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1
INTRODUCCIÓ

L’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) 
és un organisme autònom a través del 
qual l’Ajuntament de Lleida gestiona 
els temes referents a l’ocupació. Du-
rant l’any 2015, s’han desenvolupat 
els programes, els projectes i les ac-
cions ocupacionals subvencionades pel 
SOC i altres institucions públiques. El 
desenvolupament de l’activitat s’ha 
dut a terme d’acord, entre altres, amb 
els objectius que estableix el sistema 
d’ocupació de Catalunya i que són: 
promoure el ple desenvolupament del 
dret a l’ocupació estable i de qualitat, 
afavorir la configuració d’un mercat 
de treball que contribueixi de manera 
eficient a garantir l’ocupabilitat de les 
persones, cobrir les necessitats de per-
sonal d’acord amb els requeriments de 
les empreses i afavorir la cohesió social 
i territorial mitjançant la gestió inte-
gral de totes les polítiques d’ocupació.

En l’àmbit de les polítiques d’ocupació, 
l’any 2015, destaquem com a novetat 
l’aprovació, per part del Parlament de 
Catalunya, de la nova llei d’ordenació 
del sistema d’ocupació i del Servei 
d’Ocupació de Catalunya, la finalitat 
de la qual és la de garantir un servei 
públic de qualitat, fonamentat en la 
coordinació i optimització de tots els 

seus recursos en benefici de persones, 
empreses, sectors i territoris. 

En aquesta línia, l’impacte de les ac-
tuacions de l’IMO, tant en la ciutat 
com en la ciutadania, ha estat molt 
intens. Destaquem el total de progra-
mes d’ocupació gestionats, el nombre 
de contractacions, les hores de forma-
ció que s’han dut a terme, les perso-
nes que s’han atès, la cura dels espais 
enjardinats de la ciutat i les obres de 
manteniment i millora d’equipaments 
municipals.

A més a més, l’IMO ha proporcionat 
inserció laboral de caràcter estable a 
persones amb discapacitat psíquica a 
través de l’Escola Municipal de Jardine-
ria i del Centre Especial de Treball.

Altres activitats que s’han gestionat des 
de l’IMO són: el Viver per a joves empre-
nedors provinents del món de la formació 
professional, situat al Turó de Gardeny, i 
les tasques de manteniment, gestió ad-
ministrativa i organitzativa de l’Arborè-
tum, jardí botànic Pius Font i Quer.

En conjunt, i observant les dades que 
es reflecteixen en aquesta memòria, 
queda palès l’assoliment de la missió 
de l’IMO. 
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MISSIÓ

L’Institut Municipal d’Ocupació Salva-
dor Seguí és un organisme autònom de 
l’Ajuntament de Lleida. La seva missió, 
d’acord amb allò que dicten els esta-
tuts de l’IMO, és la següent: 

“La millora de l’ocupabilitat de les 
persones i de les empreses”. 

L’IMO és adscrit a la Regidoria de Promo-
ció de la Ciutat, del Comerç, del Turis-
me i de l’Ocupació i de l’Emprenedoria.
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ORGANITZACIÓ

I XARXA DE RECURSOS

La prestació de serveis de l’IMO, i d’acord amb la seva missió i objectius, s’articula 
des de dues àrees executives:

· Ocupació  i Serveis a les Empreses

· Atenció a les Persones amb Discapacitat

Per alta banda, els serveis interns de l’IMO s’organitzen al voltant de:

· L’Àrea Econòmica, Financera i de Recursos Humans 

· La Secretaria Tècnica de l’IMO.

Per tal de fer arribar a la ciutadania els serveis oferts, l’IMO disposa d’una xarxa 
de punts d’atenció i actuació per tota la ciutat que podem veure localitzats en el 
següent mapa:
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1. Escola Municipal de Jardineria: Edu-
cació Secundària Obligatòria adaptada 
de l’especialitat de jardineria

2. Centre Especial de Treball: manteni-
ment de zones públiques enjardinades 
de la ciutat de Lleida

3. Centre Cívic Mariola: punt d’atenció 
a persones residents al barri. Treball als 
Barris

4. Oficina Centre Històric: punt d’aten-
ció a persones residents al barri. Treball 
als Barris

5. Oficina Magdalena-Noguerola (an-
tigues adoberies): punt d’atenció a 
persones residents al barri. Treball als 
Barris

6. Calidoscopi: punt d’atenció a joves. 
Treball als Barris

7. Viver FP: FPemprèn

8. Arborètum, jardí botànic Pius Font i 
Quer: manteniment i gestió administra-
tiva i organitzativa

9. Institut Municipal d’Ocupació Sal-
vador Seguí
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PRINCIPALS

INDICADORS GLOBALS

Total persones ateses: 10.292

· 5.136 dones

· 5.156 homes

Persones participants en itineraris 
d’orientació / formació: 2.509

· 939 dones

· 1.570 homes

Persones que han participat en progra-
mes d’emprenedoria: 227

Persones ateses al SIL: 7.025

Empreses ateses al SIL: 282 empreses

Persones inserides laboralment: 

pel SIL: 397

per programes: 932

Total finançament extern: 
2.389.573,65 €

Total finançament IMO/Paeria: 
2.697.546,42 €

Nombre de programes per a l’ocupació 
duts a terme: 26

Distribució de la participació externa:

SOC : 7 / 27% programes

FSE: 7 / 27%

SEPE: 8 / 30,8%

Instituto de la mujer. EEA Grants: 1 
/ 3,8%

UCEIF. UdL: 1 / 3,8%

GlobaLleida: 2 / 7,6%

Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya: 1 / 3,8%

Fundacions Santa Maria la Real. 
Telefónica: 1 / 3,8%

Direcció General per a la Immigració. 
Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies: 1 / 3,8%

Ministerio de Eduación, Cultura y 
Deporte: 1 / 3,8%

10 programes amb participació 
exclusiva de l’IMO
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ÀMBIT D’OCUPACIÓ

I SERVEIS A LES EMPRESES

5.1 ESPAI DE RECERCA DE FEINA

Espai on s’atén a persones en situa-
ció 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 persones que no tenen 
coneixement d’aquesta eina.

Finançament del programa: 

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE)
Fons Social Europeu (FSE)
Durada: 20/12/2014-19/10/2015

Espai de recerca de feina

Persones ateses 258

Persones que hi han participat
Espai de recerca 111
Sessions iniciació Internet 147

Hores totals d’atenció 4.251

Persones inserides 54
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Fem ocupació per a joves

Persones ateses (preinscripcions) 307

Persones que han rebut orientació 77

Persones inserides 74

Nombre total de contractes 77

Empreses amb què s’ha contactat 201

Empreses amb contracte 44

Cursos realitzats IMO 2

Especialitats a les empreses 54

5.2 FEM OCUPACIÓ PER A JOVES

Actuacions ocupacionals que tenen per 
objectiu afavorir la inserció laboral de 
les persones joves i atendre les neces-
sitats reals de les empreses mitjançant 
contractes laborals subvencionats du-
rant sis mesos. Programa adreçat a 60 
joves d’entre 18 i 30 anys, amb ESO, 
batxillerat o CFGM. Cada jove ha de 
realitzar una formació relacionada amb 
el lloc de treball que ocupa.

Finançament del programa: 

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Servicio de Empleo Público Estatal
Fons Social Europeu
Durada: 30/10/2013 al 29/03/2015



13 5.  Àmbit d’ocupació i serveis a les empreses

Tipus de contracte Homes Dones Total

Contracte temporal 27 20 47

Contracte indefinit 4 5 9

Contracte parcial amb  
vinculació formativa 13 8 21

Total 44 33 77
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5.3 JOVES PER L’OCUPACIÓ

Programa innovador que combina ac-
cions d’orientació, tutorització, forma-
ció i adquisició d’experiència laboral 
en empreses amb l’objectiu de millorar 
la qualificació professional de les per-
sones joves desocupades i facilitar la 
seva inserció laboral a les empreses i/o 
el retorn al sistema educatiu.

Persones destinatàries del programa: 
90 joves d’entre 16 i 24 anys, aturats i 
inscrits al registre de Garantia Juvenil. 

Persones sense graduat en ESO, o amb 
el graduat, però que no han continuat 
amb estudis postobligatoris.

Finançament del programa: 

Servei d’Ocupació de Catalunya.
Ministerio de Ocupación y Seguridad 
Social.
Fons Social Europeu en el marc de la 
Iniciativa d’Ocupació Juvenil.
Durada: 15/12/2014 al 31/12/2015

Joves per l’ocupació

Persones ateses 99 atesos, 341 preinscrits

Persones que hi han participat 99

Persones inserides 56

Persones que han continuat els estudis reglats 19

Accions formatives desenvolupades 7
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MARMI

Persones ateses 114

Persones que han rebut orientació 104

Persones inserides 12

Persones que han realitzat pràctiques 20

Empreses amb què s’ha contactat 49

5.4 PROGRAMA DE MESURES ACTIVES 
D’INSERCIÓ ADREÇAT A LES PERSO-
NES DESTINATÀRIES DE LA RENDA MÍ-
NIMA D’INSERCIÓ (MARMI)

Programa que permet incrementar el 
seu grau d’ocupabilitat i la seva in-
serció laboral. L’objectiu ha estat el 
d’atendre 90 persones derivades de 
Serveis Socials, les quals s’han distri-
buït en 3 grups per treballar l'objectiu 
professional, les competències trans-
versals, la motivació per la recerca,  

els recursos i els canals per la recerca 
d'ocupació, les pràctiques laborals o el 
seguiment de la inserció.

Finançament del programa: 

Departament d’Empresa i Ocupació 
Fons Social Europeu 
Durada: 01/11/2014 al 30/04/2015
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5.5 TREBALL I FORMACIÓ. PERSONES 
ATURADES NO PERCEPTORES (PANP)

Programa adreçat a persones aturades, 
prioritàriament de 30 anys o més, que 
hagin exhaurit la prestació per desocu-
pació i/o el subsidi. 

El programa combina l’experiència la-
boral de les persones participants amb 
la formació professionalitzadora rela-
cionada amb el lloc de treball que cada 
persona desenvolupa durant l’experièn-
cia laboral o amb el seu itinerari ocu-

pacional. També s’inclou una actuació 
de coordinació i prospecció d’empreses 
per tal de fer el seguiment i tutoritza-
ció de les persones participants a l’hora 
de facilitar la seva inserció laboral en 
finalitzar el programa. 

Finançament del programa:

Servei d’Ocupació de Catalunya

SEPE

Fons Social Europeu

Durada: 7 mesos 19/11/2014-18/06/2015

Treball i formació PANP

Persones contractades

40

Suport a la inserció laboral (4 persones)

Servei d’atenció a la ciutadania en equipaments cultu-
rals (2 persones)

L2O – La segona oportunitat (2 persones)

Allotjament hivernal d’urgència – Pla Iglú (2 persones)

Dinamització juvenil (1 persona)

Suport a l’àrea de Drets Civils (1 persona)

Auxiliar de manteniment (2 persones)

Jardineria (10 persones)

Agents cívics (8 persones)

Manteniment via pública (8 persones)

1 Prospectora laboral

Persones inserides un cop 
finalitzat el programa 20

Accions formatives

Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardi-
neria (99 hores)

Mediació comunitària (99 hores)

Assistència a la direcció (119 hores)
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5.6 TREBALL I FORMACIÓ. PERSONES 
ATURADES PERCEPTORES DE LA REN-
DA MÍNIMA D’INSERCIÓ (RMI)

Programa adreçat a persones aturades 
perceptores de la renda mínima d’inser-
ció. Es combina l’experiència laboral de 
les persones participants amb la for-
mació professionalitzadora relacionada 
amb el lloc de treball que cada persona 

desenvolupa durant l’experiència labo-
ral o amb el seu itinerari ocupacional.

Finançament del programa:

Servei d’Ocupació de Catalunya
SEPE
Fons Social Europeu
Durada: 6 mesos 30/07/2014-
29/01/2015

Treball i formació RMI

Persones contractades
2 Jardineria CET

18 Brigada Parcs i Jardins

Persones inserides un cop finalitzat el programa 4
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Projecte Renova

Persones que hi han participat 9

Persones inserides un cop finalitzat el programa 6

5.7 COL·LABORACIÓ SOCIAL 

Aquest programa fa possible que les ad-
ministracions públiques puguin dispo-
sar, de forma temporal, de persones en 
situació d’atur i perceptores de presta-
cions per desocupació per a la realitza-
ció d’obres i serveis d’interès general. 
Les persones seleccionades que partici-
pin en els programes de col·laboració 
social tenen dret a percebre amb càrrec 
al Servicio Público de Empleo Estatal la 
prestació per desocupació. El compro-
mís de les administracions públiques 
sol·licitants és el de complementar 
aquesta prestació fins a la base de co-
tització de cada una d’elles.

5.7.1 PROJECTE RENOVA

Les persones participants en el projec-
te han realitzat tasques de renovació 
de pintura, paleteria, fusteria i elèctri-
ques per tal de millorar les instal·la-
cions dels següents centres escolars:

Escoles d’educació infantil i primària: 
Balàfia, Camps Elisis, Espiga, Parc de 
l’Aigua, Príncep de Viana, Riu Segre i 
Sant Josep de Calassanç.

Escoles Bressol Municipals: Centre 
Històric, Gargot, Pardinyes, Ronda La 
Mercè i Secà.

Finançament del programa:

SEPE
Institut Municipal d’Ocupació 
Durada: 6 mesos 15/01/2015-
14/07/2015
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5.7.2 CAMPANYA DE LA FRUITA 2015

Projecte que pretén atendre les persones 
que arriben a Lleida a l’estiu amb la in-
tenció de treballar en la campanya de la 
fruita. Moltes d’aquestes persones no te-
nen mitjans per mantenir-se, és per això 
que es fa necessari de disposar de recursos 
per atendre’ls de manera humanitària. El 
projecte s’articula al voltant d’una Oficina 
Única d'Atenció al Temporer, la qual ofe-

reix atenció social i acredita els usuaris 
per poder accedir als serveis d’alimenta-
ció, higiene, rober i consigna.

Finançament del programa:

Diputació de Lleida
Institut Municipal d’Ocupació
SEPE
Durada: 3 mesos 09/06/2015-
15/09/2015

Campanya de la fruita 2015

Persones que s’han contractat 12

Persones inserides un cop finalitzat el programa 2

Formació a la demanda

Persones que hi han participat 141

Entitats que financen la formació

Ajuntament de Lleida

Gestió de serveis sanitaris

Federació de Cooperatives Agràries

Cambra de Comerç

Ajuntament d’Alcarràs

5.8 FORMACIÓ A LA DEMANDA

Formació sol·licitada per empreses, entitats i/o persones.
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ACTIC

Persones que hi han participat 24

Xarxa punt TIC

Persones que hi han participat 34

Iniciació a internet: persones que hi han participat 5

Aula mentor

Persones que hi han participat 17

Nombre d’accions dutes a terme
31 cursos

1.735 hores

5.9 ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES 
EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 
I LA COMUNICACIÓ (ACTIC)

Certificació acreditativa de la compe-
tència digital, entesa com la combi-
nació de coneixements, habilitats i 
actituds en l’àmbit de les tecnologies 
de la informació i la comunicació que 
les persones despleguen en situacions 

reals per assolir objectius determinats 
amb eficàcia i eficiència.

L'IMO està homologat com a centre 
col·laborador de l’ACTIC, com a  punt 
d’orientació i avaluació.

Finançament del programa:

Institut Municipal d’Ocupació.

5.10 XARXA PUNT TIC

Des del mes de juny del 2015 l’IMO 
s’incorpora a la xarxa de punts públics 
d'accés a internet. Els objectius princi-
pals són fomentar les tecnologies de la 
informació i comunicació (TIC) i con-

tribuir a la cohesió digital i a l’equilibri 
territorial de Catalunya en la societat 
del coneixement.

Finançament del programa:

Institut Municipal d’Ocupació.

5.11 AULA MENTOR

Cursos online amb un sistema constant 
de tutoria telemàtica a través del cor-
reu electrònic que permet seguir els 
cursos a través d'Internet, amb lliber-

tat horària i des del propi domicili.

Finançament del programa:

Institut Municipal d’Ocupació.
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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5.12 TREBALL ALS BARRIS

Programes específics de caràcter expe-
rimental i innovador per afavorir la in-
serció sociolaboral de col·lectius amb 
dificultats d’inserció (dispositius de su-
port a la inserció laboral de col·lectius 
amb dificultats especials). Aquestes 
accions tenen per objectiu donar res-
posta a les necessitats individuals de 
cadascuna de les persones participants, 
des d’un plantejament flexible.

Finançament del programa:

Servei d’Ocupació de Catalunya
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Fondo Social Europeo
Durada: 31/12/2014 al 30/12/2015
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Treball als Barris
Dispositius de suport a la inserció laboral de 

col·lectius amb dificultats especials

Mariola Centre Històric Magdalena - 
Noguerola

Usuaris atesos acollida 270 463 382

Usuaris alta dispositiu 254 334 362

Usuaris dels grups d’orienta-
ció i competències 73 80 78

Usuaris de l’acció Desenvolu-
pament social 8 9 17

Usuaris del curs d’Informàtica 12 14 16

Usuaris del curs d’Operari/
ària d’indústries alimentàries 12

Persones inserides 118 183 201

Insercions Treball als Barris per dispositiu. 2015

Mòdul carretoners dins el curs Ope-
rari/ària d’indústries alimentàries
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Dispositiu de gènere

Dispositiu d’inserció adreçat a dones amb especials dificultats d’inserció dels bar-
ris de la Mariola, Centre Històric i Portal Santa Magdalena - Noguerola on es tre-
ballen aspectes de l’orientació professional, definició de l’objectiu professional, 
treball de competències transversals i de base i altres continguts complementaris 
que permetin assolir una major ocupabilitat.

Usuaris atesos acollida Usuaris alta dispositiu

291 233

Accions Usuaris

Grups orientació i competències 91

Desenvolupament social 10

Curs informàtica 19

Curs manipulació d’aliments 18

0 0

30 30

60 60

90 90

120 120
118 119

1 10 0

2014 2015

 Dona       Home                Total acumulat
2015 Dispositiu Gènere. Persones inserides
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Dispositiu de joves

Dispositiu d’inserció laboral de caire innovador adreçat a persones joves d’entre 
16 i 29 anys, amb carències formatives i dificultats per definir l’objectiu professio-
nal. Es tracta d’acompanyar en la definició de l’objectiu i en la presa de decisions 
la persona jove, a través d’una relació de confiança i guiatge. 

Es preveu la incorporació de les dades dels participants en el Sistema de Garantia 
Juvenil, i la informació a les empreses sobre les possibilitats de contractació, així 
com una formació polivalent modular pràctica de les competències que es reque-
reixen en diverses ocupacions.

Usuaris atesos acollida Usuaris alta dispositiu

109 107

Accions Usuaris

Grups orientació i competències 51

Curs Tasques auxiliars educació infantil 10

Curs Mecànica bàsica motos 16

Curs Atenció al públic i manipulació alimentària 21

00

106

2012

3018

4024

39

00

20152014

 Dona       Home                Total acumulat
2015 Dispositiu Joves. Persones inserides

18

21
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Pla experienciació laboral

Programa d’experienciació laboral (actuacions ocupacionals i actuacions profes-
sionals). Aquest programa consisteix en la contractació laboral de persones treba-
lladores en situació d’atur per tal que els participants puguin adquirir experiència 
professional i millorar la seva ocupabilitat mitjançant la realització d’obres i ser-
veis d’interès general i social de caràcter temporal.

Acollida lingüística 1

Integradors socials 1

Agent de desenvolupament local (AODL)

Amb aquest programa es dóna suport a la contractació del personal directiu o 
tècnic responsable dels components de desenvolupament social i econòmic, ocu-
pacionals, formatius, de sostenibilitat i de comunicació del projecte del barri 
objecte d’actuació.

AODL  Coordinació 1

AODL Prospecció d’empresa 1
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Casa d’oficis

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 dispo-
sen 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 parti-
cipants puguin assolir un nivell de formació, perfeccionament o especialització 
més avançat.

Casa d’oficis Usuaris Insercions durant 
el programa

Dinamització sociocultural 11 1

Jardineria 21

Operacions auxiliars de fabricació 
mecànica/soldadura 10 4

Pintura decorativa en construcció 15 2
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5.13 SEFED EMPRÈN

El projecte consisteix en un conjunt 
d'accions de formació i sensibilització 
que tenen per objectiu formar dones 
en situació d’atur en competències 
tècniques, socials i professionals per 
millorar la seva capacitat emprenedora 
i ocupabilitat.

Finançament del programa:

Instituto de la Mujer
EEA Grants (Mecanisme Financer de 
l’Espai Econòmic Europeu)
Durada: 17/02/2015 al 4/06/2015

SEFED emprèn

Persones que hi han participat 15

Persones inserides 8

Mòduls formatius

Procés de creació d’empreses

Gestió comercial

Gestió administrativa

TIC

Mentoring
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Viver de l’FP: FP emprèn 

Empresa Antiguitat Activitat

AKIS Internacional 01/01/2014

Serveis d’assessorament, formació, 
anàlisi d’informació i gestió a empreses, 
tècnics, centres d’investigació i altres 
entitats del sector agroalimentari, fo-
restal, del medi ambient i similars.

David Almuzara 01/01/2014 Cosmètica per a horticultura.

Molde, SCP 01/05/2015 Activitats de disseny gràfic.

Abel Díaz Sánchez 01/06/2016

Alimentació, suplements nutricionals, 
desparasitadors i productes d’higiene 
per animals de companyia: gats, gossos 
i cavalls.

SG Consultors, S.L. 01/06/2015
Activitats professionals, prestació de 
serveis, activitats de gestió i adminis-
tració i serveis educatius.

Globaldron, S.C.P. 01/07/2015

Activitats de servei de tot tipus d’imat-
ges aèries, així com totes aquelles ac-
tivitats que estiguin directament o in-
directament relacionades amb l’anterior.

5.14 VIVER DE LA FORMACIÓ PROFES-
SIONAL: FP EMPRÈN

FP emprèn és un lloc físic on es crea una 
comunitat de coneixement i activitat 
econòmica generadora d’ocupació. Està 
adreçat a l’alumnat de formació profes-

sional, el qual hi pot presentar, trobar 
i desenvolupar idees de negoci per a 
transformar-les en projectes empresa-
rials, viables i sostenibles.

Finançament del programa: 

Institut Municipal d’Ocupació.
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Viver de l’FP: FP emprèn 

Accions formatives realitzades al viver amb el finançament de GlobaLleida

Acció Nombre participants

Personal branding 30

Internacionalització 17

Comunicar millor per arribar a tothom 20

Lideratge estratègic 18

Elaboració del pla estratègic 12
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5.15 PROGRAMA EMPRESA JOVE EU-
ROPEA (EJE)

Empresa Jove Europea és un programa 
que proposa a l’alumnat crear i ges-
tionar la seva pròpia miniempresa. La 
forma jurídica triada és la societat coo-
perativa. D’aquesta manera, la coopera-
tiva creada a l'aula estableix relacions 
comercials amb miniempreses d’altres 

comunitats autònomes amb l’objectiu 
de comprar i vendre productes entre si. 
Els productes es comercialitzen en un 
mercat que organitzen els propis alum-
nes. L’any 2015, aquest mercat va tenir 
lloc a Lleida el dia 8 de maig.

Finançament del programa:

GlobaLleida

Empresa jove europea (EJE)

Instituts participants 4

Persones participants 83

Miniempreses / cooperatives simulades 9



32 5.  Àmbit d’ocupació i serveis a les empreses

YUZZ

Persones participants 25

Projectes finalitzats 7

5.16 PROGRAMA YUZZ

YUZZ és un programa adreçat a joves 
d'entre 18 i 30 anys que ofereix suport, 
formació i assessorament per elabo-
rar plans de negoci basats en idees de 
base tecnològica.

Una vegada finalitzat el procés de for-
mació i assessorament, la persona que 
ha presentat el millor projecte del cen-
tre YUZZ de Lleida viatja a Silicon Va-
lley, la meca mundial de la innovació 
en l'àmbit de les noves tecnologies, on 

pot accedir a fòrums de finançament, 
assessorament i realitzar contacte amb 
inversors.

Finançament del programa:

Fundación de la Universidad de Canta-
bria para el estudio y la investigación 
del sector financiero UCEIF
Universitat de Lleida UdL
IMO Institut Municipal d’Ocupació

Durada: 9/03/2015 al 30/10/2015
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5.17 PROGRAMES DE FORMACIÓ I IN-
SERCIÓ – PROGRAMES DE TRANSICIÓ 
AL TREBALL. PFI - PTT

Programes de formació i inserció 
adreçats als joves no ocupats de 16 a 
21 anys en l'any d'inici del programa, 
que hagin deixat l'ESO sense obte-
nir-ne el títol.

Acció Auxiliar de vendes, oficina i aten-
ció al públic.

Acció Auxiliar d’hoteleria: cuina i ser-
veis de restaurant i bar.

Finançament del programa:

Departament d’Ensenyament
Ajuntament de Lleida
Durada: del 15/09/2014 al 19/06/2015

Programes de formació i inserció PFI - PTT

Alumnes
matriculats

Alumnes que 
han finalitzat 

el curs

Alumnes que 
han superat 

el curs

Continuïtat 
formativa

Inserció
laboral

37 23 18 22 14

Empreses col·laboradores: 21
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5.18 CONFORCAT. GARANTIA JUVE-
NIL 2015 – LÍNIA TIC

Curs adreçat a persones joves benefi-
ciàries de Garantia Juvenil que volen 
adquirir els coneixements ofimàtics ne-
cessaris per treballar en les àrees admi-
nistratives i de gestió d’empreses. 

Nom de l’acció: Operacions d’enregis-
trament i tractament de dades i docu-
ments (440 h).

Formació adreçada a l’obtenció d’un 
certificat de professionalitat de nivell 
1 de la família professional de l’admi-
nistració i gestió.

Finançament del programa:

Consorci per a la formació contínua de 
Catalunya
Durada: Del 24 de setembre de 2015 a 
l’11 de març de 2016

CONFORCAT. Garantia Juvenil 2015 – Línia TIC

Persones ateses 15

Persones que hi han participat 12

Persones inserides 3
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5.19 REINCORPORACIÓ AL TREBALL

Formació adreçada a les persones es-
trangeres immigrades en situació 
d’irregularitat sobrevinguda o rea-
grupades. També es poden acollir a 
aquests cursos persones estrangeres 
immigrades amb especials motius de 
vulnerabilitat: pendents d’informes 
d’arrelament, joves tutelats per la Ge-
neralitat, aturats, sol·licitants de pro-
tecció internacional, etc.

Finançament del programa:

Direcció General per a la Immigració
Departament de Treball, afers socials i 
famílies de la Generalitat de Catalunya.
Durada: del 7/09/2015 al 22/12/2015

REINCORPORACIÓ AL TREBALL 

Acció: Auxiliar de cuina per a col·lectivitats

Formació laboral en el sector de l’hostaleria i amb pràctiques formatives a 
empreses del sector

Atencions 45

Persones que han rebut formació 13

Persones que continuen amb la formació 1

Persones inserides 2
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COMENIUS REGIO

Acció: idioma alemany (A1)

Curs adreçat a l’adquisició del vocabulari necessari per omplir els qües-
tionaris de les empreses, rebre/entendre ordres de treball i el relacionat 

amb el sector professional propi durant l’estada en pràctiques o laboral en 
empreses alemanyes

Persones ateses 16

Persones que han rebut formació 10

5.20 COMENIUS REGIO

Programa europeu Comenius Regio 
d’internacionalització de pràctiques de 
formació professional que han realitzat 
conjuntament l'Ajuntament de Lleida, 
la delegació a Lleida del Departament 
d’Ensenyament i els socis alemanys del 
Landkreis d’Osnabrück.

Finançament del programa:

Institut Municipal d’Ocupació
Durada: del 23/02/2015 al 09/04/2015
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5.21 LANZADERAS DE EMPLEO

Programa d’orientació, inserció laboral 
i d’innovació social que pretén donar 
eines a les persones desocupades per-
què siguin protagonistes de la seva car- 
rera professional i puguin adaptar-se 
als nous escenaris del mercat laboral 
global. Les Lanzaderas representen una 
nova filosofia en la intervenció social 
de la desocupació.

Finançament del programa:

Conveni de col·laboració entre l’IMO i 
la Fundació Santa Maria la Real i Fun-
dació Telefònica.

Durada: 1a del 07/09/2014 a 
6/04/2015, 2a del 12/05/2015 a 
09/10/2015

Lanzaderas de empleo

Persones que hi han participat 45

Persones inserides 34
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5.22 SERVEI D’INTERMEDIACIÓ
LABORAL (SIL)

L’objectiu principal d’aquest Servei és 
aproximar l’oferta i la demanda de treball.

Des del SIL oferim un servei perma-
nent, estable i gratuït obert a tota la 
ciutadania. Aquest servei és presencial 
i també online.

El suport que donem a les empreses i a 
les persones que busquen feina el fem 
mitjançant diferents metodologies. 

Des de l’any 2012 tenim el reconeixe-
ment del Servicio Público de Empleo 
com a Agència de Col·locació i des 
de 2014 som Agència de Col·locació 
Col·laboradora amb la Generalitat de 
Catalunya. Això ens permet, de manera 
temporal, treballar amb un programa 
subvencionat, de durada determinada i 
amb un número de persones concretes 
enviades directament pel SOC.

5.22.1 AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ

Accions d’atenció i acompanyament als 
demandants d’ocupació i prospecció, 
recerca i gestió d’ofertes de treball de 
les empreses.

Finançament del programa:

Ajuntament de Lleida

AC agència de col·locació

Persones ateses 7.025

Persones alta 3.551

Empreses amb què s’ha contactat 282

Ofertes gestionades 461

Llocs de treball oferts 661

Persones inserides 436
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5.22.2 ATENCIÓ I VALIDACIÓ VIA WEB

Atenció a les demandes sol·licitades 
dels usuaris (demandants i empreses) 
que entren via web. Actualització de 
CV, demandes d’alta al Servei d’Inter-
mediació Laboral, ratificació d’ofertes 
de feina que entren per aquesta via.

Finançament del servei:

Ajuntament de Lleida
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5.22.3 EMO/227/2014 INTERMEDIA-
CIÓ LABORAL

Realització d’accions per a la inserció 
en el mercat laboral de 40 persones 
aturades en col·laboració amb agèn-
cies de col·locació. 

Durada: 7 mesos 

Finançament del programa:

Fons Social Europeu
Ministerio de Empleo y Seguridad Social

2015 Agència de col·locació. Atencions individuals

2015 Agència de col·locació. Insercions
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5.22.4 ESPAI ATENEA

L’espai Atenea és un espai d’ús públic 
integrat en la recepció del SIL, equipat 
amb tres ordinadors amb connexió a 
internet, amb l’objectiu de fer acom-

panyament i suport  en la recerca d’in-
formació laboral.

Finançament del programa:

Institut Municipal d’Ocupació

Espai Atenea

 Connexions/Utilitzacions       Usuaris/es
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5.23 AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVO-
LUPAMENT LOCAL. GLOBALLEIDA

AODL Gestió del coneixement i de les 
oportunitats – Gestió de la informació 
i retenció del talent.

Programa de cooperació entre agents 
socioeconòmics per afavorir la dina-
mització social i econòmica del territo-
ri i fomentar el treball en xarxa.

El programa ha inclòs accions de for-
mació en orientació professional, com 
els Dimarts Feiners, organització de 
jornades tècniques per detectar i re-
tenir el talent, la creació d’una unitat 

operativa per a l’ocupació d’àmbit pro-
vincial i dinamitzar i fer difusió de la 
plataforma virtual d’ocupació.

Finançament del programa:

Institut Municipal d’Ocupació

GLOBALleida

Departament d’Empresa i Ocupació

Servei Públic d’Ocupació de Catalunya

Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
- Servicio Público de Empleo Estatal

Fons Social Europeu

Accions

Plataforma Virtual d’Ocupació
Entitats membres 16

Convenis signats 6

Dimarts Feiners

Accions 26

Participants
175 dones

155 homes

Resultat enquesta 3.7

I Jornada Talent i Ocupació. La con-
certació territorial: Una oportunitat 
per les terres de Lleida

Participants 35 participants

Resultat enquesta 3.3
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5.24 FORO DE CIUDADES POR EL 
EMPLEO

El Foro de Ciudades por el Empleo és 
una iniciativa de col·laboració en-
tre municipis de més de 100.000 ha-
bitants promoguda inicialment pels 
ajuntaments de Madrid i Barcelona per 
potenciar la cooperació institucional 
entre ajuntaments de característiques 
homogènies, disposar d’assessorament 
puntual de caràcter tècnic sobre les po-
lítiques públiques d’ocupació i formació 
i promoure l’intercanvi de bones pràc-
tiques de gestió. L’any 2015, els Foros 
s’han celebrat a Vitòria i Madrid.

Finançament del programa:

Institut Municipal d’Ocupació

GlobaLleida





6.1 CENTRE ESPECIAL DE TREBALL

El Centre Especial de Treball  “Salvador 
Seguí” es va crear l’any 1995 amb la 
finalitat de generar llocs de treball  per 
a persones amb algun tipus de disca-
pacitat.

L’objectiu principal del CET és el de rea-
litzar un treball productiu, participant 
regularment en les operacions del mer-
cat i tenint com a finalitat assegurar un 
lloc de treball remunerat i la prestació 
dels serveis d’ajustament personal i so-
cial que necessitin els 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.

L’activitat econòmica principal que rea-
litza el CET consisteix en el manteni-

ment de zones públiques enjardinades 
de la ciutat de Lleida. L’any 2015, s’ha 
portat el manteniment de les zones se-
güents: polígon Camí dels Frares; parts 
dels polígons Neoparc i Coperfil; cana-
lització del riu Segre; jardins Onze de 
setembre; Henri Dunant; Leandre Cris-
tòfol; Plaça Raimat; Gardeny; piscines 
de Cappont, Ton Sirera, Mangraners i 
Gardeny.

Com a activitat secundària, es fa pro-
ducció de planta, principalment heura.  
Aquesta  darrera activitat té com a fun-
ció prioritària la d’ajustament personal 
i social de persones que requereixen, 
pels seus perfils, una major supervisió 
i control.

6
ÀMBIT DE FORMACIÓ

I OCUPACIÓ DE PERSONES 
AMB DISCAPACITAT



46 6.  Àmbit de formació i ocupació de persones amb discapacitat

L’any 2015, el número de persones treballadores amb discapacitat al CET ha estat de 
49. Hi ha diferents discapacitats, la distribució de les quals es descriu en la taula 
següent.

Per tipus de discapacitat

INTEL·LECTUAL M. MENTAL FÍSICA SENSORIAL

33% a 50% 38 0 1 0

51% a 64% 2 0 0 0

65% i + 7 0 0 2

TOTAL 47 0 1 2

Per a persones treballadores discapaci-
tades s’ha impartit un curs de “Autono-
mia Social i Independència. Economia 
i habilitats domèstiques” en el qual hi 
han participat 18 treballadors.

Igualment, s’ha impartit un curs CET de 
Llengua de signes per tal de millorar la 
comunicació amb els treballadors sords 

del CET, en aquest curs hi han partici-
pat 13 persones.

El CET promou activitats esportives 
pels treballadors discapacitats com un 
equip de bàsquet i un de futbol inclu-
siu. Especialment l’equip de bàsquet a 
l’any 2015 ha fet molt bons resultats 
esportius.
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6.2 ESCOLA MUNICIPAL DE JARDI-
NERIA

L’Escola de Jardineria de l’Ajuntament 
de Lleida és un centre en què s’hi 
imparteix Educació Secundària Obli-
gatòria adaptada de l’especialitat de 
jardineria i un Programa de Formació 
i Inserció (PFI) adaptat d’auxiliar de 
vivers i jardins. S’adreça a joves amb 
discapacitat.

L’Escola està subvencionada pel Depar-
tament d’Ensenyament de la Generali-
tat de Catalunya mitjançant un conve-
ni del departament amb l’Ajuntament 
de Lleida.

El projecte educatiu vol donar respos-
ta a la diversitat de capacitats, inte-
ressos i motivacions de l’alumnat amb 
discapacitat intel·lectual mitjançant 
l’adaptació del procés d’ensenya-

ment-aprenentatge a les seves caracte-
rístiques i necessitats amb la finalitat 
de desenvolupar l’autonomia personal de 
l’alumne i la seva integració social i la-
boral.

Els alumnes fan les pràctiques al parc 
i a les pistes d’atletisme de les Bas-
ses dels quals porten a terme part del 
manteniment de les superfícies enjar-
dinades.

El nombre d’alumnes a l’any 2015 ha 
estat de 35.

S’han fet millores en els equipaments, 
en concret: el trasllat de l’hivernacle de 
les Basses a la seu actual de l’Escola; la 
instal·lació d’un conjunt d’aparells per 
fer activitats esportives i la construc-
ció d’un camp de voleibol.

D’altra banda, s’han fet un seguit d’ac-
tivitats complementàries, algunes de 
les quals són les següents: visita hi-
vernacles Horticultura Bellmunt, visi-
ta Museu La Panera “El còmic”, visita 
guiada a l’Arborètum, activitat Pista 
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de Gel de la plaça Sant Joan; acte or-
ganitzat per l’equip d’educació viària 
de la Guàrdia Urbana, auditori Enric 
Granados “Canvi de marxa”; taller de 
teatre de 30 hores a càrrec de l’Aula 
Municipal de Teatre de Lleida, la xerra-
da “Els perills de l’alcohol", a càrrec de 

l’associació Antisida; activitat “Músi-
ca en 3d” al Caixafòrum; xerrada “La 
violència masclista” a càrrec dels Mos-
sos d’Esquadra, i l’excursió de final de 
curs al Parc Olímpic del Segre de la Seu 
d’Urgell.



7.1 ARBORÈTUM. JARDÍ BOTÀNIC 
PIUS FONT I QUER

Espai dedicat a difondre el coneixement 
sobre el món vegetal i també a sensibi-
litzar els ciutadans sobre el valor de la 
biodiversitat i el paper fonamental que 
juga per a la humanitat, posant èmfasi 
en la necessitat de conservació de l’en-
torn natural davant de les amenaces 
creixents. 

La base sobre la qual s’estructura l’Ar-
borètum és la col·lecció d’espècies 
llenyoses d’arbres i arbustos documen-
tada i ordenada segons el bioma de la 
terra on viuen. En cada un dels quatre 
biomes representats es recreen fins a 
23 ambients o paisatges vegetals més 
característics. Sobre aquesta base, es 
desenvolupen totes les activitats d’in-
terpretació relacionades amb el món 
vegetal.
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7.  Altres

7.2 ENTITAT DE REGISTRE idCAT

L’IMO és una de les entitats de registre 
idCAT de què disposa l’Ajuntament de 
Lleida. Com a tal, s’encarrega de com-
provar la veracitat de les dades de les 
persones que sol·liciten un certificat 
digital, en aquest cas és l’identificador 
digital idCAT, emès pel Consorci Admi-
nistració Oberta de Catalunya.

Finançament del programa:

Institut Municipal d’Ocupació.

IDCAT

Persones sol·licitants 60

50 



L’IMO, durant l’any 2015, ha executat 
un pressupost de 5.278.921,48 €, se-
gons dades de l’ÀEFRRHH (Àrea Econò-
mica, Financera i de RRHH).

Aquest pressupost es divideix en 3 fun-
cions o programes, a nivell de despesa, 
segons l’estructura pressupostària de-
terminada per l’Ordre EHA/3565/2008, 
de 3 de desembre i modificada per l’Or-
dre HAP/419/2014, de 14 de març.

Aquestes funcions són:

· 2410: actuacions de foment de 
l’ocupació i emprenedoria, formació 
ocupacional i millora de l’ocupabilitat 
de les persones i empreses.

· 2411: actuacions a grups amb ne-
cessitats especials (discapacitats) que 
desenvolupa el Centre Especial de Tre-
ball (CET).

· 3240: actuacions en matèria d’edu-
cació i concretament també a grups 
amb necessitats especials que desen-
volupa l’Escola de Jardineria.
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53 8.  Gestió econòmica i RRHH

8.1 PRINCIPALS FONTS DE FINANÇA-
MENT DE L’IMO

El finançament de les operacions de 
l’IMO es fa, principalment i majori-
tàriament, a través de transferències 
corrents —Ajuntament de Lleida, Ge-
neralitat de Catalunya: Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies, i més 
concretament el Servei d’Ocupació de 

Catalunya (SOC), Departament d’Ense- 
nyament, Fons Social Europeu (FSE).

Altres fonts de finançament són: Fun-
dació Privada Inform, Diputació de 
Lleida, Consell Comarcal del Segrià i 
taxes, preus públics i altres ingressos 
propis de l’IMO.

8.2 RECURSOS HUMANS (RRHH)

El nombre de treballadors de l’IMO durant l’any 2015 ha estat de 418, distribuïts de 
la següent forma:

Treballadors amb contracte de duració determinada  ....................... 321

Treballadors laborals fixos .......................................................... 42

Treballadors laborals indefinits .................................................... 4

Treballadors discapacitats de caràcter indefinit del CET ..................... 47

Treballadors discapacitats amb contracte duració determinada ......... 3

Eventual  ................................................................................. 1

% Fonts finançament IMO

Distribució execució despeses IMO 2015





Des de la Secretaria Tècnica de l’IMO es 
du a terme el manteniment del Sistema 
de Qualitat de gestió ISO 9001:2008. 
Aquest any 2015 s’ha obtingut la reno-
vació de la certificació.

Aquest sistema de gestió permet una 
millora contínua dels processos de 
servei als clients externs i interns de 
l’IMO. Així la satisfacció dels clients/
usuaris de l’IMO es manté en un nivell 
molt alt, tant pel que fa a la qualitat 
de les actuacions dutes a terme, com 
pel que fa a la dels professionals que hi 
participen, des de la primera acollida 
fins a l’acabament de les accions.

Durant aquest any s’han impulsat nom-
broses accions associades a la millora 
del sistema de gestió i dels seus pro-
cessos, destacant la implementació de 
nous sistemes de manteniment i de se-
guretat informàtica, a més de la posada 
en marxa de recursos de gestió infor-
màtica que permetin alleugerir, en la 
mesura que es pugui, l’enorme càrrega 
administrativa que suposen els progra-
mes del SOC.

Entre d’altres millores del servei als 
usuaris de l’IMO, cal destacar l’amplia-
ció de l’espai wifi de l’IMO i la millora 
de la seva qualitat.
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