AdministraciÃ³

CONTRACTES, NòMINES I SEGURETAT SOCIAL
Descripció
OBJECTIUS DEL CURS

El Curs de contractes, nòmines i seguretat social - nivell bàsic, està dissenyat per treballar els aspectes pràctics que ha de conèixer tota persona amb
funcions relacionades amb l'administració de personal.

DESTINATARIS

El curs va adreçat a totes aquelles persones que per motius professionals necessiten aprendre el funcionament de l'administració de personal. Per
seguir aquest curs no es requereix posseir coneixements previs del tema.

Programa
CONTRACTACIÓ

Normativa aplicable: introducció a les fonts específiques del dret del treball. Subjectes del contracte: empresa i treballador. Figures confrontants:
servei de transport, contracte d'execució d'obra, arrendament de serveis, administradors de societats, funcionaris, etc. Aspectes formals:
documentació oficial, elements i forma del contracte, tràmits a la OTG. Modalitats de contracte.

NÒMINES

Definició del salari, determinació del salari. La nòmina: conceptes cotitzables i no cotitzables, IRPF, conceptes subjectes i no subjectes. Incapacitat
temporal: malaltia comuna, accident laboral i no laboral, malaltia profesional. Maternitat.

SEGURETAT SOCIAL

Introducció: Diferents règims. Inscripció empresa. Assegurament de les diferents contingències: comuns i professionals. Cotització: Bases i tipus
aplicables. Bonificacions, reduccions i recàrrecs.

CÀLCUL DE NÒMINES I LIQUIDACIÓ DE SEGURETAT SOCIAL

Professorat
IRENE GARANGOU

Llicenciada en Dret per la Universitat de Girona. Actualment, presta els seus serveis professionals en un despatx d'advocats de reconegut prestigi,
desenvolupant tasques d'assessorament en Dret laboral i Seguretat Social.

FRANCESC OLIVERAS

Graduat en Relacions laborals i ocupació per la UOC.

De 1999 a 2016 desenvolupa funcions de Tècnic laboral en una important assessoria laboral de la ciutat de Girona, de la què és gerent des del 2016.

Compta amb àmplia experiència docent

Metodologia
Ensenyament personalitzat, possible gràcies a la limitació de places i als grups reduïts

Fàcil aprenentatge, mitjançant un mètode programat de contrastada efectivitat, i amb un màxim aprofitament de les hores lectives

Enfocament totalment pràctic

Ràpida assimilació en un temps mínim

Professorat amb àmplia experiència docent

Dates/horaris

Grup de vespres

Inici: 19 de febrer. 10 dimarts, de 19:30 a 22:00

Durada: 25 hores

Grup de dissabtes

Inici: 23 de febrer. 10 dissabtes, de 9:00 a 12:00 h

Durada: 25 hores

Lloc
A les nostres aules del C/Sèquia, 11 - 2a planta - 17001 Girona

