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Diplomes als participants del Reorienta’t
• Han treballat durant sis mesos en diverses regidories i departaments de l’Ajuntament

L

es primeres cinquanta persones que
han pres part en el programa Reorienta’t van rebre els certificats que
acrediten la formació i l’experiència laboral
rebuda els darrers mesos en diverses regidories i departaments de l’Ajuntament de
Lleida. La Paeria té la voluntat de donar
continuïtat a aquest projecte social de foment de l’ocupació que ha permès la contractació, per un període de sis mesos, de

Es pretén donar continuïtat
a aquest projecte social de
foment de l’ocupació
persones de 35 a 55 anys residents a Lleida i
empadronades a la ciutat ,com a mínim, els
dos anys anteriors a la inscripció.
Reorienta’t suposa el primer resultat del
Pacte Local per a l’Ocupació 2014, subscrit
per l’equip de govern, CiU, la Cambra de
Comerç i els sindicats UGT i CCOO. S’em-
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marca en el Pacte Local per l’Ocupació
2014 (Estratègia Local Integrada d’Activació i Promoció de l’Ocupació a Lleida 2014) i
està gestionat per l’IMO i els Serveis Socials
de la Paeria. •••

Lleida, una de les ciutats amb menys atur
• És la segona de Catalunya i la novena urbs de l’Estat amb menys desocupació

L

a ciutat de Lleida és la novena de
l’Estat i la segona de Catalunya amb
menys atur, segons un estudi socioeconòmic que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha fet sobre els principals 109 municipis del país. La taxa d’atur de la ciutat de
Lleida el 2014 va ser del 15,1%.
En l’estudi de l’INE s’estableixen les principals Àrees Urbanes Funcionals (AUF) de

La taxa d’activitat se situa
en un 61 per cent, la vuitena
de tot Espanya
l’Estat, que es configuren amb una ciutat
i els municipis que formen el seu entorn
funcional, concretament d’influència laboral. En aquest sentit, Lleida lidera una AUF
de 186.796 habitants que és la tercera amb
més població de Catalunya. L’informe assenyala que la de Lleida és la tercera Àrea Urbana Funcional de tot l’Estat amb un índex
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més baix d’atur. Així mateix, l’AUF de Lleida
també apareix destacada en la classificació
de les àrees urbanes amb major taxa d’activitat el 2014. En concret, és la vuitena, amb
un 61 per cent. •••

Ajuntament de Lleida • La Paeria

17

