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 PROMOCIÓ ECONÒMICA FIGUERES
AGENDA

EMPORDÀ

A punt la Fira d’Ocupació
Alt Empordà. TreballemGi

OPINIÓ

Marc Masmitjà
ECONOMISTA

La tercera edició d’aquesta iniciativa se celebra aquest març a Figueres
LA CITA

FIRA D’OCUPACIÓ «TREBALLEMGI»
LLOC: Auditori dels Caputxins de Figueres
DIES: Dijous 28 de març, per a joves de 16 a 29
anys inscrits a la Garantia Juvenil, de 9.00 a
14.00 hores. Divendres 29 de març, per a
majors de 45 anys, de 9.00 a 14.00 hores

REDACCIÓ FIGUERES

La Fundació Clerch i Nicolau.
COM PARLAR EN PÚBLIC
(20 HORES)
LLOC: Fundació Clerch i Nicolau
(Carrer Nou, número 53,
de Figueres)
DATES: Pendents de confirmar.
HORARI: dijous i divendres,
de 18.00 a 20.00 hores.
INFORMACIÓ: www.idfo.com
o al telèfon 972 48 56 37
FRANCÈS ATENCIÓ AL CLIENT.
NIVELL A2.2 (CURS INTENSIU,
60 HORES)
PREINSCRIPCIONS: De dilluns
a divendres, de 9.30 a 14.00 hores,
a les oficines de l’Àrea
de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament
de Figueres (Ronda Sud, 3).
LLOC: Centre de Formació
Integrat Ferran Sunyer i Balaguer
de Figueres
DATES: de l’11 de març al 12 d’abril
del 2019
HORARI: dilluns, dimecres
i divendres, de 9.15 a 13.15 hores
FORMACIÓ EN CAPTACIÓ
DE FONS PER A ENTITATS
I ASSOCIACIONS (15 HORES)
LLOC: Centre de Formació
Integrat Ferran Sunyer i Balaguer
de Figueres (Ronda Sud, 3)
DATES: 22, 23 i 29 de març del 2019
HORARI: divendres, de 16.00
a 21.00 hores, i dissabte,
de 9.00 a 14.00 hores
DADES:
Les formacions són subvencionades
i es fan al Centre de Formació
Ferran Sunyer i Balaguer.
Les places són limitades.
Cal inscripció prèvia.
Més informació:
Oficina d’Emprenedoria i Empresa.
Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Figueres.
Avinguda Maria Àngels Anglada, 15,
de Figueres
Telèfon 972 674 261.
Horari: de dilluns a divendres,
de 8.30 a 14.30 hores.
E-mail: promocioeconomica@figueres.org

Després de la bona acollida de
la a Jornada comarcal d’ocupació per a majors de  anys, celebrada a Roses el  de març de
 i organitzada conjuntament
pels ajuntaments de Figueres,
Castelló d’Empúries, Roses, Vilafant, el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, arriba la a
edició d’aquesta iniciativa, sota el
nom de Fira d’Ocupació Alt Empordà. TreballemGi.
En aquesta edició, la Cambra
de Comerç de Girona s’incorpora
a l’organització. A més, es compta

amb el cofinançament del Fons
Social de la Unió Europea i del
Ministeri de Treball, Migracions
i Seguretat Social, en el marc del
Programa Integral de Cualificación y Empleo.
Facilitar la recerca de feina
Com a principal novetat, l’abast
de la jornada s’amplia, passant
d’un a dos dies i incloent-hi el
col·lectiu de joves d’entre  i 
anys. Aquesta iniciativa vol contribuir a facilitar la recerca de feina i la inserció laboral a escala comarcal entre els col·lectius amb
més dificultats, que són les persones joves i les que tenen més de
 anys.
La Fira d’Ocupació Alt Empordà. TreballemGi, com en les edicions anteriors, serà un espai
d’intermediació d’ofertes de treball en el qual les empreses podran dur a terme entrevistes de
selecció amb els candidats a ocu-

par cada lloc de feina.
Moltes empreses de la comarca estaran presents a la Fira i participaran en l’espai d’entrevistes
amb la finalitat de cobrir les seves
vacants, tant immediates com
previstes per als pròxims mesos.
A més a més, es comptarà amb la
presència de diverses entitats de
formació del territori i hi haurà
conferències i tallers.
Inscripcions en un portal web
Mitjançant un portal web, que
s’activarà els propers dies, es publicaran les empreses participants en la Fira i les seves ofertes
laborals. A partir d’aquí, les persones interessades a ocupar alguna de les vacants es podran inscriure a les que s’adeqüin més al
seu perfil professional. D’aquesta
manera, a través de la inscripció
a cada oferta, obtindran l’horari
per a realitzar l’entrevista corresponent a cada lloc de treball ofert.
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Font: Observatori Socioeconòmic de l’Alt Empordà.

LA NOVA
QUOTA
D’AUTÒNOMS

T

ots els principis d’any
venen amb novetats i,
com no podia ser de
cap altra manera, també hi
ha novetats pel que fa als autònoms. Algunes de les més
destacades són les que afecten la quota i són aquestes
que es detallen tot seguit: la
base mínima de cotització
mensual (aquella que ens
serveix per calcular el que
cobrarem a la jubilació i per
possibles baixes) passa de
, euros a , euros;
la cotització sobre la base
augmenta del , al ; a
més, anirà augmentant progressivament cada any fins al
, sent del , el ,
del , el  i del ,
el .
Per tant, la nova quota mínima resultant a pagar mensualment passa de , euros a , euros; a més, les
cobertures per contingències
professionals (,), cessament d’activitat
«La base mínima (,) i
de cotització
formació
mensual (calcula professioquè cobrarem a
nal (,)
la jubilació i per deixen de
possibles baixes) ser volunpassa de 932,70 € tàries i es
a 944,35 €»
converteixen en
obligatòries; pel que fa als autònoms
societaris, la base mínima de
cotització passa de .,
euros a ., euros, fet
que suposa que el cost de la
quota augmenta de ,
euros a , euros; la tarifa
plana per als nous autònoms
passa de  euros a  euros
durant el primer any.
Aquestes són les novetats
més importants pel que fa referència a la quota.
Encara que ens pugui semblar que només es tracta d’un
increment del cost, aquest
porta associats alguns avantatges.
Se’n destaquen els següents:
complint una sèrie de requisits, poder cobrar l’atur, si el
negoci no funciona i decidim
plegar, poder cobrar una
prestació en cas d’accident
de treball o malaltia professional, i no haver de pagar la
quota a partir del segon mes
de malaltia o incapacitat
temporal. Aquestes són una
sèrie de qüestions que, fins
ara, la majoria d’autònoms
no tenien cobertes.

