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Vols millorar la
competitivitat
de la teva
empresa?
➤ Arrenquen els
assessoraments
empresarials en TIC
per a les empreses
FIGUERES | REDACCIÓ

L’Assessorament empresarial
en TIC és una de les accions incloses dins del Projecte innovador i
experimental: Foment de les TIC
a l’Alt Empordà, programa en el
qual participa l’Ajuntament de Figueres i que està cofinançat pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Empleo
y Seguridad Social. La quantia
destinada a aquesta acció serà de
45.771,38 €.
Aquesta acció està orientada a
millorar la competitivitat de les
empreses mitjançant sessions presencials d’assessorament personalitzades i especialitzades en diferents àmbits empresarials.
Els destinataris seran empreses
de tota la comarca que vulguin millorar en l’àmbit de les TIC.
Les sessions es duran a terme a
la seu de cada empresa beneficiària, però també s’oferirà l’opció de
realitzar-les a les instal·lacions de
l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Figueres si se
sol·licita prèviament.
Els diferents àmbits d’assessorament oferts seran: Estratègia
TIC de l’empresa; escaneig i impressió 3D; eines de gestió TIC; Ecommerce; Web i posicionament;
xarxes socials; seguretat informàtica, i màrqueting digital.
Cada empresa podrà escollir un
màxim de tres d’aquests àmbits
d’acord amb les seves necessitats i
preferències. Per a cadascun d’ells,
s’oferiran tres sessions d’assessorament: sessió de diagnosi, sessió
de pla de treball i sessió de seguiment. A més, les empreses rebran
un pla d’acció personalitzat elaborat pel consultor designat.
S’han establert unes bases per a
regular i fixar els criteris i el procediment de concessió d’aquestes
subvencions. Una comissió qualificadora serà l’encarregada de revisar el compliment dels requisits
i les condicions d’accés. Posteriorment, farà el seguiment i el control de l’execució i dels resultats
obtinguts a cada empresa. Per la
seva banda, les empreses beneficiàries es comprometran a lliurar
un informe descrivint les accions
executades del pla d’acció i els resultats obtinguts, en el termini de
sis mesos des de la recepció del pla
d’acció. Les empreses que vulguin
optar a beneficiar-se d’aquesta acció poden posar-se en contacte
amb el seu ajuntament o directament amb l’Oficina d’Emprenedoria i Empresa de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres.

L’abril ha tornat a baixar l’atur,
com a conseqüència de la Setmana Santa
➤ La contractació ha crescut un 47,2% a la comarca respecte el març i es concentra a les localitats costaneres
FIGUERES | REDACCIÓ

Aquest mes d’abril passat s’han
registrat 7.862 persones desocupades a l’Alt Empordà. La xifra és
molt positiva, ja que n’hi ha hagut
901 menys que el mes anterior
(-10,3%) i 1.093 menys que el mateix mes d’abril però un any abans
(-12,2%). En el cas de Figueres, les
persones aturades registrades a
l’abril han estat 3.510. Aquesta xifra representa un descens de 257
persones respecte al març (-6,8%)
i de 479 persones respecte a l’abril
del 2016 (-12,0%).

El sector serveis ha concentrat
aquesta reducció mensual, amb
784 persones aturades menys a la
comarca (-12,3%), 222 de les
quals a Figueres (-8,3%).
En relació amb els altres municipis grans de la comarca, destaquem que aquest abril, l’Escala ha
reduït els aturats un 16,4% (-93
persones), Roses ho ha fet un
16,2% (-204 persones), la Jonquera un 14,5% (-38 persones) i
Llançà un 12,1% (-31 persones)
respecte a l’abril de l’any passat.
La taxa d’atur registral estima-

da s’ha reduït, situant-se al 13,6%
al conjunt de la comarca i al 16,6%
a Figueres.
Pel que fa a la contractació,
s’han realitzat 4.549 nous
contractes a l’Alt Empordà, 1.459
més que el mes de març i 1.209
més que el mateix mes de l’any anterior. A Figueres, el nombre de
nous contractes de treball ha estat de 990, 19 més que el mes anterior i 49 més que l’abril de l’any
passat.
La contractació ha estat majoritàriament temporal i en el sec-

tor serveis. Podem dir que, geogràficament, els nous contractes
s’han concentrat en les poblacions
costaneres.
Aquestes xifres tan positives
d’abril són degudes, només en
part, a la tendència general de la
recuperació econòmica. El descens en l’atur registrat ha estat
empès per l’augment de la contractació com a conseqüència de
la Setmana Santa, l’arribada del
bon temps i l’increment del turisme, que són característiques pròpies de la nostra economia local.

Observatori econòmic
g

INDICADORS DE L’ATUR DURANT UNA DÈCADA

Indicadors

Abril 2007

Variació

Abril 2017

Alt Empordà

Figueres

Alt Empordà

Figueres

Alt Empordà

Figueres

Persones en situació d’atur

3.479

1.298

7.862

3.510

4.383

2.212

Homes
Dones
Contractes signats
Contractes indefinits
Contractes temporals
Temporalitat

1.472

570

3.599

1.642

2.127

1.072

2.007

728

4.263

1.868

2.256

1.140

3.860

1.048

4.549

990

689

-58

1.054

240

843

150

-211

-90

2.806

808

3.706

840

900

32

72,7%

77,1%

81,5%

84,8%

+8,8pp

+7,7pp

Font: Observatori Socioeconòmic

Si comparem les dades d’abril del
2017 amb les d’abril del 2007, abans
de l’inici de la crisi, veiem que actualment hi ha 4.383 persones més

en situació d’atur a l’Alt Empordà,
2.212 de les quals a Figueres. Tot i
que s’han signat més contractes a la
comarca, han crescut els temporals

i han baixat els indefinits.
Així, la temporalitat ha augmentat 8,8 punts percentuals. A Figueres, s’han signat uns quants

contractes menys en el període actual. Tanmateix, l’increment de la
temporalitat ha estat de 7,7 punts
percentuals.

Eines de recerca de feina. Cal una carta de presentació?
FIGUERES | REDACCIÓ

La carta de presentació es considera, en moltes ocasions, una
formalitat, però té més importància de la que ens pensem. En
un procés de selecció tot compta. Una carta de presentació personalitzada ens pot ajudar a destacar sobre la resta de candidats
i a comunicar els nostres interessos, valors i el nostre objectiu
professional, sempre en relació
FORMACIÓ EN EINES TIC
PER A PERSONES A L’ATUR

E-COMMERCE (Gratuït)
 Dimarts i dijous, del dia 1 al dia 15
de juny.
 de 9.00 a 13.00 h. Total: 20 hores.
 Centre de Formació Integrat Ferran
Sunyer i Balaguer.
Inscripció: www.ddgi.cat/formacioenxarxa.

amb les característiques de l’oferta o de l’empresa on l’enviem.
També posa en relleu els nostres
punts forts i les nostres competències. Cada cop més utilitzem
el correu electrònic per enviar un
currículum. És en el cos d’aquest
correu electrònic on escriurem la
nostra carta de presentació.
Consells útils
Una carta de presentació ha de
TALLERS PER A PERSONES A L’ATUR

Taller de millora de currículum.
(Gratuït)  Dies 23 de maig, 6 i 20
de juny.
 de 9.15 a 13.15 h. Total: 4 h/taller
 Àrea de Promoció Econòmica.
Requisits: competències bàsiques en
eines TIC (Word, correu electrònic).
Informació i inscripcions: Àrea de
Prom. Econòmica smio@figueres.org.

ser breu, ben estructurada i redactada en positiu. Sempre s’ha
de personalitzar, enviar una còpia d’un model de carta estàndard no aporta cap informació
sobre nosaltres.
Abans de fer la carta hauríem
de recollir tota la informació possible sobre l’empresa i preguntar-nos què ens motiva per treballar-hi i què podem oferir-los
com a professionals, això ens ajuFORMACIÓ PER A EMPRESES
I TREBALLADORS

EINES DE GESTIÓ PER A EMPRESES
(Gratuït)
 Dimecres, del dia 31 de maig al
dia 28 de juny.
 de 16.00 a 20.00 h. Total: 20 hores.
 Centre de Formació Integrat Ferran
Sunyer i Balaguer.
Inscripció: www.ddgi.cat/formacioenxarxa.

darà a redactar-la. És molt important corregir-la i revisar-la
abans d’enviar el correu, assegurant-nos que no hi hagi errors
d’ortografia, gramàtica o puntuació. La podem enviar a un
amic o esperar unes hores abans
d’enviar-la per tornar-la a revisar. I no oblidem acabar l’e-mail
amb les nostres dades personals:
nom, cognoms, telèfon i correu
electrònic.
PÍNDOLA EMPRESARIAL

Office 365 (Gratuït)
 Dilluns 29 de maig.
 de 9.00 a 13.00 h. Total: 4 hores.
 Centre de Formació Integrat Ferran
Sunyer i Balaguer.
Inscripció: www.ddgi.cat/formacioenxarxa.

INFORMEU-VOS

www.figueres.cat/empren
Per a més informació sobre aquests cursos i activitats adreceu-vos a: Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres
Avinguda M. Àngels Anglada, 15 Telèfon 972 674 261 e-mail: promocioeconomica@figueres.org. www.figueres.cat/empren
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h

