RECURSOS D’INFORMACIÓ,
FORMACIÓ I TECNOLÒGICS
PER A LA PROMOCIÓ
ECONÒMICA A L’ALTA
RIBAGORÇA

El projecte
Vol servir d’ajuda en la promoció econòmica
comarcal, però també donar cabuda a accions
que repercuteixin sobre les administracions i els
ciutadans.

Objectius

Un projecte per donar suport a l’empresa, als
autònoms, als emprenedors, als ocupats i
desocupats, a les administracions, i els seus
treballadors, i en general als ciutadans

Sota aquesta finalitat, s’engloben tres objectius
específics que giren entorn a tres àmbits
d'actuació diferents:
•
•

•

Transmetre
coneixements,
mitjançant
xerrades, sobre les relacions laborals entre
empresa i treballador, i l’ús de les TIC.
Formar, mitjançant cursos i tallers de l’àmbit
de la gestió d'empresa, el teletreball, l'ús de
les noves tecnologies, màrqueting digital,
tramitacions electròniques, etc.
Orientar, mitjançant un servei d'orientació
personalitzat sobre els aspectes que es
contemplen en els dos punts anteriors.

Destinataris
Totes les actuacions estan obertes a tot el
públic, tot i que algunes d’elles, estan orientades
especialment, per alguns sectors específics.

Per a més informació, contacteu amb el telecentre
o el consell comarcal

Resultats
De l’execució del projecte, s’espera una millora
dels coneixements, per part de l’entorn
socioeconòmic, sobre aspectes de gestió,
jurisdicció, fiscals, etc.; la presa de consciència de
la importància, i posada en pràctica, de l’ús de les
noves tecnologies; augmentar l’eficiència de les
relacions entre les empreses i organitzacions;
la
generació
d’iniciatives
d’innovació,
modernitzant i diversificant l’activitat econòmica;
etc.

Consell Comarcal Alta
Ribagorça
Av. Victoriano Muñoz, 48
25520 El Pont de Suert
973 69 03 53
www.altaribagorça.cat
consell@ccar.ddl.net

Organitza:
Telecentre de l’Alta Ribagorça
C/ Aigüestortes, 12 bxs.
25520 El Pont de Suert
973 69 05 50
telecentre.ar@ccar.ddl.net

Col·laboren:

Xerrada: La reforma laboral

Taller: Presentació de la renda telemàtica

Com ens afecta l’actual reforma del mercat de
treball, i visió dels canvis més representatius
que han entrat en vigor en els últims mesos.

Conjunt d’eines basades en les TIC per a
presentar la declaració de la renda.

Impartit per: Mònica Ricou. Llicenciada en dret
laboral.
Molt recomanat: Empresaris, treballadors,
desocupats, etc. Qualsevol persona que vulgui
estar al dia de l’estat actual de la reforma
laboral.
Lloc: Sala de plens del Consell Comarcal.
Data i hora: dimarts 29 de maig de 19.00 a
21.00 h.

Impartit per: Carles Roca. Dinamitzador TIC.
Molt recomanat: per a qualsevol persona que
es vegi obligada a presentar la declaració.
Lloc: Telecentre.
Data i hora: Divendres 25 de maig de 18.00 a
21.00 h.
Preu: 6 €

Curs: Les TIC com ajuda en la gestió de
la teva empresa

Preu: Gratuïta.

Servei d’orientació
El consell comarcal de l’Alta Ribagorça posa a
disposició de qualsevol persona, empresa o
organització,
un
servei
d’orientació
personalitzat que permeti un assessorament i/o
aprofundiment en aspectes que puguin
esdevenir de necessitats particulars respecte
als temes que es desenvolupen en aquest
projecte, així com d’altres que puguin estar-hi
relacionats.
S’ofereix orientació sobre temes com ara:
•

Conjunt de recursos, eines i metodologies,
basades en l’ús de les TIC, que faciliten la
gestió de petites i mitjanes empreses.

Xerrada: La pensió de jubilació
La reforma laboral, així com altres reformes en
l’àmbit de les pensions i els serveis socials, han
modificat també les pensions de jubilació.
Impartit per: Mònica Ricou. Llicenciada en dret
laboral.
Molt recomanat: Per a qualsevol persona, en
especial, propera a la jubilació.
Lloc: Sala de plens del consell comarcal.
Data i hora: Dimarts 12 de juny de 19.00 a
21.00 h.

•
•
•
•
•
•
•

Impartit per: Carles Roca. Dinamitzador TIC.
Molt recomanat: per a emprenedor@s,
empresaris, i professionals de qualsevol sector,
que vulguin conèixer i posar en pràctica eines
TIC d’ajuda a la gestió de la seva empresa.
Lloc: Telecentre
Data i hora: Dilluns i dimecres 21, 23, 28 i 30
de maig, 4, 6, 11, 13, 18 i 20 de juny, de 19.00
a 21.00 h.
Preu: 40 €

El règim laboral i de la seguretat
social (en general, i per a sectors
específics).
La base de cotització.
Tipus de contractes.
Els acomiadaments.
Pensions i jubilacions.
Situacions d’invalidesa.
Les últimes reformes.
Les TIC i la gestió d’empresa.

El servei d’orientació haurà de solicitar-se
formalment amb antelació a les dependències
del telecentre, mitjançant les dades de contacte
que es faciliten en aquest fullet.

Preu: Gratuïta.

Informació i inscripcions
Per a més informació o inscripcions, tant a les activitats que tenen cost com les que són gratuïtes, cal posar-se en contacte amb el telecentre.
Telecentre de l’Alta Ribagorça, C/ Aigüestortes, 12 bxs. – 973690550 – telecentre.ar@ccar.ddl.net

