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Premi Reina Letizia per a un projecte de la Paeria
•L’Ajuntament rep el guardó per la seva política en pro de l’accessibilitat de les persones
L’Ajuntament de Lleida ha estat guardonat
amb el Premi Reina Letizia 2015 amb el
projecte “La Mayoría de edad de una Lleida accesible” en la modalitat “Accesibilidad
Universal de Municipios”. El projecte presentat per la Paeria fa una revisió de totes
les accions d’accessibilitat desenvolupats
en els diferents àmbits de la ciutat com
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ara actes de mobilitat urbana (serveis de
transport adaptat, taxis, autobusos, urbans
etc.), en matèria d’habitatge, d’educació,
de formació, d’oci, de cultura, d’esport i de
foment de la inserció laboral de persones
amb discapacitat mitjançant contractes i
convenis de pràctiques laborals dins del
mateix consistori. •••

Pràctiques laborals d’estudiants de FP
•Més de 50 estudiants treballen en diverses regidores de la Paeria i en les escoles bressol
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va rebre els
51 estudiants de cicles formatius dels instituts Ronda i Caparrella i del Col·legi Episcopal, de l’Acadèmia Martínez i del centre Ilerna que fan pràctiques laborals en diverses
regidories de la Paeria. Amb aquesta iniciativa l’Ajuntament contribueix a la formació
professional que, en la seva modalitat dual,
garanteix més la pràctica en empreses i la
inserció laboral posterior dels estudiants.
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Els alumnes s’han incorporat a treballar
en diverses regidories de l’Ajuntament, i la
major part duen a terme activitats formatives a les escoles bressol municipals. També
han treballat a l’àrea d’informàtica fent aplicacions web i adquirint coneixements de
sistemes de telecomunicacions, com també han fet pràctiques a l’àrea d’Economia, a
la Sindicatura i a la Regidoria de Polítiques
per als drets de les persones. •••
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