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EMPORDÀ

ACTUALITATECONOMIA

 PROMOCIÓ ECONÒMICAFIGUERES

L’Ajuntament de Figueres accentua
els programes d’ocupació i formació
Són promoguts des de l’Àrea de Promoció Econòmica i el Servei d’Informació i Orientació
REDACCIÓ FIGUERES

Els programes promoguts per
l’Àrea de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Figueres i subvencionats per la Generalitat de Catalunya estan en ple funcionament.
S’estan acabant de perﬁlar aquells
itineraris d’inserció per aconseguir
feina una vegada ﬁnalitzat el programa o la formació realitzada.
Des dels diferents programes
d’orientació, s’han adaptat a la
nova situació generada per la Covid-19. S’han reprès les orientacions individualitzades i les formacions respectant les mesures de seguretat i sempre amb cita prèvia.
Actualment, els programes actius
són els següents.
Projectes Singulars
El programa Projectes Singulars se
centra en la formació professionalitzadora en Dependent/a de comerç i/o caixer/a amb francès i tutories individualitzades. És dirigit a
joves de 16 a 29 anys inscrits a la Garantia Juvenil. En aquests moments
s’està realitzant la selecció dels joves motivats per treballar en el sector comerç. Si hi esteu interessats,
podeu concertar entrevista al 972
674 261 (demaneu per Elisabet).

Ubicat
Ubicat és un programa innovador
d’acompanyament a la inserció i
suport ocupacional per a la inclusió
social. Està adreçat a persones amb
diﬁcultats d’inserció laboral, situació d’atur de llarga durada i/o persones treballadores que es troben
en situació de precarietat laboral,
totes elles inscrites al SOC i residents a l’Alt Empordà. Dues tècniques orientadores realitzen les actuacions d’orientació sociolaboral,
i també acompanyen els participants a les sessions de coneixement del mercat de treball de la
zona visitant empreses.
En el marc d’aquest programa es
gestionen pràctiques no laborals.
Tot i que la situació actual de pan-

Referent d’Ocupació Juvenil
El Programa Referent d’Ocupació Juvenil és promogut pel
Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya (SOC), iniciat el
2018 a Figueres i que ha
atès més de cent joves
ﬁns ara. Ofereix orientació formativa i/o laboral a
joves d’entre 16 i 29 anys
de forma gratuïta. Les actuacions es realitzen tant de
forma individual com grupal, on es treballen aspectes
relacionats amb la recerca de
feina i de formacions, posant
especial atenció en els interessos i les motivacions de cada
jove. La subvenció rebuda per a
la contractació de l’orientadora
ha estat de 36.800 euros. Les actuacions es duen a terme a la
seu de Promoció Econòmica
(Antic Convent dels Caputxins) i en les aules dels centres
educatius que ho sol·liciten.
Les dues activitats s’han reprès
amb molt d’èxit.

LA CLAU
Un servei obert a tothom
 El Servei Municipal d’Informació i
Orientació (SMIO) continua treballant
per assessorar i orientar les persones i per oferir-los els recursos formatius que els permetran millorar
les seves possibilitats de trobar una
feina. Les persones interessades poden contactar al telèfon 972 674 261
o al correu smio@figueres.org

dèmia ha fet modiﬁcar les previsions d’accions presencials, es treballa per tal que properament es
puguin dur a terme.
A través d’aquest programa es
desenvolupen totes aquestes accions amb l’objectiu d’inserir laboralment els seus participants. La
subvenció rebuda ha estat de
116.915,20 euros.
Enfeina’t
Programa que fomenta accions per
a la contractació laboral temporal i
acompanyament a la inserció de
les persones en situació d’atur de
llarga durada amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat, trencant
amb la seva situació de desocupació.
Els contractes vinculats a aquesta subvenció tenen una durada
de 6, 9 o 12 mesos i la retribució és l’establerta en el
conveni. Durant aquest
període les persones reben orientació en la seva
recerca activa de feina.
Actualment, les tutories o sessions d’orientació es realitzen presencialment i per
mitjans telemàtics.
Els primers contractes ja han ﬁnalitzat i alguns dels participants
s’han inserit laboralment. Aquesta subvenció,
de
250.037,36 euros, ha
permès contractar
deu persones que
estan desenvolupant diferents tasques de suport a
l’Ajuntament.
FREEPIK

Treball i formació
L’edició en curs del Programa Treball i Formació es va iniciar el desembre passat amb la contractació
de 41 participants, 21 homes i 20
dones, sent el 73% majors de 45
anys, amb diferents perﬁls vulnerables per la inserció laboral. Han
estat contractats per dur a terme
un total de 12 projectes de diferents
àmbits i una durada de 6 o 12 mesos per la millora de l’ocupabilitat,
facilitant-los competències professionals mitjançant experiència laboral, un entorn productiu real, i
formació professionalitzadora de
60 hores obligatòries repartides en
mòduls d’informàtica i de treball
en equip. Simultàniament, es realitza l’acompanyament actiu de
les persones participants (actualment en línia i presencialment
amb cita prèvia), per dotar-los d’eines per desenvolupar habilitats i
capacitats que els permetin millorar la situació laboral o professional. Aquesta subvenció va ser atorgada per un import de 631.834,08
euros.
Treball als Barris
Acompanyar persones que tenen
diﬁcultats a l’hora de trobar feina
és el principal objectiu d’aquest
programa. L’acció se centra en els
barris de la Marca de l’Ham i del
centre històric de Figueres, ja que
el projecte neix sota el paraigua de
l’antiga Llei de barris. En funcionament des de l’any 2007, és un clar
referent per a les persones que hi
resideixen. A banda d’un assessorament personalitzat i proper,
s’ofereix formació bàsica i professionalitzadora per augmentar
l’ocupabilitat de la gent que s’atén.
En aquests moments, s’està desenvolupant la formació professionalitzadora i l’experienciació laboral en l’àmbit de la neteja i del manteniment dels espais públics. El
projecte preveu la possibilitat de
fer pràctiques en empreses, un servei de monitoratge per a infants
mentre la mare o el pare està fent
formació i programes d’experienciació laboral. Enguany, s’ha rebut
una subvenció de 444.025,25 euros
que permetrà atendre més de 250
persones. Les persones seran ateses per un equip interdisciplinari
contractat amb la subvenció.

AGENDA
Cursos subvencionats per a persones
desocupades i treballadores
Curs de creació d’empreses (27 h.)
Dates: del 13 al 30 d’octubre de 2020
Dies: dimarts, dimecres i divendres
Horari : de 17.00 a 20.00 hores
Sessions en línia (plataforma Zoom).
3 Mòduls. Introducció, Màrqueting i Fiscalitat

Informació i inscripcions
a promocioeconomica@figueres.org

Microsoft Office Excel, nivell inicial (45 h.)
Inici previst durant l’octubre de 2020
Dies: dimarts i dijous. Horari: de 9.30 a 13.30 h.
Lloc: Centre de Formació Integrat
Ferran Sunyer i Balaguer (Ronda Sud, 3)

Més informació i inscripcions a www.idfo.com

Microsoft Office Excel, nivell avançat (30 h.)
Dates: del 22 d’octubre al 17 de novembre de 2020
Dies: dimarts i dijous. Horari: de 9.30 a 13.30 h
Lloc: Centre de Formació Integrat
Ferran Sunyer i Balaguer (Ronda Sud, 3)
Més informació i inscripcions a www.idfo.com
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SI ETS AUTÒNOM,
TINC UNA BONA
NOTÍCIA PER TU!

P

er fi, finalment la Seguretat Social ho ha
acceptat! Després de
diverses sentències del Tribunal Suprem on es reconeixia
el dret dels nous autònoms
societaris a accedir a la tarifa
plana, la Seguretat Social ha
modificat els seus criteris i
permetrà acollir-se a aquest
tipus de treballadors autònoms a aquesta bonificació
«per a nous treballadors per
compte propi» en les mateixes
condicions que la resta.
De tota manera... qui són
els autònoms societaris i
quins són els avantatges que
tindran després d’aquesta
modificació de criteris per
part de la Seguretat Social?
Quan algú decideix fer el
pas cap a l’emprenedoria, ha
de decidir de quina forma ferho i com constituir-se. Si ho fa
sol, en general, el millor és
constituir-se com a autònom
persona física. Més senzill,
més ràpid i més barat, això sí,
amb responsabilitat personal.
Si sou unes quantes persones les que voleu emprendre
juntes, ho heu de fer sota la figura d’una societat. Aquesta
pot ser una societat civil, una
societat limitada, una societat
anònima, una cooperativa…
És a dir, figures que permetin
realitzar activitats de forma
conjunta. A partir d’aquí, és
quan us heu de constituir
com a autònoms societaris.
Doncs bé, que és el que
passava fins ara amb la tarifa
plana? Doncs que els autònoms que es donaven d’alta
com a persona física, i reunien els requisits per accedir
a la tarifa plana, pagaven 
euros mensuals durant el primer any i tenien reduccions el
segon i tercer any. En canvi,
qui es donava d’alta com a autònom societari pagava com a
mínim uns  euros mensuals, ja que al ser societari no
tenia el dret a accedir a la tarifa plana.
Ara, amb aquesta modificació, els autònoms societaris
que es puguin adherir a la tarifa plana tindran les mateixes condicions que els autònoms persona física, cosa que
celebro amb vosaltres per haver-se acabat aquest greuge
comparatiu entre els autònoms.
Salut i a emprendre!

