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La Paeria impulsa la creació de 86 firmes

• Uns 122.000 euros per afavorir l’autocupació juvenil i les empreses promogudes per dones

banda, l’Ajuntament de Lleida, per
mitjà de GlobaLleida, ha assessorat un
total de 206 persones els sis primers
mesos de l’any, la qual cosa ha comportat la creació de gairebé una vintena d’empreses que se sumen a les
anteriors.

El regidor de Joventut amb joves emprenedors. © Paeria

L

’Ajuntament de Lleida ha impulsat la creació de 86 empreses
per mitjà dels seus programes
d’emprenedoria i dels quatre vivers
situats al Parc Científic. Aquests centres ubicats al Parc Científic –el TIC,
l’Spin-Offs, de Projectes Generalistes i

el d’FP– estan donant cobertura a 41
empreses d’emprenedoria que apleguen uns 140 emprenedors. A més,
la borsa de treball del Magical o viver
d’empreses audiovisuals disposa de
12 persones de diverses especialitats
d’àudio, vídeo i producció. D’altra

A més, el consistori lleidatà ha invertit el darrer any 122.000 euros en microcrèdits per afavorir l’autoocupació
juvenil i les empreses promogudes
per dones. D’aquests, uns 75.000 euros van ser microcrèdits per afavorir
l’autoocupació juvenil i la creació
d’empreses promogudes per joves,
que han suposat la creació de 6 empreses més. També des de l’any passat
s’han concedit microcrèdits a dones
per un import de 47.000 euros i s’ha
aconseguit la creació de 7 empreses
més. Finalment, la Paeria fa una intensa activitat de promoció i dinamització comercial per tal de generar activitat econòmica i ocupació. •••
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L’IMO facilita ocupació a 214 persones

• L’Institut Municipal d’Ocupació ha gestionat en set mesos un total de 245 ofertes laborals

L

’Institut Municipal d’Ocupació
(IMO) ha gestionat fins al final
de juliol d’enguany 245 ofertes
laborals i ha seleccionat 214 persones que s’han incorporat al mercat
de treball. Durant l’any 2013, l’IMO va
atendre 4.531 persones i va aconseguir col·locar-ne 348.

L’organisme autònom de
la Paeria pretén millorar
la formació i l’ocupabilitat
de les persones i de les
empreses de Lleida i de la
seva àrea d’influència
Com a organisme autònom de
l’Ajuntament de Lleida, l’IMO té
l’objectiu de millorar la formació i
l’ocupabilitat de les persones i de les
empreses, tant a la ciutat de Lleida
com a la seva àrea d’influència socioeconòmica
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Participants en cursos de formació ocupacional. © H. S.

Per mitjà d’aquest ens es promou la
signatura d’acords i de convenis amb
entitats locals i administracions i també l’esperit emprenedor.
Entre les línies estratègiques de
l’IMO, hi ha l’aproximació de l’oferta

i la demanda de treball, amb accions
que millorin l’accés dels treballadors
a un lloc de treball adient a les seves
competències professionals i laborals,
o el treball actiu perquè la igualtat
d’oportunitats sigui una pràctica habitual dels agents econòmics i socials. •••

