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L’IMO facilita feina a 1.345 persones
• Per mitjà del Servei d’Intermediació Laboral i de diversos plans de formació i ocupació
60% d’inserció, ja que les empreses havien
ofert 673 llocs de treball. Una altra xifra que
cal destacar són les 4.861 persones que va
atendre el Servei d’Intermediació Laboral,
cosa que suposa que gairebé un 10% va
acabar trobant feina.
Quant a les dades detallades dels programes de formació i ocupació de l’ens
municipals, cal assenyalar
que altres 812 persones
van ser inserides per empreses, mentre que l’IMO va
contractar 83 persones a través de programes del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i 37 tècnics,
tutors i monitors.. •••

El Servei
d’Intermediació
Laboral atèn 4.861
persones en el
decurs del 2015

Alumnes participants en un dels molts tallers que es fan a les instal·lacions de l’IMO. © IMO

L’Institut Municipal d’Ocupació Salvador
Segui (IMO) va inserir laboralment 1.345
persones el 2015, per mitjà del Servei
d’Intermediació Laboral (SIL) i de diversos
plans de formació i ocupació, com també
a través de la contractació de personal del
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mateix institut. L’entitat s’ha convertit en el
principal agent generador i intermitjancer
d’ocupació a Lleida.
Un total de 401 persones van trobar feina gràcies al SIL, la qual cosa representa un

Més informació:
IMO. Pare Palau, 5.
Tel. 973 24 20 00 imo@paeria.cat
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Drets de les Persones

El Banc dels Aliments estrena seu al NeoPark
• L’Ajuntament paga el lloguer del local, que permet doblar la capacitat de guardar productes
El Banc dels Aliments ha estrenat una nova
seu de 803 m2 al polígon NeoPark de Lleida, al costat de l’antiga N-II. L’Ajuntament
de Lleida paga el lloguer d’aquest local,
que suposarà gairebé duplicar la
Des
capacitat d’emmagatzematge
del 2007,
de l’entitat.

la Paeria ha

El paer en cap, Àngel
destinat a l’entitat
Ros, va destacar que l’enti189.612 euros per
tat podrà donar una millor
l’arrendament del
resposta a les necessitats de
magatzem
les famílies lleidatanes. Des de
l’any 2007, l’Ajuntament ha destinat al Banc dels Aliment 189.612 euros
en concepte de lloguer del magatzem que
cedeix a l’entitat. A més, l’entitat rep una
subvenció anual per mitjà de la convocaTreballadors i voluntaris a la nova nau, situada al polígon lleidatà. © Banc dels Aliments
tòria de subvencions per a entitats, que
aquest any ha estat de 4.800 euros.
passar dels 380 palets emmagatzemats a
Més informació:
l’antiga nau als 450 actuals. També s’augDrets de les Persones.
mentaran els productes frescos, de 10 a
L’actual local disposa de més metres d’alTel. 973 70 03 06 - serveis15 palets, i pròximament disposarà d’una
tura que l’anterior, situat al polígon El Sepersonals@paeria.cat
cambra congeladora. •••
gre, fet que permet al Banc dels Aliments

Esports

Escoles municipals específiques d’esports
• Dotze escoles i 386 nens i nenes gaudiran aquest curs de les activitats esportives
Les escoles municipals específiques volen
afavorir l’aprenentatge i la millora de diferents esports que són difícils d’encabir a
les instal·lacions escolars per les particularitats tècniques de cadascun. Tenen generalment la col·laboració d’un club de la

ciutat que dóna suport i continuïtat a les
activitats. Un total de 12 escoles i 386 nens i
nenes gaudiran de les activitats esportives
programades per a aquest curs que va
del 13 d’octubre de 2015 al 23 de
juny de 2016. A l’octubre van

iniciar-se les modalitats de triatló, esport
adaptat “hoquei/eslàlom en cadira de rodes”, gimnàstica artística, atletisme, rugbi,
escacs i natació.

Activitats
extraescolars
als col·legis amb la
participació d’uns
1.384 alumnes

Més d’una vintena d’infants van començar l’escola de BTT al Bike Parc de Gardeny. © Paeria

Al gener van començar les
escoles de ciclisme de muntanya BTT i d’escalada. Al
març serà el torn del tennis,
i a l’abril, del piragüisme i el
tir amb arc.

D’altra banda, el Servei d’Esports de la Paeria organitza les
escoles esportives municipals, que són
activitats esportives extraescolars que es
desenvolupen als centres educatius públics. S’adrecen a nens i nenes de 4 a 12
anys, en horari no lectiu, utilitzant les instal·
lacions dels col·legis. Les activitats són
futbol sala, vòlei, bàsquet, handbol, ball,
multiesports, psicomotricitat, patinatge,
iniciació esportiva. Hi participen 34 escoles
amb 87 grups i 1.384 nens i nenes.•••

Ajuntament de Lleida • La Paeria

11

