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L’IMO ajuda 157 persones a trobar feina
• E l viver d’emprenedors de l’FP té sis empreses gestionades des d’aquest equipament
Un miler de persones
s’han inscrit enguany a
l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) i 157 han trobat feina per mitjà d’aquest
ens, segons es va donar a
conèixer al consell rector
extraordinari de l’entitat.
Durant la reunió del consell rector es va aprovar per
unanimitat el relleu al capdavant de la presidència de
l’ens, que passa a mans del
tinent d’alcalde Rafael Peris,
que assumirà aquesta funció després de la marxa a
l’empresa privada del tinent
d’alcalde Josep Presseguer.
El regidor Joan Gómez serà
vicepresident de l’IMO.
De les 157 persones que
han trobat feina aquest

2014 per mitjà de l’IMO,
54 ciutadans ho han fet a
través d’inserció laboral
(contracte laboral) i 103
mitjançant la dotzena de
projectes que es tiren enda-

L’Institut Municipal
d’Ocupació té una
important funció de
suport i impuls a
l’emprenedoria
L’alcalde conversa amb alumnes que fan un curs de formació . © H. S.

vant des de l’institut, com
ara els plans d’ocupació i
d’altres.
L’IMO té una important
funció de suport i impuls a
l’emprenedoria. En aquest
sentit, cal destacar que el
viver per a emprenedors de

la Formació Professional de
Lleida, que impulsa l’IMO,
ja té sis empreses gestionades des d’aquest equipament per joves menors de
25 anys.
Per tal d’informar-vos
dels serveis que ofereix ac-

tualment l’Institut Municipal d’Ocupació, us podeu
adreçar al carrer Pare Palau
5 (al barri de Pardinyes),
consultar la pàgina web
www.imolleida.com, trucar al telèfon 973 24 20 00
o enviar un e-mail a imo@
paeria.cat. •••

Programa “Fem ocupació per a Joves”
•U
 na seixantena de nois i noies de 18 a 30 anys es podran beneficiar d’aquest projecte
L’Institut Municipal d’Ocupació posa en marxa un
nou programa per inserir
laboralment joves a l’atur i
per promoure projectes que
desenvolupen actuacions
ocupacionals per afavorir la
inserció laboral de les persones de 18 a 30 anys. El
projecte rep el nom de “Fem
ocupació per a Joves” i s’hi
podran acollir fins a 60 joves
que disposin del graduat
en Ensenyament Secundari Obligatori (ESO) o hagin
completat el Batxillerat, es
trobin en situació d’atur,
sense qualificació especialitzada, i, prioritàriament, amb
experiència professional.
El pla “Fem ocupació
per a Joves”, desenvolupat per l’Institut Municipal

El pla preveu formació vinculada a les necessitats laborals. © IMO

Inclou l’orientació,
la tutoria i
l’acompanyament
a la inserció
laboral, la formació
i l’experiència
professional

d’Ocupació, inclou accions
com ara l’orientació, la tutoria i l’acompanyament a
la inserció; la formació vinculada al contracte laboral
i adaptada a les necessitats reals de les empreses,
i l’experiència professional
amb contracte laboral, entre
d’altres.

Les empreses o entitats
que formalitzin el contracte de treball amb aquests
joves rebran una subvenció
del SOC equivalent al salari mínim interprofessional
fixat per al 2014 durant sis
mesos. Pel que fa a la tipologia contractual, pot ser un
contracte per a la formació
i aprenentatge o qualsevol
altra modalitat que permeti
una jornada a temps parcial
per poder combinar el treball efectiu amb la formació
i amb els sis mesos de contracte.
El projecte forma part del
Pla Inserjoves de la Generalitat, que enguany destina
50 milions a orientar, formar
o inserir joves catalans en el
mercat laboral. •••
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