Ocupació • Setembre de 2014

El programa Reorienta’t, en marxa

• Cinquanta persones de 35 a 55 anys treballaran durant sis mesos a diferents regidories

L’alcalde de Lleida i diferents representants municipals amb dos dels participants en el programa Reorienta’t. © Defoto
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inquanta persones de 35 a
55 anys treballaran durant
sis mesos a diferents regidories de l’Ajuntament de
Lleida gràcies al programa
Reorienta’t, que és el primer resultat
del Pacte Local per a l’Ocupació 2014,
que van acordar l’equip de govern, CiU,
la Cambra de Comerç i els sindicats
UGT i CCOO.

Les primeres 21 persones es van incorporar a la feina al mes de juliol fent
tasques de suport en àmbits municipals i formació i, alhora, rebent suport
social. Els nous empleats desenvolupen tasques a drets civils, al cementiri, a la canera, com a operaris de la via
pública, com a subalterns, com a administratius o com a conductors, entre
d’altres llocs de treball. Durant el mes
de setembre és prevista la contractació
de 29 persones més, que se sumaran a
les 21 ja existents.
El paer en cap va explicar que aquestes 50 persones provenen d’una dotació pressupostària estrictament
municipal, però que, a més, el SOC
ha confirmat que a partir d’octubre hi
haurà un nou pla d’ocupació que podrà donar feina fins a 40 lleidatans i
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La Paeria • Ajuntament de Lleida

El pla és fruit del Pacte
Local per a l’Ocupació
2014, acordat per l’equip de
govern, CiU, la Cambra de
Comerç, UGT i CCOO
Els beneficiaris fan tasques
de suport en brigades
d’obres, electricitat o
jardineria i també treballen
com a administratius
lleidatanes més. En total, hi haurà uns
90 lleidatans i lleidatanes en plans
d’ocupació, unes xifres que posen de
manifest “la clara acció social del projecte Reorienta’t”. D’altra banda, el tinent d’alcalde i regidor de Promoció
Econòmica i Ocupació, Rafael Peris, va
posar de manifest l’aposta de la Paeria
pel foment de l’ocupació i la promoció
econòmica per mitjà d’aquest tipus de
projectes.
L’Ajuntament fomenta l’ocupació
en persones aturades de 35 a 55 anys
per mitjà del programa Reorienta’t. La
primera experiència d’aquest pla espe-

cífic, que és gestionat per l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) i els Serveis
Socials de l’Ajuntament, té una durada
prevista fins al 31 de desembre del 2014,
encara que es vol donar-li continuïtat.
Objectiu del programa
L’objectiu del programa és la contractació per un període de sis mesos
de 50 persones residents a Lleida, dels
35 als 55 anys. Els beneficiaris són contractats directament per la Paeria, que
els encarrega tasques de suport en
brigades municipals d’obres, electricitat o jardineria, com també en oficines
col·laborant en les tasques administratives.
Quant a l’àmbit social, les persones
participants en el programa disposen
d’un professional de referència dels
serveis socials que identificarà les necessitats socials no cobertes i valorarà
la possibilitat d’accés als recursos i als
serveis específics de la xarxa pública
de serveis socials. En l’apartat laboral, el contracte s’estructura sobre la
base d’una jornada laboral setmanal
de cinc dies, un del quals es destina
a rebre formació a l’IMO per millorar
l’ocupabilitat del treballador o reorientar la seva activitat professional. •••

