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Informe de Presidència 

Aquest nou exercici que es presenta suposa un repte per a tots els agents 
socioeconòmics que tinguin com a missió la millora de l’ocupabilitat de les persones 
i de les empreses, des de la Generalitat de Catalunya a les Entitats Locals i als 
diferents sectors productius. 

La presentació al Parlament, per a la seva aprovació definitiva, de la Llei de Formació 
i Qualificació Professional a Catalunya, suposa conciliar els dos subsistemes de la 
formació professional i obre la participació en el seu articulat a les entitats locals. Per 
una altra banda, la Llei d’ordenació del SOC, que pretén donar compliment als acords 
previstos en la “Estratégia Española para el Empleo”, aprovada en la Sectorial 
d’Ocupació a nivell estatal, i al que l’Estratègia Europea 2020 contempla; suposa 
desenvolupar una nova estructura del propi organisme i les noves propostes de 
Serveis i Programes Ocupacionals. 

L’adaptació a les noves lleis i el seu posterior desenvolupament suposen un repte per 
a tot el sistema, i en especial per al nostre institut. La seva organització s’ha d’adaptar 
a la nova realitat sense cap mena de dilació, principalment tenint en compte el seu 
àmbit d’actuació territorial, que es veu ampliat per la gestió directa de les actuacions 
derivades de la seva integració funcional a GlobaLleida, com a ens que gestiona tot 
el que fa referència al centre de Talent i Ocupació, i la seva pertinença a l’Ajuntament 
de Lleida com a organisme autònom responsable de l’aplicació de les seves polítiques 
d’ocupació. 

Aquesta adaptació, l’IMO l’ha de dur a terme com a integrant del Sistema Català 
d’Ocupació, i tot el que pot suposar, perquè el desenvolupament de les polítiques 
actives d’ocupació que el SOC consideri adient delegar o contractar a l’IMO, per la 
seva pròpia iniciativa o les que el desenvolupament de polítiques d’àmbit europeu, 
com pot ser de la Garantia Juvenil, puguin generar. L’adaptació a les noves lleis 
també s’ha de tenir en compte com a integrant, que és l’IMO, de l’Ajuntament 
responsable de la gestió de les polítiques municipals d’ocupació, com han estat i són 
el Pla OQPA’T o el Reorienta’t, o els diferents programes de Col·laboració Social que 
tenen una orientació clara a l’acompanyament i inserció laboral de persones o joves 
en especial situació de vulnerabilitat, i la seva inserció laboral directament i amb 
caràcter estable  en el cas de les persones amb discapacitat psíquica a través de 
l’Escola Municipal de Jardineria i del Centre Especial de Treball “Salvador Seguí”, o 
bé amb caràcter temporal en la prestació de diferents serveis socials a la ciutat de 
Lleida. 

A més, es destacable el fet que l’Institut Municipal d’Ocupació gestiona el Viver per 
a emprenedors i emprenedores provinents del món de la Formació Professional al 
Turó de Gardeny, i les tasques de manteniment i gestió administrativa i organitzativa 
de l’Arborètum, Jardí Botànic Pius Font i Quer, d’acord amb les recomanacions de la 
seva Direcció. 

L’impacte de les actuacions de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí, en la 
pròpia ciutat i la seva ciutadania i en la de tota la província, és molt intens, tan sols 
cal observar el nivell de contractació generat directament o per l’acompanyament de 
les persones aturades en el procés de la seva integració laboral, en el nombre d’hores 
de formació que s’ofereixen, en el nombre de persones ateses, en la cura dels espais 
enjardinats de la ciutat, en les obres de manteniment i millora d’equipaments 
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municipals, i un llarg etcètera que justifiquen sobradament l’assoliment de la seva 
missió. Però, és de dret, reconèixer que moltes d’aquestes actuacions no serien 
possibles sense la col·laboració del Departament d’Empresa i Ocupació de Catalunya, 
a través del seu Servei d’Ocupació. 

L’activitat de l’IMO s’amplia amb un nou programa, que té el seu origen en un 
programa europeu Comenius que l’Ajuntament de Lleida amb partners catalans i de 
la regió de Osnabrück d’Alemanya. 

Consisteix en l’acompanyament a joves que desitgin trobar feina en un país 
comunitari que demana treballadors per a ser formats i si és possible que s’incorporin 
a les empreses que hagin demanat treballadors. El procés és totalment divergent del 
que actualment se segueix al nostre país, les empreses, d’acord amb els seus 
interessos, publiquen una oferta de llocs de treball a la que es presenten els joves, 
els seleccionats són derivats per la pròpia empresa al centre formatiu on han de 
cursar estudis de formació professional amb el sistema dual.  

Si al finalitzar aquest procés, que dura tres anys, s’incorporen a la plantilla de 
l’empresa han de continuar formant-se per un període que pot durar dos anys més, 
i si volen ser reconeguts com a professionals especialitzats han de continuar formant-
se un mínim de dos anys més, i per fi poden optar al títol de mestre de la professió, 
l’avaluació en tot cas la fa el que anomenen Cambra d’Artesans, i la formació, un cop 
surten dels instituts, també la fan en les instal·lacions de l’esmentada cambra. 

La formació inicial que puguin aportar no és essencial per la seva incorporació a les 
empreses ja que en reben de nou en el destí l’única formació demandada és un nivell 
mínim d’A2 d’alemany. 

La nostra actuació se centraria en fer una selecció dels interessats, facilitar aquesta 
formació en la llengua alemanya, que ha de tenir una durada mínima de tres mesos, 
i després enviar els currículums als partners locals per tal que els ajustin a les 
demandes de les empreses. En tot aquest temps els joves tenen un contracte laboral. 
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Missió, objectius i valors 

L'Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí (IMO) és un organisme autònom de 
l'Ajuntament de Lleida que té per missió la millora de l'ocupabilitat de les persones i 
de les empreses. L'IMO es troba adscrit a la Regidoria d'Ocupació de l'Ajuntament. 

• L'àmbit territorial d'actuació de l'IMO és la ciutat de Lleida i el seu entorn 
d'influència socioeconòmica promovent, en aquest entorn, la signatura 
d'acords i convenis amb les entitats locals i administracions corresponents. 

• Les actuacions a realitzar, concertades amb el conjunt d´agents econòmics i 
socials de la ciutat i coordinades amb d´altres administracions i institucions, 
han de permetre optimitzar els recursos existents i garantir la màxima 
efectivitat en la consecució de les següents línies estratègiques: 

• Incorporar més persones al mercat de treball, augmentant l'ocupabilitat de 
tota la ciutadania i actuant, de manera especial, en la promoció de l'esperit 
emprenedor, en el foment específic del treball autònom i en la promoció 
d'empreses d'economia social. 

• Aproximar l'oferta i la demanda de treball endegant les accions necessàries, 
que millorin les possibilitats d'accés dels treballadors i de les treballadores a 
un lloc de treball adient a les seves competències professionals i laborals, per 
tal d'ajustar al màxim els seus perfils professionals a les demandes dels/de 
les agents econòmics/ques. 

• Participar activament en el desenvolupament de les mesures públiques que 
afectin el sistema de formació professional, subsistema de formació 
ocupacional i contínua, per a la millora del capital humà a nivell individual i 
d'empresa, amb l'objectiu de millorar la seva competitivitat, especialment en 
sectors econòmics emergents. 

• Acompanyar les persones en el seu procés de desenvolupament singular, al 
llarg de la seva vida, un cop hagin decidit o ja s'hagin incorporat al mercat 
laboral, amb especial atenció als/a les joves que s'incorporin per primer cop. 

• Participar i/o generar xarxes de gestió del coneixement i col·laboració amb 
els/les agents socials i econòmics/ques del seu àmbit d'actuació per a la 
generació, el desenvolupament i l'aplicació dels programes que ajudin a 
l'assoliment de la seva missió i la dels membres d'aquestes. 

• Treballar activament per tal que la gestió de la igualtat d'oportunitats sigui 
una pràctica habitual dels/de les agents econòmics/ques i socials del seu 
àmbit d'actuació, i en especial les polítiques d'igualtat de gènere i les que 
afecten a col·lectius amb dificultats especials, com les persones amb algun 
tipus de discapacitat, joves amb risc d'exclusió social, immigrants i altres 
col·lectius amb especials dificultats. 

• Executar obres i serveis municipals pel sistema de gestió directa mitjançant 
els oportuns encàrrecs de serveis. 
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Objectius 2015 

Els objectius de 2015 comprenent el període del 01/01/15 a 31/12/15 són els 
següents: 

 

Atendre a  
8.066 

persones

Inserir  
1.500 

persones

Hores 
formatives 
a distància 

12.335

Hores 
formatives 
presencials 

15.745



   
 

7 

 

 

 

Projectes i accions que es duran a terme 

 

Els projectes que duem endavant s'engloben dins l'objectiu d'oferir els seveis 
següents: 

 

• Serveis per a persones aturades 
• Orientació professional  
• Cursos de formació ocupacional subvencionats  
• Intermediació laboral  
• Cursos de millora professional  
• Integració laboral de persones amb algun tipus de discapacitat  
• Informació per a l'autoocupació  
• Serveis per a treballadors/es en actiu  
• Cursos de formació contínua i de millora professional  
• Intermediació laboral per a la millora d'ocupació  
• Serveis per a l'empresa  
• Formació contínua  
• Gestió d'ofertes de treball, preselecció de candidats.  
• Promoció empresarial  

 

En les següents pàgines trobareu el detall dels programes i les seves accions que són 
previstos de realitzar entre el 01/01/2015 i 31/12/2015. Així mateix també s’hi 
inclouen els programes i les accions que resten pendents de finalitzar de l’exercici 
2014. 
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idCAT 

Certificats digitals idCAT 

01/01/15 al 31/12/15 

L'idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a 
Internet. Permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la 
integritat de les dades que s’envien, així com la seva confidencialitat, ja que està 
emès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya Consorci AOC. 

La persona que vol sol·licitar un certificat idCAT s’ha de presentar personalment 
a una entitat de registre idCAT amb el document d’identitat per tal de fer-ne la 
seva tramitació. Les entitats de registre idCAT s’ubiquen en diverses 
administracions públiques, l’IMO n’és una d’aquestes. La tasca encomanada, com 
a entitat de registre idCAT, és la de comprovar la veracitat de les dades 
introduïdes a la sol·licitud del certificat.  

Previsió de persones que s’atendran: 100  

Agència de Col·locació 

01/01/15 al 31/12/15 

Segons el RD 1796/2010 de desembre. Agència de col·locació com entitat 
col·laboradora dels serveis públics d'ocupació per realitzar activitats d'indeterminació 
laboral que tinguin com a finalitat proporcionar a les persones treballadores una 
ocupació adequada a les seves característiques i facilitar a les empreses, les persones 
treballadores més apropiades als seus requeriments i necessitats. 

 

Servei d’intermediació laboral 

Previsió de persones que s’atendran: 5.800 

  

Espai Atenea 

 Previsió de persones que s’atendran: 100  

Agència de Col·locació 

Atenció personalitzada a 40 persones enviades des del SOC, amb perfil de difícil 
inserció, per fer accions de seguiment, perfil professional i enviament a ofertes 
aquest seguiment personalitzat es farà durant 7 mesos.  
Inserció de 10 persones. 
Previsió de persones que s’atendran: 40 
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Aula Mentor  

Cursos on-line amb un sistema constant de tutoria telemàtica a través del correu 
electrònic, que permet seguir els cursos a través d'Internet, amb llibertat horària i 
des del propi domicili. Per a l'alumnat que ho necessiti, l'IMO disposa d'una Aula 
MENTOR, que compta amb ordinadors amb connexió a internet, personal de suport 
per facilitar l'aprenentatge, àrea de treball i zona de recursos de material i consulta. 
Aula Mentor és un sistema de formació oberta, lliure i mitjançant internet, posat en 
marxa pel Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE) del 
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). Està basat en un sistema de formació 
avançada desenvolupada al CNICE, que permet l'accés, a través de la xarxa Internet, 
a una àmplia oferta formativa existent en contínua actualització i ampliació d'acord 
amb els interessos i necessitats de les persones interessades. Els cursos estan 
destinats a la població jove i adulta, amb independència del lloc on es trobi, de l'horari 
disponible i fins i tot del ritme d'estudi. Col·lectiu al qual s'adreça: Tota la 
ciutadaniaHorari: Dilluns a divendres, de 8.00 a 15.00 hores.Més informació:> 
Pàgina principal de mentor > Administrador aula mentor IMO Salvador Seg 

Previsió d’hores formatives: 12.335 

Nombre de cursos ofertats: 151 

Consell Municipal de la FP i Ocupació 

El Consell Municipal de la Formació Professional i de l'Ocupació és un òrgan de 
participació sectorial, promogut per l’Ajuntament de Lleida d’acord amb els articles 
62 i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei municipal i règim local de Catalunya. La seva missió és la de liderar la innovació 
i la promoció de la formació professional per tal de millorar l’ocupabilitat de les 
persones i de les empreses.     

Pla de Transició al Treball-PGS 

El Pla de Transició al Treball és un programa formatiu de Garantia Social adreçat a 
joves amb edats entre 16 i 25 anys que no han superat l’ESO. Té com a objectiu 
incrementar les seves possibilitats d’inserció en el mercat de treball i/o retornar al 
sistema educatiu reglat. Es realitza mitjançant un conveni de col·laboració entre el 
Departament d’Ensenyament i el d’Empresa i Ocupació de la Generalitat i 
l’Ajuntament de Lleida. En el curs 2012-13 es realitzen els següents cursos: 

Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic. 

Auxiliar d’hoteleria 

Curs: 2014-2015 

Grups: 2 

Alumnes: 30 

Hores: 1.920 
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Escola Municipal de Jardineria 

L’Escola Municipal de Jardineria és un centre d’educació secundària obligatòria 
adaptada que està autoritzat per impartir l’especialitat de jardineria.  

L’escola proporciona a l’alumnat amb necessitats educatives especials, atenció 
educativa individualitzada per promoure’ls cap als entorns que siguin el màxim de 
normalitzats possible, al temps que desenvolupin l’autonomia personal i la integració 
social i laboral i dedica especial atenció a la transició a la vida adulta de l’alumnat. 

L’aprenentatge de l’àrea de jardineria implica el contacte constant amb elements 
naturals que faciliten el desenvolupament personal i la relació amb el medi 
ambient. Aquest contacte deriva en el coneixement i en una actitud de conservació 
i respecte de l’entorn. Les pràctiques que es realitzen en l’àrea de jardineria 
comprèn 52 ha. En aquest espai es realitzen les activitats pràctiques de 
manteniment de jardineria durant el curs escolar. S’estableix el calendari de les 
tasques de manteniment de l’espai verd, de manera que l’alumnat estacionalitza 
les operacions de conservació segons l’època de l’any.2997.Curs 2014-2015 

Curs: 2014-2015 

Grups: 4 

Alumnes: 36 

Hores: 3.840 

Programes de suport al desenvolupament local 

Programa de suport i acompanyament a la planificació estratègica, Programa de 
foment del desenvolupament local (FDL) i Programa d’agents d’ocupació i 
desenvolupament local (AODL). Aquest programa està regulat per l'ORDRE 
EMO/207/2013, de 2 de setembre, de modificació de l'Ordre EMO/349/2012, de 31 
d'octubre. Programa d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) té per 
objecte la posada en marxa, en cooperació amb altres actors, de projectes que 
afavoreixin la dinamització social i econòmica del territori d’actuació, amb la finalitat 
de crear, mantenir i diversificar l’activitat econòmica territorial generadora 
d’ocupació, mitjançant la contractació dels agents d’ocupació i desenvolupament 
local. Aquest programa es concreta en dos tipus d’accions: a) Contractació d’agents 
d’ocupació i desenvolupament local. b) Pròrroga de la contractació dels agents 
d’ocupació i desenvolupament local.  

Aquest programa està desenvolupat per GlobaLleida mitjançant l’IMO. 
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Reorienta't  

Actuació que s'inclou dins de l'estratègia local integrada d'activació i promoció de 
l'ocupació a Lleida durant l'any 2014, aquesta programa s’ha perllongat fins a l’abril 
de 2015 que serà quan finalitzaran el darrers 29 contractes. L'objectiu és augmentar 
l'ocupabilitat de les persones participants mitjançant un procés proactiu 
d'orientació  professional i la identificació i valoració de les necessitats socials no 
cobertes. Adreçats a persones treballadores entre 35 i 55 anys que en el termini de 
dos anys hagin treballat com a mínim 6 mesos i com a màxim hagin estat a l'atur de 
manera continuada 12 mesos.amb fills a càrrec  Contractació de 50 persones. 

Programa Comenius 

L’activitat de l’IMO s’amplia amb un nou programa, que té el seu origen en un 
programa europeu Comenius que l’Ajuntament de Lleida amb partners catalans i de 
la regió de Osnabrück d’Alemanya. 

Consisteix en l’acompanyament a joves que desitgin trobar feina en un país 
comunitari que demana treballadors per a ser formats i si és possible que s’incorporin 
a les empreses que hagin demanat treballadors. El procés és totalment divergent del 
que actualment se segueix al nostre país, les empreses, d’acord amb els seus 
interessos, publiquen una oferta de llocs de treball a la que es presenten els joves, 
els seleccionats són derivats per la pròpia empresa al centre formatiu on han de 
cursar estudis de formació professional amb el sistema dual.  

Si al finalitzar aquest procés, que dura tres anys, s’incorporen a la plantilla de 
l’empresa han de continuar formant-se per un període que pot durar dos anys més, 
i si volen ser reconeguts com a professionals especialitzats han de continuar formant-
se un mínim de dos anys més, i per fi poden optar al títol de mestre de la professió, 
l’avaluació en tot cas la fa el que anomenen Cambra d’Artesans, i la formació, un cop 
surten dels instituts, també la fan en les instal·lacions de l’esmentada cambra. 

La formació inicial que puguin aportar no és essencial per la seva incorporació a les 
empreses ja que en reben de nou en el destí l’única formació demandada és un nivell 
mínim d’A2 d’alemany. 

La nostra actuació se centraria en fer una selecció dels interessats, facilitar aquesta 
formació en la llengua alemanya, que ha de tenir una durada mínima de tres mesos, 
i després enviar els currículums als partners locals per tal que els ajustin a les 
demandes de les empreses. En tot aquest temps els joves tenen un contracte laboral. 

 

Experiència laboral Treball i Formació PANP 

Accions que tenen com a objectiu facilitar la apràctica laboral de les persones 
participants mitjançant el desenvolupament de treballs de caràcter públic i interès 
social. L’acció d’experiència laboral es realitzarà mitjançant la formalització de 
contractes laborals per a la realització dels projectes atorgats.  
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24/11/14 al 23/05/15 

Previsió d’hores formatives: 80 

Nombre de cursos ofertats: 4 

Nombre de persones contractades: 41 

Projectes: 

Suport a la inserció laboral: 4 contractes 

Servei d’atenció a la ciutadania: 2 contractes 

La segona oportunitat (L2O): 2 contractes 

Pla Iglú: 2 contractes 

Dinamització juvenil: 1 contracte 

Tècniques de suport: 1 contracte 

Auxiliars de manteniment: 2 contractes 

Jardineria Arborètum: 10 contractes 

Agents cívics: 8 contractes 

Manteniment via pública: 8 contractes 

Coordinació: 1 contracte 
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Treball als Barris 2014 

 

ORDRE EMO/225/2014, de 22 de juliol, per la qual s'estableixen les bases 
reguladores de les subvencions destinades al Programa de suport als territoris amb 
majors necessitats de reequilibri territorial i social: Projecte Treball als Barris. El 
projecte es desenvolupa a través de diferents programes d'intervenció: Programa A: 
Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb difisultats d'inserció (Dispositius de suport a la inserció 
laboral de col·lectius amb dificultats especials). Aquestes accions tenen per objectiu 
donar resposta a les necessitats individuals de cadascuna de les persones 
participants, des d'un plantejament flexible. Prospecció del mercat de treball. Es 
poden incloure els següents tipus d'actuacions: mediació laboral, informació sobre el 
mercat de treball, orientació professional, motivació per a l'ocupació, anàlisi de 
l'ocupabilitat i les competències transversals, qualificació professional, pràctiques en 
empreses, derivació a altres recursos ocupacionals, acompanyament a la inserció, 
seguiment de la contractació. Programa B: Programes de qualificació professional 
(Accions de formació integrada i accions de formació professionalitzadora). Les 
accions de qualificació professional tenen per objectiu la millora de l'ocupabilitat i les 
competències de les persones destinatàries i es plantegen com a mesures adreçades 
a seleccionar, motivar, inserir i mantenir dins un procés formatiu a aquelles persones 
que formen part dels col·lectius més desfavorits del territori objecte d‟actuació. Per 
tal de millorar les possibilitats d‟inserció de les persones participants, com a mínim 
un 75% d'aquestes hauran de continuar el seu itinerari d‟inserció sociolaboral 
mitjançant la seva contractació en el marc del Programa d'experienciació laboral 
(Programa D). Programa C: Programes mixtos de formació i treball (Casa d'Oficis). 
Les Cases d'oficis estan dirigides a la formació i contractació de joves menors de 25 
anys que ja disposen d‟uns nivells mínims de formació associada a unes 
competències tècniques bàsiques, així com d'una maduresa personal suficient com 
per emprendre amb certes garanties d'èxit aquest tipus d'acció, tenen com a finalitat 
que els participants puguin assolir un nivell de formació, perfeccionament o 
especialització més avançat. Programa D: Programa d'experienciació laboral 
(Actuacions ocupacionals i actuacions professionals). Aquest programa consisteix en 
la contractació laboral de persones treballadores en situació d‟atur per tal que els 
participants puguin adquirir experiència professional i millorar la seva ocupabilitat 
mitjançant la realització d‟obres i serveis d‟interès general i social de caràcter 
temporal. Programa E: Programa de desenvolupament local (AODL).  amb aquest 
programa es dóna suport a la contractació del personal directiu o tècnic responsable 
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dels components de desenvolupament social i econòmic, ocupacionals, formatius, de 
sostenibilitat i de comunicació del projecte del barri objecte d‟actuació. 

Projectes que s’han sol·licitat:  

Plans d’experienciació laboral: acollida lingüística, integradors socials, manteniment 
d’edificis, jardiners, agents cívics, AODL prospecció, AODL coordinació 

Casa d’Oficis: dinamització cultural, jardineria, operacions auxiliars de fabricació 
mecànica, pintura decorativa en construcció, instal·lació d’elements de fusteria. 

Previsió de contractes: 76 

Accions que s’han sol·licitat: 

Centre Històric 

31/12/14 al 30/12/15 

Dispositiu Centre Històric 

Acollida Centre Històric 

Previsió de persones ateses: 300 

Grups orientació i competències 

Previsió de persones ateses: 300 

Curs informàtica CH 

Previsió d’hores formatives: 30 

Nombre de cursos ofertats: 1 

Barri Mariola 

31/12/14 al 30/12/15 

Dispositiu Barri Mariola 

Acollida Barri Mariola 

Previsió de persones ateses: 200 

 Grups orientació i competències 

Previsió de persones ateses: 200 

Curs informàtica CH 

Previsió d’hores formatives: 30 

Nombre de cursos ofertats: 1 

Barri Noguerola 

31/12/14 al 30/12/15 

Dispositiu Barri Noguerola 

Acollida Barri Noguerola  

Previsió de persones ateses: 400 
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 Grups orientació i competències 

Previsió de persones ateses: 270 

Curs informàtica 

Previsió d’hores formatives: 30 

Nombre de cursos ofertats: 1 

Curs operari indústries alimentàries 

Previsió d’hores formatives: 100 

Nombre de cursos ofertats: 1 

Dispositiu de gènere 

31/12/14 al 30/12/15 

Acollida Dispositiu de gènere 

Previsió de persones ateses: 250 

 Grups orientació i competències 

Previsió de persones ateses: 250 

Curs informàtica  

Previsió d’hores formatives: 30 

Nombre de cursos ofertats: 1 

Curs manipulació aliments 

Previsió d’hores formatives: 15 

Nombre de cursos ofertats: 1 

Dispositiu de joves 

31/12/14 al 30/12/15 

Acollida Dispositiu de joves 

Previsió de persones ateses: 80 

Grups orientació i competències 

Previsió de persones ateses: 80 

Curs informàtica  

Previsió d’hores formatives: 30 

Nombre de cursos ofertats: 1 

Curs manipulació aliments 

Previsió d’hores formatives: 15 

Nombre de cursos ofertats: 1 
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Joves per l'ocupació convocatòria 2014 
 

Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a Catalunya "Joves per 
l'ocupació". El programa està regulat per l'Ordre EMO/251/2014 de 4 d'agost. 
Programa innovador de suport a l'experiència pràctica de les persones joves de 16 a 
25 anys desocupades que combina accions d'orientació, tutorització i seguiment 
individualitzat, formació i adquisició d'experiència professional en empreses que 
facilita la seva inserció laboral en les empreses i fomenta el seu retorn al sistema 
educatiu. 

 

Tutoria 

30/12/14 al 31/12/15 

90 persones previstes 

Formació obtenció graduat ESO 

30/12/14 al 31/12/15 

90 persones previstes 

Promoció participació empreses 

30/12/14 al 31/12/15 
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Operacions bàsiques de restaurant i bar 

01/01/14 al 31/12/15 

200 hores 

16 persones previstes 

Serveis auxiliars d'estètica 

01/01/14 al 31/12/15 

200 hores 

10 persones previstes 

Activitats auxiliars de magatzem 

01/01/14 al 31/12/15 

200 hores15 persones previstes 

Activitats auxiliars de comerç 

01/01/14 al 31/12/15 

200 hores 

12 persones previstes 

Operacions auxiliars de manteniment en electromecànica de vehicles 

01/01/14 al 31/12/15 

200 hores 

15 persones previstes 

Serveis auxiliars de perruqueria 

01/01/14 al 31/12/15 

200 hores 

10 persones previstes 

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals 

01/01/14 al 31/12/15 

200 hores 

12 persones previstes 
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FOAP 2014 

Accions de formació d'oferta adreçades prioritàriament a persones treballadores en 
situació d'atur.  Es programen certificats de professionalitat complets i s'executen 
amb els continguts i condicions especificades als reials decrets reguladors 

Serveis auxiliars de perruqueria 

04/05/15 al 17/07/15 

350 hores 

20 persones previstes 

Atenció al client, consumidor i usuari 

13/04/15 al 30/09/15 

480 hores 

20 persones previstes 

Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i 

documents 

02/02/15 al 29/05/15 

460 hores 

20 persones previstes  

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria 

02/02/15 al 24/04/15 

350 hores 

20 persones previstes 

Treball domèstic 

19/01/15 al 06/03/15 

220 hores 

20 persones previstes 

Serveis de bar i cafeteria 

14/01/15 al 30/07/15 

620 hores 

20 persones previstes 

Interpretació i educació ambiental 

12/01/15 al 12/06/15 

520 hores 

20 persones previstes 
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Serveis auxiliars d'estètica 

15/12/14 al 06/03/15 

520 hores 

20 persones previstes 

Activitats de gestió administrativa (1) 

07/01/15 al 15/06/15 

920 hores 

20 persones previstes 

Activitats de gestió administrativa (2)   

07/01/15 al 15/06/15 

920 hores 

20 persones previstes 
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Centre Especial de Treball (CET) 
Segons la normativa vigent, “l’objectiu principal d’un CET és realitzar un treball 
productiu, participant regularment en les operacions del mercat i tenint com a 
finalitat, assegurar un lloc de treball remunerat i la prestació dels serveis 
d’ajustament personal i social que precisin el seus treballadors amb disminució 
psíquica i/o física o sensorial, a la vegada que ha d’integrar el major nombre dels 
seus treballadors al règim de treball normalitzat”. El CET té 52 treballadors/es 
discapacitats provinents de successives promocions d’alumnes l’Escola de Jardineria. 
D’altra banda, hi ha 5 monitors, una administrativa, una assistent social, un psicòleg 
i un director. La seu del CET està a la partida de Vallcalent número 63, on disposa 
d’oficines, vestuaris, magatzem, hivernacles, umbracles i altres instal·lacions. 
L’activitat econòmica principal que realitza el CET és el manteniment de jardins 
municipals de la ciutat de Lleida. Com a activitat secundaria es fa producció de planta, 
principalment heura. Aquesta darrera activitat té com a funció prioritària la 
d’ajustament personal i social de persones que requereixen, pels seus perfils, una 
major suport i control. En l’actualitat, el CET porta a terme el manteniment dels 
següents espais enjardinats:  Arborètum (segar gespes), Polígon Camí dels Frares, 
Canalització del riu Segre, Canalització, Ton Sirera, Cappont, piscina Gardeny, piscina 
Henry Dunant, Mangraners, piscina Onze de setembre, jardins i pàrking, Pistes 
Poliesportives Basses, Plaça Josep Estadella i travessera 

, Polígon Coperfil, Primer de maig, jardins, Raïmat, plaça major, Rotondes, laterals 
N-240- Mangraners i pista d’atletisme les Basses. 

Centre Especial de Treball (CET) 

01/01/15 al 31/12/15 

52 persones discapacitades ateses 

 
Programa Mesures Actives Inserció (PIRMI) 
 

Programa de mesures actives d’inserció adreçades a les persones destinatàries de la 
renda mínima d’inserció (MARMI) que permetin incrementar el seu grau d’ocupabilitat 
i la seva inserció laboral. S'atendrà a 90 persones derivades de Serveis Socials, 
distribuïdes en 3 grups per treballar l'objectiu professional, les Competències 
Transversals, Motivació per la recerca, Recursos i canals per la recerca d'ocupació, 
Pràctiques laborals o el seguiment de la inserció.Taller Context laboral RMI 
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Taller Context laboral RMI 

04/12/14 al 30/04/15 

70 hores 

60 persones sol·licitants 

Tècniques de Recerca de Feina RMI 

04/12/14 al 30/04/15 

70 hores 

60 persones sol·licitants 

3097. Treball en equip i organitz. del temps RMI 

04/12/14 al 30/04/14 

70 hores 

60 persones sol·licitants 

3098. Motivació RMI 

04/12/14 al 30/04/15 

70 hores 

60 persones sol·licitants 

Coneixement del territori RMI 

04/12/14 al 30/04/15 

70 hores 

60 persones sol·licitants 

Taller lectoescriptura RMI 

04/12/14 al 30/04/14 

70 hores 

60 persones sol·licitants 

Habilitats comunicatives RMI 

04/12/14 al 30/04/15 

70 hores 

60 persones sol·licitants 

Practiques laborals RMI 

04/12/14 al 30/04/15 

300 hores 

40 persones sol·licitants 
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Competències Informàtica RMI 

01/12/14 al 30/04/15 

70 hores 

60 persones sol·licitants 

Competències català RMI 

01/12/14 al 30/04/15 

70 hores 

60 persones sol·licitants 

Prospecció d'empreses per a la RMI 

01/11/14 al 30/04/15 

1000 hores 

Programa Mesures Actives Inserció RMI 

01/01/14 al 31/12/15 

3500 hores 

90 persones sol·licitants 
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Espai de Recerca de feina 2014 
Espai on s'atén a persones en situació d'atur derivades des del SOC per a fer un 
suport i acompanyament per la recerca de feina mitjançant un treball autònom a 
través d'internet. En l'Espai també es realitzen sessions d'Iniciació a internet per a 
usuaris/àries que no tenen coneixement d'aquesta eina. 

 20/12/14 al 19/10/15 

1200 hores 

333 persones sol·licitants 

Projecte d’emprenedoria YUZZ 

El projecte d’emprenedoria Yuzz, degut a les darreres reestructuracions del sector de 
la banca, actualment està gestionat pel Banc de Santander, que s’ha fet càrrec del 
conveni que, amb la Fundació Banesto, tenia assignat l’Ajuntament de Lleida. El 
desenvolupament d’aquest programa es durà a terme amb la col·laboració de l’IMO i 
de la Universitat de Lleida. 

El projecte està destinat a joves de 18 a 30 anys que tinguin un projecte empresarial 
amb base tecnològica. A aquestes persones, se’ls ofereix participar en grups de 
treball i disposen d’un servei de tutoria individualitzada per a la realització del pla 
d’empresa. Així mateix, també disposen d’un servei d’assessorament jurídic i 
administratiu. Alhora, s’organitzen seminaris de persones emprenedores expertes en 
el sector de la tecnologia i de la innovació.  

Viver per a persones emprenedores de la Formació 
Professional de LLeida 
L’Ajuntament de Lleida ha promogut aquest equipament que pretén ser un lloc físic 
on generar una comunitat de coneixement i activitat econòmica generadora 
d’ocupació. 

És adreçat a l’alumnat de formació professional. Aquest col·lectiu hi podrà presentar, 
trobar i desenvolupar idees de negoci per a transformar-les en projectes 
empresarials, viables i sostenibles. 

Arborètum. Jardí botànic Pius Font i Quer 

L’Institut Municipal d’Ocupació, sota la seva responsabilitat, dur a terme les tasques 
de manteniment i gestió administrativa i organitzativa de l’Arboretum, Jardí Botànic 
Pis Font i Quer, d’acord amb les recomanacions de la seva Direcció. 

Servei Orientació persones amb Discapacitat 
Serveis d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb 
discapacitat i/o malaltia mental amb l’objectiu de definir un itinerari d’inserció 
personalitzat en el qual es capaciti la persona en l’adquisició o consolidació d’hàbits, 
habilitats i coneixements per afavorir la seva integració laboral en el mercat de treball 
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ordinari de forma exitosa i, per altra banda, el manteniment en el lloc de treball, 
sempre que sigui necessari, mitjançant la metodologia de treball amb suport. 

Servei Orientació Discapacitats SIOAS 

31/12/14 al 30/06/15 

30 persones previstes 

Formació a la demanda 2015 
Formació sol·licitada per empreses, entitats o persones. 

 Restauració de fusta dijous 2015 

15/01/15 al 17/12/15 

72 hores 

15 persones previstes 

 

Restauració de fusta dimecres 2015 

14/01/15 al 16/12/15 

108 hores 

15 persones previstes 

Restauració de fusta dimarts 2015 

13/01/15 al 22/12/15 

108 hores 

15 persones previstes 

Tallar i cosir 2015 

12/01/15 al 21/12/15 

87.5 hores 

15 persones previstes 

Instituto de la mujer 

01/01/15 al 15/10/15 

280 hores 

15 persones previstes 
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Col·laboració Social Ajuntament 2015-Manteniment 
equipaments educatius i esportius municipals 
La col·laboració social és una de les mesures de foment de l’ocupació contemplades 
al Reial decret 1445/1982, de 25 de juny. Aquest programa fa possible que les 
administracions públiques puguin disposar, de forma temporal, de persones en 
situació d’atur i perceptores de prestacions per desocupació per a la realització 
d'obres i serveis d'interès general. Les persones seleccionades que participin en els 
programes de col·laboració social tenen dret a percebre amb càrrec alServicio Público 
de Empleo Estatal la prestació per desocupació. El compromís de les administracions 
públiques sol·licitants és complementar aquesta prestació d’acord amb el que 
s’estableix normativament. Requisits del programa:  Ser d'utilitat social i redundar 
en benefici de la comunitat. Que la durada màxima del treball sigui la que li manqui 
a la persona treballadora per percebre en la prestació per desocupació que se li ha 
reconegut. No haurà de suposar un canvi de residència habitual per a la persona. El 
lloc de treball haurà de coincidir amb les aptituds físiques i professionals de la 
persona.  

 Col·laboració Social Ajuntament 2015 

15/01/15 al 14/07/15 

9 persones previstes 

Formació en riscos laborals 

15/01/15 al 31/01/15 

30 hores 

9 persones previstes 

TIC 

01/02/15 al 15/02/15 

30 hores 

9 persones previstes 
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Pressupost 2015 
  PRESSUPOST DESPESES 2015  

PROGR ECON DESCRIPCIÓ  IMPORT 2015  

2410 11000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL 60.916,51  

2410 12009 ALTRES RETRIBUCION BÀSIQUES 18.107,93  

2410 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE 998.440,75  

2410 13100 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 46.950,77  

2410 13103 INDEMNITZACIONS PERSONAL LABORAL  61.507,14  

2410 14300 REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL.  126.078,53  

2410 15000 PRODUCTIVITAT 22.364,71  

2410 16000 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA 366.403,25  

2410 16008 ASSISTÈNCIA MÈDIC-FARMACÈUTICA. 6.000,00  

2410 16200 DESPESES FORMACIÓ I PERFECC. PERSONAL 3.000,00  

2410 16209 ALTRES DESPESES SOCIALS. 2.000,00  

2410 20300 LLOGUER MAQUINARIA 10.380,00  

2410 21200 DESPESES REPARACIO I MANTENIMENT ED. ADM. 17.000,00  

2410 21300 REPARACIO MANTENIMENT MAQUINARIA 4.252,00  

2410 22000 MATERIAL D'OFICINA 4.000,00  

2410 22100 SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA 35.500,00  

2410 22101 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 1.000,00  

2410 22103 COMBUSTIBLE I CARBURANTS 16.500,00  

2410 22104 VESTUARI 21.000,00  

2410 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 29.700,00  

2410 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 13.204,00  

2410 22201 COMUNICACIONS POSTALS 600,00  

2410 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 38.000,00  

2410 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 88.582,12  

2410 22700 SERVEI NETEJA 8.100,00  

2410 22799 
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I 
PROFES. 163.116,36  

2410 23020 DIETES DEL PERSONAL 8.500,00  

2410 23300 ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI 4.200,00  

2410 35200 INTERESSOS DE DEMORA 10.000,00  

2410 35900 ALTRES DESPESES FINANCERES 1.200,00  

2410 48003 TRANSFERÈNCIES FIRA DE LLEIDA 32.198,78  

2410 48004 TRANSFERÈNCIA CORRENT A INFORM 3.500,00  

2410 62200 EDIFICI VIVER FP PCiTAL 3.500,00  

2410 62300 ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES 5.000,00  

2410 62500 MOBILIARI 3.000,00  

2410 83100 BESTRETES AL PERSONAL 24.020,00  

2411 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE 251.674,16  
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2411 12009 ALTRES RETRIBUCION BÀSIQUES 4.703,34  

2411 14300 REMUNERACIONS ALTRE PERSONAL. ALUMNES 501.694,24  

2411 15000 PRODUCTIVITAT 3.328,96  

2411 16000 SEGURETAT SOCIAL EMPRESA 73.039,83  

2411 20300 LLOGUER MAQUINÀRIA 325,00  

2411 21300 REPARACIO I MANTENIMENT MAQUINARIA 36.451,48  

2411 22000 MATERIAL D'OFICINA 1.500,00  

2411 22100 ELECTRICITAT 5.000,00  

2411 22101 SUBMINISTRAMENT AIGUA 400,00  

2411 22103 SUMINISTRAMENT COMBUSTIBLE I CARBURANTS 26.000,00  

2411 22104 VESTUARI 6.000,00  

2411 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 35.960,09  

2411 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 3.000,00  

2411 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 7.000,00  

2411 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 10.102,25  

2411 22700 SERVEI DE NETEJA 5.000,00  

2411 22799 
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I 
PROFES. 20.600,00  

2411 23020 DIETES DEL PERSONAL 1.000,00  

2411 62300 ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES 2.500,00  

3240 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE 260.018,50  

3240 12009 ALTRES RETRIBUCION BÀSIQUES 4.464,06  

3240 15000 PRODUCTIVITAT 4.161,20  

3240 16000 SEGURETAT SOCIAL. 87.364,72  

3240 21200 REPARACIÓ I CONSERVACIÓ D'EDIFICIS 1.000,00  

3240 21300 REPARACIÓ I MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA 5.500,00  

3240 22000 MATERIAL D'OFICINA 2.800,00  

3240 22100 ELECTRICITAT 7.000,00  

3240 22101 SUBMINISTRAMENT D'AIGUA 500,00  

3240 22103 COMBUSTIBLES I CARBURANTS. 11.000,00  

3240 22104 VESTUARI. 1.000,00  

3240 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 13.000,00  

3240 22199 ALTRES SUBMINISTRAMENTS. 9.500,00  

3240 22200 SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 1.500,00  

3240 22400 PRIMES D'ASSEGURANCES 2.400,00  

3240 22699 ALTRES DESPESES DIVERSES 8.448,00  

3240 22700 NETEGES 18.000,00  

3240 22799 
ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I 
PROFES. 3.000,00  

3240 23020 DIETES DEL PERSONAL 1.000,00  

3240 48100 PREMIS I BEQUES 17.000,00  
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3240 62300 ADQUISICIÓ PARAMENTS, ÚTILS I EINES 8.000,00  

    TOTAL 

  3.719.758,68 € 

 

 
  PRESSUPOST INGRESSOS 2015  

ORG. ECONOM. DESCRIPCIÓ IMPORT 2015 

74 39900 ALTRES INGRESSOS  5.000,00 

74 39903 Ingressos alumnes . Cursos Àrea de Formació 100.000,00 

74 39904 VENDA SERVEIS CET 6.000,00 

74 39905 INGRESSOS ALUMNES ESCOLA JARDINERIA 6.000,00 

74 40000 TRANSFERÈNCIA CORRENT AJUNTAMENT DE LLEIDA 2.617.271,00 

74 45050 TRANSFERÈNCIA GENERALITAT FOAP / SEFED 152.658,80 

74 45050 SUBVENCIONS EDUCACIÓ GENCAT 474.070,00 

74 45050 SUBVENCIONS GENERALITAT. TREBALLADORS CET 180.000,00 

74 45050 TRANFERÈNCIES GENERALITAT. USAPS 137.738,88 

74 45080 SUBV CORRENTS DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A 10.000,00 

74 46600 TRANSFERÈNCIES CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ 7.000,00 

74 83100 REINTEGRAMENT DE PRÈSTECS AL PERSONAL 24.020,00 

    TOTALS INGRESSOS 3.719.758,68 
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Relació de llocs de treball 
 

LLOC DE TREBALL nivell 1 nivell 2 grup c.desti 

Director/A IMO     A1 28 

Cap d'Area IMO 15 3 A1 24 

COORDINADOR/A SIL IMO 13 1 A1 24 

CAP D'ADMINISTRACIO I RRHH 14 1 A2 22 

COORDINADOR/A TÈCNIC IMO 13 1 A1 24 

CAP PROGRAMA IMO 13 1 A1 24 

CAP PROGRAMA IMO 13 1 A1 24 

TÈCNIC SUPERIOR/A I INSERCIÓ SOCIO LABORAL 12 1 A1 22 

TÈCNIC SUPERIOR/A FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL 12 1 A1 22 

TÈCNIC SUPERIOR/A FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL 12 1 A1 22 

TÈCNIC/A MITJÀ FORMACIÓ, OCUPACIÓ I INSERCIÓ 11 1 A2 22 

TÈCNIC SUPERIOR/A FORMACIÓ I INSERCIÓ SOCIOLABORAL 12 1 A1 22 

TÈCNIC/A INFORMÀTIC IMO 10 1 C1 21 

CAP NEGOCIAT SECRETARIAT IMO 10 1 C1 21 

CAP NEGOCIAT ADMINISTRACIO I RRHH 9 1 C1 21 

ADMINISTRATIU/VA 8 1 C1 21 

ADMINISTRATIU/VA 8 1 C1 21 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 6 1 C2 18 

AUXILIAR GESTIÓ 6 1 C1 21 

AUXILIAR INFORMÀTIC/A 7 3 C2 18 

OFICIAL D'OBRES I SERVEIS 4 4 C2 18 

SUBALTERN/ORDENANÇA 4 4 AP 14 

NETEJADOR/A 3 3 AP 14 

TÈCNIC SUPERIOR 12 1 A1 22 

NETEJADOR/A (20 H SETMANALS) 3 3 AP 14 

NETEJADOR/A (20 H SETMANALS) 3 3 AP 14 

NETEJADOR/A (20 H SETMANALS) 3 3 AP 14 

AUX. ADMINISTRATIVA  6 1 C2 18 

AGENT D'INTERMEDIACIO LABORAL 7 1 C2 18 

AGENT D'INTERMEDIACIO LABORAL 7 1 C2 18 

AGENT D'INTERMEDIACIO LABORAL 7 1 C2 18 

ADMINISTRATIU/VA 8 1 C1 21 

CAP D'AREA IMO 15 3 A1 25 

PSICÒLEG/A 12 3 A1 22 

ASSISTENT/A SOCIAL 11 3 A2 22 

MONITOR/A CET CAP DE PRODUCCIO 8 4 C1 21 

MONITOR/A CET 7 4 C2 18 

AUXILIAR MONITOR/A CET 6 4 C2 18 
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AUXILIAR MONITOR/A CET 6 4 C2 18 

AUXILIAR MONITOR/A CET 6 4 C2 18 

PROFESSOR/A ESCOLA JARDINERIA     A2 22 

PROFESSOR/A PRACTICES ESCOLA JARDINERIA 11 4 A2 22 

AUXILIAR EDUCADOR/A     C2 18 

CAP D'ESTUDIS ESCOLA JARDINERIA 11 3 A2 22 

AUXILIAR EDUCADOR/A 5 4 C2 18 

PROFESSOR/A ESCOLA JARDINERIA     A2 22 

PROFESSOR/A ESCOLA JARDINERIA     A2 22 

PROFESSOR/A ESCOLA JARDINERIA 11 3 A2 22 

AUXILIAR EDUCADOR/A 5 4 C2 18 

AUXILIAR EDUCADOR/A     C2 18 
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