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Noves formacions subvencionades
per a persones treballadores i aturades
Els cursos s’iniciaran el mes de febrer del 2019 i s’allargaran tot el primer semestre
REDACCIÓ FIGUERES

L’IDFO-UGT, Institut per al desenvolupament de la formació i
l’ocupació, amb la col·laboració
de l’Oficina d’Emprenedoria i
Empresa (OEE) de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres, obrirà l’any
 oferint noves formacions
subvencionades adreçades a persones treballadores en actiu i aturades. L’OEE, a més a més, promourà noves edicions dels cursos intensius de francès i del curs
de creació d’empreses.
L’oferta formativa serà molt
àmplia. Les especialitats que
s’impartiran estan estretament
lligades amb les necessitats detectades mitjançant la prospecció empresarial que s’ha portat a
terme prèviament al llarg de tot
aquest any.
Els cursos que començaran
aquest mes de febrer són: Introducció al posicionament web,
Llei de protecció de dades i Francès A.. Les sessions es faran al
Centre de Formació Integrat Ferran Sunyer i Balaguer (Ronda
Sud, ) o a la Fundació Clerch i
Nicolau (carrer Nou, ), de Figueres.
Millorar l’ocupabilitat
Amb l’impuls d’aquestes iniciatives formatives, l’Oficina d’Emprenedoria i Empresa segueix
apostant fermament per incrementar els serveis que s’ofereixen

OFERTA DE CURSOS
ESPECIALITAT CURS

HORES

INICI

FINAL

HORARI

16

01.02

22.02

Dv, de 16 a 20 h

Llei de protecció de dades

15

02.02

23.02

Ds, de 9.30 a 13.30 h

Francès A2.1

60

04.02

08.03

Dll, Dc i Dv, de 9.15 a 13.15 h
Dv, de 16 a 20 h; i Ds, de 9.30 a 13.30 h

Introducció al posicionament web

Curs de creació d’empreses

52

01.03

05.04

Com parlar en públic

20

08.03

29.03

Dv, de 19 a 21 h

Francès A2.2

60

11.03

12.04

Dll, Dc i Dv, de 9.15 a 13.15 h

Actualització fiscal i comptable

15

01.04

15.04

Dll, Dc i Dv, de 10 a 12 h

Informació i atenció turística en anglès

30

06.05

17.05

De Dll a Dv, de 9 a 12 h

Informació i atenció turística en francès

30

06.05

17.05

De Dll a Dv, de 9 a 12 h

Comptabilitat informatitzada

40

20.05

17.06

Dll, Dc i Dv, de 9 a 12 h

Dl: Dilluns, Dt: Dimarts, Dc: Dimecres, Dj: Dijous, Dv: Divendres, Ds: Dissabte
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Les especialitats dels cursos
que s’impartiran estan
estretament lligades amb
les necessitats detectades
Les sessions es faran al
Centre de Formació Integrat
Ferran Sunyer i Balaguer o
a la Fundació Clerch i Nicolau

L’any 2019 començarà amb una nova oferta de cursos subvencionats.

a les empreses i als emprenedors
del territori.
En aquest cas, el que es pretén
des de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres
és millorar l’ocupabilitat de les
persones, per tal que aquestes
puguin ampliar les seves competències i els seus coneixements
per aplicar-los després als llocs
de treball.

Subvencions destinades a la contractació de majors de 45 anys
Aquesta és una línia
d’ajuts que promou el
Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya (SOC)
REDACCIÓ FIGUERES

L’objectiu principal de la convocatòria és incentivar les empreses
per impulsar la contractació i la
creació d'ocupació entre les persones de més de  anys en situació d'atur, que es troben apartades

del mercat de treball i amb dificultats per a reincorporar-s’hi.
El Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (SOC) subvenciona els
contractes de treball que tinguin
com a mínim  mesos de durada,
una jornada laboral igual o superior al  i el seu centre de treball
a Catalunya. La durada màxima
subvencionable de cada contracte, inclosa, si s’escau, la seva pròrroga, és de  mesos; tret que es
tracti de la contractació d’una persona que tingui reconegut un grau
de discapacitat igual o superior al

La durada màxima
subvencionable de cada
contracte, inclosa, si s’escau,
la pròrroga, és de 12 mesos
, cas en què el contracte podrà
durar fins a  mesos.
Persones destinatàries
Les persones destinatàries dels
contractes de treball subvencionats han d'estar en situació d’atur
i tenir  anys o més; han d’estar

inscrites com a demandants
d’ocupació no ocupades (DONO)
al SOC, durant almenys  mesos
en els darrers  mesos; i no poden haver prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de
contractació de durada indefinida en els darrers  mesos.
Per conèixer la resta de requisits per poder optar a aquestes
subvencions, així com per presentar la sol·licitud per a ser-ne entitat
beneficiària, cal consultar el portal d’Internet www.serveiocupacio.gencat.cat.

AGENDA
SERVEI D’ASSESSORAMENT PER A EMPRENEDORS DEL TERRITORI
Assessorament professional per a la posada en marxa de projectes emprenedors.
Es tracta d’un servei:
1. Personalitzat
2. Amb cita prèvia
3. Gratuït
Si tens una idea de negoci però necessites un cop de mà, no ho dubtis i demana la
teva cita!

Més informació:
Oficina d’Emprenedoria i Empresa
Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres
Av. Maria Àngels Anglada, 15 17600 Figueres Tel. 972 67 42 61
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30 h.
E-mail: promocioeconomica@figueres.org

OPINIÓ

Marc Masmitjà Pujol
TÈCNIC D’EMPRENEDORIA

ETS
EMPRENEDOR?
ASSESSORA’T!

S

i ets emprenedor, tinc
una bona notícia per a
tu! Tots sabem que emprendre un nou negoci és una
cosa il·lusionant: es comença
una nova etapa a la vida, es
plantegen nous reptes professionals... i, tot això, ha d’estar
enfocat a incrementar el teu
benestar, tant laboral com
personal.
Tots sabem també que no
és una cosa fàcil, que calen
molta empenta i moltes ganes de tirar endavant el projecte i que, com passa en
qualsevol etapa de la vida, es
produiran moments complicats, en els quals no ens hem
de desanimar, sinó posar-hi
tot el nostre esforç i la nostra
energia per superar-los i
aprendre d’ells. D’aquesta
manera, farem tot el possible
per evitar que es tornin a repetir.
I aquí ve
«Si tens dubtes, la bona
preguntes
notícia:
o inquietuds
des de ja fa
sobre la teva idea uns
de negoci, pots
quants
passar a fer-nos anys,
una visita
l’Ajuntai t’ajudarem»
ment de
Figueres,
mitjançant
l’Oficina d’Emprenedoria i
Empresa de l’Àrea de Promoció Econòmica, posa a la teva
disposició el servei d’assessorament per a emprenedors.
Si tens dubtes, preguntes o
inquietuds sobre la teva idea
de negoci, pots passar a fernos una visita i t’ajudarem a
fer realitat el teu projecte.
T’assessorarem per fer el
pla d’empresa, que et servirà
a tu mateix per saber quina
és la viabilitat del projecte i
també si has d’acudir a una
entitat financera, en cas que
necessitis finançament.
El servei d’assessorament
per a emprenedors es tracta
d’un oferiment gratuït i pots
venir totes les vegades que
consideris necessàries. El
més important per a nosaltres és que el teu projecte tiri
endavant.
Per sort, a la comarca de
l’Alt Empordà sempre s’estan
coent projectes i van apareixent nous emprenedors. És
per això que, si ens vols venir
a veure, millor que truquis al
   i demanis la teva
cita. T’atendrem amb la màxima il·lusió. Fins aviat! T’hi
esperem!

