATES: de l’11 de novembre al 16 de desembre de 2019
HORARI: dilluns, dimecres i divendres, 

de 09.15 a 13.15 hores
LLOC: Centre de Formació Integrat 
Ferran Sunyer i Balaguer (ronda Sud, 3, Figueres)
PREINSCRIPCIONS: del 28 d’octubre al 4 de novembre 
a les oficines de Promoció Econòmica

Fotografia aplicada pel comerç digital i xarxes
socials. Màrqueting de continguts (4 hores)
DATA: dilluns 18 de novembre de 2019 
HORARI: de 10.00 a 14.00 hores
LLOC: Àrea de Promoció Econòmica 
(carrer del Rec Arnau, 8, Figueres)

INSCRIPCIONS: www.feslabossa.cat

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 08.30 a 14.30 hores. Tel. 972 674 261 
promocioeconomica@figueres.org

AGENDA

EMPORDÀ

Joves en pràctiques de l’edició anterior del programa.

Projectes
La contractació d’aquests
sis joves en pràctiques del
programa de Garantia
Juvenil dona suport als
següents projectes de
diferents departaments
municipals de l’Ajunta-
ment de Figueres:

Digitalització Seguiment 
i control de qualitat de 
processos de digitalització
d’informació territorial 
i sistemes de gestió del Servei
d’Informació Geogràfica.

Divulgació cultural
Adaptació, desenvolupa-
ment i coordinació de les lí-
nies i estratègies de comuni-
cació, difusió i divulgació de 
l’activitat de l’àrea de Cultura
i d’arts escèniques 
de l’Ajuntament de Figueres 
a les noves aplicacions 
digitals del Servei de Cultura 
i Arts Escèniques.

Suma-t’hi Recolzament 
al programa Xarxa d’acollida
de nouvinguts: Suma-t’hi del
Servei de Nova Ciutadania.

Administració Organitza-
ció i actualització del servei
d’administració electrònica
de l’Ajuntament de Figueres
de Secretaria.

Recursos humans Digita-
lització de processos i mode-
latge de documents de recur-
sos humans del servei de Re-
cursos Humans.

Joventut Tècnic auxiliar
d’informació juvenil a l’Ofici-
na Jove del Servei de Joven-
tut.
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