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Auxiliar de comerç és una de les accions formatives desenvolupades a l’IMO. © Hermínia Sirvent

L’IMO ajuda a trobar feina 1.518 lleidatans

•L’organisme du a terme 20 programes d’inserció laboral

Acte de lliurament de certificats a una vintena d’alumnes de l’IMO. © Hermínia Sirvent

L’Ajuntament de Lleida, per mitjà
de l’Institut Municipal d’Ocupació
(IMO), va aconseguir que 1.518 lleidatans trobessin feina durant el 2014.
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L’IMO va dur a terme 20 programes
d’inserció laboral adreçats a persones
de diferents edats i que inclouen totes
les situacions d’atur.

Dels 1.518 lleidatans i lleidatanes
que van aconseguir una feina per
mitjà dels projectes de l’IMO, 131 són
professionals contractats directament
per fer els programes i 1.387 es van
aconseguir inserir al mercat laboral.
D’aquests, 468 van seguir programes
de formació, intermediació i acompanyament; 39 van ser derivats del
SOC; 61 procedien de certificacions
professionals; 368, d’intermediació
laboral; 27 eren aturats de llarga durada; 96, aturats sense prestació ni
subsidi; 35, aturats amb renda mínima
d’inserció, i 25 van seguir programes
de simulació d’empreses.
La inserció laboral del programa per
a joves, l’Oqp’t, va ser de 145 persones
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i altres 50 de 35 a 55 anys van obtenir
feina amb el programa Reorienta’t. A
més, 52 persones treballen en centres
especials de treball i 518 són insercions del Treball als Barris, un programa de formació per a persones aturades domiciliades a diferents barris. Hi
va haver 82 insercions de Fem ocupació, joves de 18 a 30 anys que han
participat en accions ocupacionals
perquè estaven a l’atur i sense qualificació especialitzada.
El paer en cap, Àngel Ros, va manifestar el ferm compromís de la Paeria
de continuar impulsant polítiques de
desenvolupament contra l’atur. “Ja
s’ha manifestat en l’aprovació i la negociació dels pressupostos del 2015,
la política social més important que
es pot fer és la lluita contra l’atur”, va
apuntar Àngel Ros.

Alumnes en una classe del taller de metall. © Hermínia Sirvent

Al conjunt d’activitats impulsades per l’IMO cal sumar-hi, des de
l’Ajuntament de Lleida, les activitats
i les col·laboracions promogudes
per la comissionada per la Responsabilitat Social Corporativa, que
s’ha centrat en la signatura de convenis de col·laboració per a la realització de pràctiques laborals en
el marc del Projecte INTEGRA XXI:
SONI’S, CCOO, Romero Polo o FEMEL.
Formació a l’IMO
A l’IMO es pot fer formació ocupacional, professionalitzadora i mixta
(treball-formació). Els cursos de formació professional per a l’ocupació
que es poden fer actualment són
d’administració i oficines, comerç i
màrqueting, estètica i perruqueria,

Un grup de joves alumnes en el taller de pintura. © Hermínia Sirvent

fabricació mecànica, hostaleria i turisme, informàtica, jardineria i serveis
socioculturals a la comunitat. També es pot participar en el Simulador
d’Empreses amb Finalitats Educatives,
que té com a finalitat capacitar persones en el camp de l’administració

Imatge de l’aula on s’imparteix formació ocupacional. © Hermínia Sirvent

d’empreses mitjançant la metodologia de la simulació.
Els programes de qualificació professional inicial faciliten a l’alumnat
l’adquisició de competències professionals en oficis o ocupacions que
permetin la seva inserció al món
laboral d’acord amb les seves capacitats i expectatives personals. Les
especialitats formatives són auxiliar
de vendes, oficina i atenció al públic;
auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de
restaurant i bar, i auxiliar en imatge
personal. Finalment, els projectes
que combinen formació i treball promouen la millora de la qualificació i
l’ocupabilitat, mitjançant alternança
entre la formació i el treball.
Aquests programes es porten a
terme en col·laboració amb el Servei
d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. •••
Ajuntament de Lleida • La Paeria
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Formació per a joves d’entre 18 i 20 anys

•Inici del programa a l’Escola de Jardineria de l’IMO
L’Escola de Jardineria de l’Institut Municipal d’Ocupació ha iniciat el Programa de
Formació i Inserció (PFI) corresponent a
l’especialitat d’Auxiliar de Vivers i Jardins
adreçat a joves d’entre 18 i 20 anys amb
discapacitat. El programa té un enfocament molt pràctic i a més inclou pràctiques en empreses de jardineria amb un
total de 200 hores.

Inclou mòduls generals i
professionals, com també
pràctiques en empreses
El PFI inclou mòduls formatius tant
de tipus general com de caràcter professional. Els primers se centren en àmbits com la incorporació al món professional, matemàtica bàsica, informàtica
i prevenció de riscos. En els segons es
treballen les competències pròpies de
l’especialitat, com el coneixement dels
vegetals i altres elements dels jardins,
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Les pràctiques es fan a les instal·lacions escolars del carrer Til·ler i al parc de les Basses. © IMO

el reg, l’adob o les tasques de manteniment (sega, desbrossament, poda...).
Quant a les classes pràctiques, es fan
a les instal·lacions escolars situades al
carrer Til·ler i als espais enjardinats del
Parc Alcalde Pons (les Basses). El fet de
treballar a l’exterior, en contacte amb

la natura, suposa un benefici extra
per als joves amb discapacitat. Un cop
acabat el programa, les sortides per als
alumnes són l’empresa ordinària, un
Centre Especial de Treball o un Servei
d’Ocupació i Inserció. El programa és
fruit d’un conveni entre Paeria i Departament d’Ensenyament de la Generalitat. •••
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