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INTRODUCCIÓ
Les xifres que sintetitzen la tasca desenvolupada per l’Ajuntament de Lleida a través de
l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) durant
l’any 2016, fan que esdevingui una entitat
fonamental en la implementació i desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació.
Aquestes xifres es poden resumir de la
manera següent: s’han dut a terme 5.574
atencions, han participat en programes que
inclouen formació 2.005 persones i, a través del Servei d’Intermediació Laboral i dels
diferents projectes d’ocupació, s’han inserit
en el món laboral 1.772 persones.
En els darrers anys, l’atur afecta tant a persones amb nivells educatius elevats i trajectòries professionals consolidades, com
a persones amb baixos nivells de formació
i poca experiència professional i laboral.
Així mateix, l’atur també afecta a persones
de totes les edats. La intensitat de la problemàtica és diferent en cada cas i, per tant,
les polítiques actives d’ocupació s’adeqüen
a les necessitats dels diferents col·lectius.
Durant l’any 2016, l’IMO ha intentat donar
resposta a aquesta problemàtica buscant
noves oportunitats i desenvolupant nous
projectes, sobretot pel que fa a programes
adreçats a joves inscrits al registre de garantia juvenil. Aquesta és una iniciativa
europea que té com a objectiu la millora
de l’ocupabilitat dels joves, augmentar la
qualitat i l’estabilitat de l’ocupació, promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés
al mercat laboral i fomentar l’esperit emprenedor.

Des de l’IMO, tant es gestiona el viver de
l’FPemprèn, adreçat a l’alumnat de formació
professional, on poden crear una comunitat
de coneixement i activitat econòmica generadora d’ocupació, com es realitzen, a través
de diversos programes, tasques de manteniment en diferents equipaments de la ciutat.
L’IMO continua compromès amb les accions de promoció personal i cooperació
territorial que ajuden a inserir en el món
del treball a persones amb especials dificultats. Així, amb la finalitat de generar
llocs de treball i impartir formació adaptada
per a persones amb algun tipus de discapacitat, des de l’any 1988, l’IMO compta
amb l’Escola de Jardineria i, des de l’any
1995, amb el Centre Especial de Treball.
Per poder desenvolupar totes les activitats
que queden recollides en aquesta memòria,
l’IMO disposa d’un equip tècnic que aporta la seva experiència i coneixements. La
qualitat es reflecteix amb l’elevat percentatge de satisfacció que les persones participants en els diferents programes han
pogut testimoniar a través de les avaluacions fetes.
Finalment, cal dir que, tenint en compte
les necessitats actuals respecte a l’ocupació, el compromís de l’IMO amb la ciutadania es manté vigent. L’any 2016 ha estat
un any intens, per poder assolir les previsions i els objectius marcats, tot el personal de l’IMO s’hi ha implicat de manera
molt significativa. Les dades que contenen
aquesta memòria en són testimoni.
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MISSIÓ

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

L’IMO es troba adscrit a la Regidoria de
Promoció de la Ciutat, del Comerç, del Turisme i de l’Ocupació i de l’Emprenedoria.

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

1. Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí.
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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 altra 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:
1
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3. Organització i xarxa de recursos
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2. Centre Especial de Treball: manteniment de zones públiques enjardinades de la
ciutat de Lleida.

3. Escola Municipal de Jardineria: Educació Secundària Obligatòria adaptada de
l’especialitat de jardineria.

4. Viver FP: FPemprèn.

3. Organització i xarxa de recursos
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5. Centre Cívic Mariola: punt d’atenció a
persones residents al barri. Treball als Barris.

6. Oficina Centre Històric: punt d’atenció a persones residents al barri. Treball als Barris.

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

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

9. Arborètum, jardí botànic Pius Font i Quer: manteniment i gestió administrativa
i organitzativa.
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PRINCIPALS

INDICADORS GLOBALS

Persones ateses en els diferents
punts de recepció de l’IMO:
· Pl. Rosa Sensat
· C/ Ramon Argilés
· Oficina de Treball als Barris del
barri Sta. Magdalena-Noguerola
· Oficina de Treball als Barris del
Centre Històric

5.574
(3.926 d’aquestes han estat derivades al
Servei d’Intermediació Laboral)

· Oficina de Treball als Barris de
la Mariola

Persones participants en
programes de formació

2.005

Persones participants en
programes d’emprenedoria

90
En els diferents
programes

1.355

En el Servei Intermediació Laboral

417

Persones inserides

4. Principals indicadors globals
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Total finançament extern: 3.190.624,99 €
Total finançament Paeria/IMO: 2.681.086,83 €
Nombre de programes per a l’ocupació duts a terme: 26
Distribució de la participació externa:
· SOC: 12 programes / 46 % del total
· SEPE: 5 / 19 %
· FSE: 8 / 30 %
· Ministerio de Empleo y Seguridad Social: 5 / 19,2 %
· Dept. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: 1 / 3,8 %
· GlobaLleida: 2 / 7,6 %
· UCEIF. UdL: 1 / 3,8 %
· Departament de Treball, Afers Socials i Família: 2 / 7,7 %
· Direcció General per a la Immigració. Dept. de Treball, Afers Socials i
Famílies: 1 / 3,8 %
· Diputació de Lleida: 1 / 3,8 %
· Ministerio de Eduación, Cultura y Deporte: 1 / 3,8 %
· Departament d’Empresa i Ocupació: 2 / 7,7 %
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PROGRAMES

D’OCUPACIÓ

5.1 FEM OCUPACIÓ PER A JOVES
Actuacions ocupacionals que tenen per
objectiu afavorir la inserció laboral de
les persones joves i atendre les necessitats reals de les empreses mitjançant
contractes laborals subvencionats durant 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 Público de Empleo Estatal
Fons Social Europeu (FSE)
Durada: 30/12/2015 al 27/02/2017

Fem ocupació per a joves
Persones ateses (preinscripcions)

250

Persones que han rebut orientació

47

Persones inserides

46

Nombre total de contractes

48

Empreses amb què s’ha contactat

308

Ofertes gestionades

132

Empreses amb contracte

38

Cursos realitzats

Aula Mentor IMO

5

Especialitats
a les empreses

40
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Fem ocupació per a joves
Contractacions
Tipus de contracte

Homes

Dones

Total

Contracte temporal

13

10

23

Contracte indefinit

4

1

5

Contracte parcial amb
vinculació formativa

8

12

20

25

23

48

Total

Jove participant del programa Fem Ocupació per a Joves
5.2 JOVES PER L’OCUPACIÓ
Programa innovador que combina accions d’orientació, tutorització, formació i adquisició d’experiència laboral
en empreses amb l’objectiu de millorar
la qualificació professional de les persones joves desocupades i facilitar la
seva inserció laboral a les empreses i/o
el retorn al sistema educatiu.
Persones destinatàries del programa:
100 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 Empleo y Seguridad Social.
Fons Social Europeu en el marc de la
Iniciativa d’Ocupació Juvenil.
Durada: 30/12/15 al 31/03/17
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Joves per l’Ocupació
Persones ateses

108 ateses, 379 preinscrites

Persones que hi han participat

108

Persones inserides

36

Persones que han continuat els estudis reglats

40

Accions formatives desenvolupades:
· Restaurant i bar (2 edicions)
· Auxiliar d’estètica
· Auxiliar de magatzem

8

· Auxiliar de comerç
· Auxiliar de paleteria
· Auxiliar de perruqueria
· Auxiliar administratiu

Curs d’estètica

16
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5.3 PROGRAMA INTEGRAL:
OBRINT PORTES. Itineraris personalitzats
per a joves amb formació
Programa integral que ofereix serveis
personalitzats d’acompanyament i suport, per tal d’orientar el futur professional dels joves, amb l’objectiu
d’aconseguir la inserció laboral o el
retorn al sistema educatiu.

Finançament del programa:
Servei d’Ocupació de Catalunya.
Fons Social Europeu en el marc de la
Iniciativa d’Ocupació Juvenil.
Durada: 30/12/15 al 31/12/16

Persones destinatàries del programa:
30 persones menors de 30 anys, inscrites al Sistema de Garantia Juvenil, amb
estudis superiors (CFGS o Universitaris)
i que es trobin en situació d’atur.
Programa integral “obrint portes”
Persones ateses

33 atesos, 93 preinscrits

Persones que hi han participat

33

Persones inserides

28

Persones que han continuat els estudis reglats

1

Accions formatives desenvolupades:
· Gestió de recursos humans
· Competències digitals

3

· Community manager

Participants i tècniques del programa
de voluntàries en el Banc dels aliments
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5.4 PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ – PROGRAMES DE TRANSICIÓ
AL TREBALL. PFI - PTT
Els programes de formació i inserció
(PFI), en la modalitat de “Pla de Transició al Treball” (PTT) tenen una finalitat educativa, formativa i professionalitzadora; i faciliten a l’alumnat el
desenvolupament personal i l’adquisició de competències professionals que
li permetran una continuïtat formativa
o la seva inserció laboral.

Perfils:
· Auxiliar de vendes, oficina i atenció
al públic.
· Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis
de restaurant i bar.
Finançament del programa:
Departament d’Ensenyament
Ajuntament de Lleida

Són programes adreçats a joves no ocupats de 16 a 21 anys, que no hagin
obtingut el títol de graduat/ada en
educació secundària obligatòria.

Durada: del 14/09/2015 al 21/06/2016

Alumne en pràctiques en una botiga de roba
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

34

26

25

22

13

Empreses col·laboradores: 19

18
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5.5 PROGRAMA EMPRESA JOVE
EUROPEA (EJE)
Empresa Jove Europea és un programa
que proposa a l’alumnat crear i gestionar la seva pròpia miniempresa. La
forma jurídica triada és la societat cooperativa. D’aquesta manera, la cooperativa 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 alumnes. L’any 2016, aquest mercat va tenir
lloc a Lleida el dia 19 de maig.

Finançament del programa:
GlobaLleida

Empresa jove europea (EJE)
Instituts participants

5

Persones participants

58

Miniempreses / cooperatives simulades

9

Mercat de les diferents cooperatives que s’han creat

19
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5.6 PROGRAMA YUZZ
YUZZ és un programa adreçat a joves
d’entre 18 i 30 anys que ofereix suport,
formació i assessorament per elaborar plans de negoci basats en idees de
base tecnològica.
Una vegada finalitzat el procés de formació i assessorament, la persona que
ha presentat el millor projecte del centre YUZZ de Lleida viatja a Silicon Valley, 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 Cantabria para el estudio y la investigación
del sector financiero UCEIF
Universitat de Lleida UdL
IMO Institut Municipal d’Ocupació
Durada: 21/01/2016 al 30/06/2016

YUZZ
Persones participants

14

Projectes finalitzats

58

Acte d’inauguració

20
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5.7 PROGRAMA DE MESURES ACTIVES
D’INSERCIÓ ADREÇAT A LES PERSONES DESTINATÀRIES DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (MARMI)
Programa que permet incrementar el
seu grau d’ocupabilitat i la seva inserció laboral. L’objectiu ha estat el
d’atendre 60 persones derivades de
Serveis Socials, les quals s’han distribuït en 2 grups per treballar l’objectiu
professional, les competències transversals, 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: 01/11/2015 al 30/06/2016

MARMI
Persones ateses

74

Persones que han rebut orientació

74

Persones inserides

22

Persones que han realitzat pràctiques

10

Empreses amb què s’ha contactat

30

Xerrada a Adecco sobre tècniques de recerca de feina

21
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5.8 TREBALL ALS BARRIS
Programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb
dificultats 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.

Finançament del programa:
Servei d’Ocupació de Catalunya
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Durada: 31/12/2016 al 30/12/2017

TREBALL ALS BARRIS
Dispositius de suport a la inserció laboral de col·lectius
amb dificultats especials
MagdaCentre
Mariola
lena-No- Gènere
Joves
TOTAL
Històric
guerola
Persones d’alta
dispositiu
Persones
inserides
Nombre
d’insercions
(contractacions)

283

322

362

225

100

1.292

133

189

156

116

46

640

161

340

227

167

76

971

Persones inserides en cada dispositiu
189

200
180
160
140

156
133
116

120
100
80
60

46

40
20
0
Mariola

Centre
Històric

Magdalena
Noguerola

Gènere

Joves

22
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TREBALL ALS BARRIS
Accions Grupals als dispositius de suport a la inserció laboral
de col·lectius amb dificultats especials
Sortides
Català i DesSessions
Total
Competències
Orientació
envolupament
Informatives
d’accions
Social
10

16

31

Grup d’orientació

13

70

23
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TREBALL ALS BARRIS
Cursos de formació impartits en el marc dels dispositius d’orientació i inserció dels diferents barris
objecte d’actuació. Accions adreçades a les persones
residents en aquests barris.
DISPOSITIUS
ACCIONS
FORMATIVES

Mariola

MagdaCentre
lena-NoHistòric
guerola

Iniciació
a la informàtica
Fitosanitaris
Manipulació alimentària
Operari indústria
alimentària
Comerç
Manteniment domèstic
bàsic
Imatge personal
Català
TOTAL PERSONES
FORMADES

249

Tallers curs indústria alimentària

Gènere

Joves

24
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TREBALL ALS BARRIS
PLA EXPERIENCIACIÓ LABORAL
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.
Acollida lingüística

1

Integradors socials

1

TREBALL ALS BARRIS
AGENT DE DESENVOLUPAMENT LOCAL (AODL)
Amb aquest programa es dona suport a la contractació del personal directiu o
tècnic responsable dels components de desenvolupament social i econòmic,
ocupacionals, formatius, de sostenibilitat i de comunicació del projecte del barri
objecte d’actuació.
AODL Coordinació

1

AODL Prospecció d’empresa

1

5.8.1 CASA D’OFICIS
És un programa mixt de formació i treball. 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.

25
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CASA D’OFICIS
Usuaris

Insercions
durant el
programa

Dinamització sociocultural

17

6

Jardineria

16

2

Operacions auxiliars de
fabricació mecànica/soldadura

14

0

Pintura decorativa en construcció

14

2

Especialitats

Visita del president a les obres realitzades a Gardeny

26
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5.9. PROJECTE REINCORPORACIÓ AL
TREBALL (PRT)
Formació adreçada a les persones estrangeres immigrades en situació
d’irregularitat sobrevinguda, reagrupats/des i sol·licitants d’asil. També es
poden acollir a aquests cursos persones
estrangeres immigrades amb especials
motius de vulnerabilitat: pendents
d’informes d’arrelament, joves tutelats
per la Generalitat, aturats, etc.
El PRT se centra en tres mòduls: competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana, formació laboral en els
sectors amb més demanda de mà d’obra
i pràctiques formatives en empreses del
sector relacionat amb la formació.

Finançament del programa:
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania
Departament de Treball, afers socials i
famílies de la Generalitat de Catalunya.
Durada: del 5/09/2016 al 23/12/2016
Especialitat formativa: “Auxiliar de
serveis de restauració i indústria alimentària” (220 h)
Alumnes: inicien l’itinerari: 21 persones. Finalitzen l’acció: 14 persones dels
següents col·lectius prioritzats:

Sol·licitant d’asil
Reagrupat/ada
Situació d’irregularitat
Residència i treball
(risc d’exclusió social)

Països d’origen de l’alumnat:
Mali, Nigèria, Guinea, Índia, Tadjikistan, Síria, República Dominicana,
Brasil, Marroc, Algèria, Romania.

27
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5.10. ESPAI DE RECERCA DE FEINA
Espai on s’atén a persones en situació
d’atur derivades des del SOC per a fer
recerca de feina mitjançant internet
com a canal principal. Es fomenta el
procés autònom dels participants amb
el suport i acompanyament del personal tècnic del programa. En l’Espai
també es realitzen sessions grupals per
donar a conèixer recursos i eines adequats en la recerca de feina.

Finançament del programa:
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
Fons Social Europeu (FSE)
Durada: 28/12/2015 al 27/12/2016

ESPAI DE RECERCA DE FEINA
Persones derivades del SOC

224

Persones que hi han participat

182

Hores totals d’atenció
Persones inserides

4.520
83

Aula on s’ha desenvolupat el programa
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5.11. EINES PER A LA INSERCIÓ
LABORAL
Realització d’accions per a la inserció
en el mercat laboral de persones aturades en col·laboració amb agències de
col·locació.
Les persones participants d’aquest programa les deriva el Servei d’Ocupació
de Catalunya, atenent a un perfil molt
concret, per tal de poder-ne inserir un
25 %.

Durada: 12 mesos
Finançament del programa:
Fons Social Europeu
Ministerio de Empleo y Seguridad
Social

EINES PER A LA INSERCIÓ LABORAL
Persones participants

56

Persones inserides

12

5.12. FOAP
Accions de formació d’oferta en àrees
prioritàries adreçades prioritàriament
a persones treballadores desocupades
amb la finalitat de millorar la seva qualificació professional i la capacitat d’inserció o reinserció laboral per mitjà de
la consecució i perfeccionament de les
competències professionals.

Finançament del programa:
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE)
Fons Social Europeu (FSE)
Durada: 29/12/2015 al 30/09/2016

Els cursos programats corresponen a
tres itineraris de certificat de professionalitat de les famílies professionals:
agrària, administració i gestió, serveis
socioculturals i a la comunitat.

Acció formativa d’horticultura i floricultura
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Certificat de professionalitat

Alumnes

Hores

Insercions
durant el programa

Operacions auxiliars d’enregistrament
i tractament de dades i documents

18

380

10

Horticultura i floricultura

16

620

7

Treball domèstic

17

160

16

5.13. SEFED
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:
Servei d’Ocupació de Catalunya
Durada: 02/11/2015 al 30/09/2016

SEFED
Persones que hi han participat

58

Persones inserides

17
Activitats de gestió
administrativa 820 hores

Certificat de professionalitat

Acte de cloenda
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5.14. TREBALL I FORMACIÓ. PERSONES ATURADES NO PERCEPTORES
(PANP)
Programa adreçat a persones en situació d’atur que hagin exhaurit la prestació i/o el subsidi per desocupació. El
programa combina l’experiència laboral
de les persones participants amb la formació professionalitzadora relacionada
amb el lloc de treball que cada persona
desenvolupa durant l’experiència laboral o amb el seu itinerari ocupacional.
També s’inclou una actuació de coordinació i prospecció d’empreses per tal
de fer el seguiment i tutorització de les
persones participants a l’hora de facilitar la seva inserció laboral al finalitzar
el programa.

Finançament del programa:
Servei d’Ocupació de Catalunya
Ministerio de Empleo y Seguridad Social mitjançant la Conferència Sectorial
d’Ocupació i Assumptes Laborals
Durada: 7 mesos 01/11/2015 al
31/05/2016

Actuació dels agents cívics a la rua de la
cavalcada de Reis

Accions d’experiència
laboral

Total persones contractades
Persones inserides
un cop finalitzat el
programa
Accions formatives

TREBALL I FORMACIÓ PANP
Suport a la inserció laboral (3 persones)
L2O – La segona oportunitat (1 persona)
Allotjament hivernal d’urgència – Pla Iglú (2 persones)
Dinamització juvenil (1 persona)
Jardineria (9 persones)
Agents cívics/ques (11 persones)
Manteniment via pública (10 persones)
Recepció i manteniment en equipaments municipals (3
persones)
Distribució d’aliments (2 persones)
Vigilància de mercats municipals (2 persones)
Arqueologia (1 persona)
45
14
Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (2 accions de 90 hores).
Mediació comunitària (2 accions de 120 hores).
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5.15. TREBALL I FORMACIÓ. PERSONES ATURADES PERCEPTORES DE LA
RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ (RMI)
Programa adreçat a persones en situació
d’atur beneficiàries de la renda mínima
d’inserció destinades a administracions
locals. Es combina l’experiència laboral
de les persones participants amb formació transversal per a l’ocupació.

Finançament del programa:
Servei d’Ocupació de Catalunya
Fons Social Europeu
Durada: 6 mesos 29/12/2015 al
28/06/2016

TREBALL I FORMACIÓ RMI

Accions d’experiència laboral

Jardineria (14 persones).
Recepció i manteniment en equipaments
municipals (10 persones).
Manteniment via pública (10 persones).
Distribució d’aliments (2 persones).
Vigilància de mercats municipals
(2 persones).

Total persones contractades

38

Persones inserides un cop
finalitzat el programa

1

Accions formatives

Interacció amb el món físic
(2 accions de 10 hores)
Salut laboral i prevenció de riscos
(2 accions de 10 hores)

Acte de cloenda
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5.16 COL·LABORACIÓ SOCIAL
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
al Servicio Público de Empleo Estatal la
prestació per desocupació. El compromís de les administracions públiques
sol·licitants és el de complementar
aquesta prestació fins a la base de cotització de cada una d’elles.

5.16.1 CAMPANYA DE LA FRUITA 2016
Projecte que pretén atendre a les persones que arriben a Lleida a l’estiu amb
la intenció de treballar en la campanya
de la fruita. Moltes d’aquestes persones
no tenen 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 ofereix atenció social
i acredita els usuaris per poder accedir
als serveis d’alimentació, higiene, rober i consigna.

Finançament del programa:
Diputació de Lleida
Institut Municipal d’Ocupació
SEPE
Durada: 3 mesos
10/06/2016 al 07/09/2016

CAMPANYA DE LA FRUITA 2016
Persones que s’han contractat

14

Persones inserides un cop finalitzat el programa

2
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5.17 PROJECTE INNOVADOR TALENTLAB
L’objectiu del projecte és fomentar la
inserció laboral a través de la formació
en competències transversals, el treball
sobre els processos de selecció i la trobada entre les persones demandants
d’ocupació i les empreses.
El projecte inclou diferents accions:
· Dispositiu d’intermediació laboral:
sessions individuals de diagnosi i
acompanyament.
· Formació per l’ocupació: sessions
grupals dinamitzades per la Càtedra
d’Innovació Social de la UdL i tallers
en espais inusuals.

· Mentoratge: presentació de procediments de selecció de personal i perfils necessitats per part de diferents
empreses. Amb la col·laboració de l’Associació Feedback.
· Meeting Point: espai de trobada entre empreses i demandants d’ocupació
mitjançant entrevistes de tres minuts i
espais networking.
L’àmbit territorial del projecte comprèn
el municipi de Lleida i el seu àmbit d’influència com són municipis de les comarques del Segrià, Garrigues, Segarra,
Urgell i Pla d’Urgell.
Finançament del programa:
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
Durada: 31/12/2015 al 29/12/2016

Participants TALENTLAB
Total persones participants

220

Total persones inserides

91

Participants als laboratoris i tallers

103

Empreses participants al Mentoratge

8

Persones participants al Meeting Point

109

Empreses participants al Meeting Point

19

Activitat realitzada en el laboratori
d’ocupació a Lleida
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5.18 AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 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 dinamització social i econòmica del territori i fomentar el treball en xarxa.
El programa ha inclòs accions de formació en orientació professional, com
els Dimarts Feiners, organització de
jornades tècniques per detectar i retenir el talent, la creació d’una unitat
operativa per a l’ocupació d’àmbit provincial 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

AGENT D’OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT LOCAL
Plataforma Virtual
d’Ocupació

Dimarts Feiners

Entitats membres

12

Accions

46

Participants

Resultat enquesta
Jornades tècniques

Participants

543 participants
315 dones
228 homes
3.64 (sobre 4)
184 participants
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Curs de formació per al personal tècnic de l’IMO

Activitat organitzada a la Fira de Formació i Treball
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6

FORMACIÓ I OCUPACIÓ

DE PERSONES AMB
DISCAPACITAT
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 discapacitat.
L’objectiu principal del CET és el de 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 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 realitza el CET consisteix en el manteniment

de zones públiques enjardinades de la
ciutat de Lleida. L’any 2016, s’ha portat
el manteniment de les zones següents:
polígon Camí dels Frares; parts dels polígons Neoparc i Coperfil; canalització
del riu Segre; jardins Onze de setembre; Henry Dunant; Leandre Cristòfol;
Plaça Raimat; Gardeny; piscines de
Cappont, Ton Sirera, Magraners i
Gardeny.
Com activitat secundària, 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 supervisió
i control.
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Treballant a l’hivernacle
L’any 2016, el número de persones treballadores amb discapacitat al CET ha estat de
51. 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%

39

0

1

0

51% a 64%

2

0

0

0

65% i +

7

0

0

2

TOTAL

48

0

1

2

Per a persones treballadores discapacitades s’ha impartit un curs de “Autonomia Social i Independència. Economia i
habilitats domèstiques Nivell II” en el
qual hi han participat 15 treballadors.

El CET promou activitats esportives
pels treballadors discapacitats com un
equip de bàsquet i un de futbol inclusiu. Especialment l’equip de bàsquet a
l’any 2016 ha fet molt bons resultats
esportius.

6. Formació i ocupació de persones amb discapacitat
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6.2 ESCOLA MUNICIPAL DE JARDINERIA
L’Escola de Jardineria de l’Ajuntament de Lleida és un centre en què s’hi imparteix Educació
Secundària Obligatòria 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.

En aquest exercici s’ha millorat l’equipament informàtic amb l’adquisició de
8 tauletes i el sistema de xarxa corresponent. L’adquisició s’ha fet amb la finalitat d’incrementar els recursos pedagògics amb eines digitals.

L’Escola està subvencionada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya mitjançant un conveni del
departament amb l’Ajuntament de Lleida.

D’altra banda, s’han fet un seguit d’activitats complementàries, algunes de les quals
són les següents: “Canvi de Marxa” activitat d’educació viària de la Guàrdia Urbana;

Manteniment d’espais
El projecte educatiu vol donar resposta
Estada a l’Arborètum (dins el Projecte Ina la diversitat de capacitats, interessos
tegrat del grup PFI); xerrada “d’higiene
i motivacions de l’alumnat amb discapostural” del col·legi de fisioterapeutes;
pacitat intel·lectual mitjançant l’adapsessió clínica d’entrenament del Bàsquet
tació del procés d’ensenyament-apreLleida; visita a l’exposició Chiaru Shiota de
la Fundació Sorigué; xerrada de sexualitat
nentatge a les seves característiques i
de l’Associació Antisida; Xerrada “alimennecessitats amb la finalitat de desentació saludable” de la Regidoria de les
volupar l’autonomia personal de l’alumpolítiques per als drets de les persones;
ne i la seva integració social i laboral.
visita a la unitat canina dels Mossos d’EsEls alumnes fan les pràctiques al parc i a
quadra; obra de teatre “Q” a l’Escorxador;
les pistes d’atletisme de les Basses dels
Formació d’orientació laboral i atenció al
quals porten a terme part del mantenipúblic a l’IMO pel grup d’alumnes del PFI;
ment de les superfícies enjardinades.
Intercanvi d’experiències amb l’alumnat
d’educació social de la UdL; “Fem EsqueiEl nombre d’alumnes a l’any 2016 ha
xos” activitat del programa d’Educació a
estat de 37.
l’abast de l’IME; Excursió de fi de curs a
Gimenells i al Parc Europa d’Almacelles.

7

SERVEIS PERMANENTS
7.1 SERVEI D’INTERMEDIACIÓ LABORAL
L’objectiu principal d’aquest Servei és
aproximar l’oferta i la demanda de treball.

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 reconeixement 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.

Tauler de les ofertes en gestió

Equip de treball

Des del SIL, oferim un servei permanent, estable i gratuït obert a tota la
ciutadania. Aquest servei és presencial
i també online.
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7.1.1 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:
SOC
SEPE
Ajuntament de Lleida

AGÈNCIA DE COL·LOCACIÓ
Persones ateses

3.926

Ofertes gestionades

714

Persones enviades a ofertes

2.243

Ofertes cobertes

315

Persones inserides

377

7.1.2 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’Intermediació Laboral i ratificació d’ofertes
de feina que entren per aquesta via.

ATENCIÓ I VALIDACIÓ VIA WEB
Validacions de noves altes a la borsa
de treball i activació de baixes

2.004

Actualitzacions del currículum fetes
pels propis usuaris

3.869
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7.1.3 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 acompanyament i suport en la recerca d’informació laboral.

Finançament del programa:
Institut Municipal d’Ocupació

7.1.4 EINES PER A LA INSERCIÓ
LABORAL
Realització d’accions per a la inserció
en el mercat laboral de persones aturades en col·laboració amb agències de
col·locació.
Les persones participants d’aquest programa les deriva el Servei d’Ocupació de
Catalunya, atenent a un perfil molt concret, per tal de poder-ne inserir un 25 %.

Durada: 12 mesos
Finançament del programa:
Fons Social Europeu
Ministerio de Empleo y Seguridad social

EINES PER A LA INSERCIÓ LABORAL
Persones participants

56

Persones inserides

12
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7.2. FORMACIÓ A LA DEMANDA
Formació sol·licitada per empreses,
entitats i/o persones.
FORMACIÓ A LA DEMANDA
ENTITATS I/O EMPRESES
IMO
Ajuntament de Lleida
Consell Comarcal del
Segrià
Unió de Pagesos
Esclat
Ajuntament d’Alcarràs
ALLEM
Sant Joan de Déu
Grameimpuls
Cambra de Comerç

CURSOS
Restauració de fusta (4 grups)
Tallar i cosir
Mobles amb palets
Interacció amb el món físic
Salut laboral i prevenció de riscos
Mentor agrícola (2 edicions)
Manipulació d’aliments
Smartphone i cerca de feina 2.0
Economia domèstica
Economia domèstica
Serveis de bar i cafeteria
Preparació de comandes
Preparació i servei de begudes i menjars ràpids al bar

Total persones que hi han participat: 198

Mobiliari realitzat pels alumnes del
curs Mobles amb palets
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7.3 VIVER DE LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL: FP EMPRÈN
FPemprèn és un lloc físic on es crea una
comunitat de coneixement i activitat
econòmica generadora d’ocupació. Està
adreçat a l’alumnat de formació professional, el qual hi pot presentar, trobar

i desenvolupar idees de negoci per a
transformar-les en projectes empresarials, viables i sostenibles.
Finançament del programa:
Institut Municipal d’Ocupació

VIVER DE L’FP: FP EMPRÈN
EMPRESA

ANTIGUITAT

AKIS
Internacional SL

01/01/2014

Molde,

01/05/2015

SCP

Abel Díaz
Sánchez

01/06/2016

SG Consultors,
S.L.

01/06/2015

Agroptima, S.L.

27/04/2015

Globaldron,
S.C.P.

01/07/2015

Conchy Gomez
Saavedra
La Jungla store,
S.L.

01/06/2016
17/10/2016

ACTIVITAT
Serveis d’assessorament, formació, anàlisi d’informació i gestió a empreses, tècnics, centres
d’investigació i altres entitats del sector agroalimentari, forestal, del medi ambient i similars.
Activitats de disseny gràfic.
Alimentació, suplements nutricionals, desparasitadors i productes d’higiene per animals de
companyia: gats, gossos i cavalls.
Activitats professionals, prestació de serveis,
activitats de gestió i administració i serveis
educatius.
Assessorament i serveis varis a les explotacions
agrícoles.
Activitats de servei de tot tipus d’imatges
aèries, així com totes aquelles activitats que
estiguin directament o indirectament relacionades amb l’anterior.
Activitats de servei de cosmètica, dietètica i
massatges.
Comerç al menor d’articles de ciclisme i d’esport
en general on line.

Dues empreses que tenen la seu al Viver FP Emprèn
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VIVER DE L’FP: FP EMPRÈN
ACCIONS FORMATIVES REALITZADES AL VIVER AMB EL
FINANÇAMENT DE GLOBALLEIDA
ACCIÓ
NOMBRE PARTICIPANTS
Matriu CANVAS

10

Comunicació i habilitats socials

15

Personal Pitch

17

Taller de creativitat

12

Com vendre’s a un mateix

28

La improvisació teatral com a eina en la gestió
d’equips

12

Com reinventar-se professionalment

14

7.4. AULA MENTOR
Cursos online 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.
Finançament del programa:
Institut Municipal d’Ocupació.
Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte.

AULA MENTOR
Persones que hi han participat
Nombre d’accions dutes a terme

26
23 cursos
2.110 hores
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7.5 ACREDITACIÓ DE COMPETÈNCIES
EN TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
I LA COMUNICACIÓ (ACTIC)
Certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació 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.

ACTIC
Persones que hi han participat
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7.6 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 principals són fomentar les tecnologies de la
informació i comunicació (TIC) i contribuir a la cohesió digital i a l’equilibri
territorial de Catalunya en la societat
del coneixement.

L’alumnat ha estat molt divers, amb
una part important de persones aturades usuàries de l’IMO, però també emprenedores i treballadores (a través de
la difusió de Globalleida), en situació
d’irregularitat, personal intern, professorat extern col·laborador i alguna
persona jubilada.

El 2016 s’organitzen 15 tallers de curta
durada i es compta amb personal propi de l’entitat per a la impartició / dinamització. S’ofereixen a tot tipus de
col·lectius, sense restricció a nivell de
documentació, permisos de treball, etc.

Finançament del programa:
Institut Municipal d’Ocupació

XARXA PUNT TIC
Persones que han participat en sessions formatives

130

Persones que han utilitzat el servei Punt TIC

121

Total usos servei Punt TIC

262
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7.7 ENTITAT DE REGISTRE idCAT
L’IMO és una de les entitats de registre idCAT que disposa l’Ajuntament
de Lleida. Com a tal, s’encarrega de
comprovar 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 Administració Oberta de Catalunya.

Finançament del programa:
Institut Municipal d’Ocupació.

IDCAT
Nombre de certificats emesos

81
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7.7 ARBORÈTUM. JARDÍ
PIUS FONT I QUER

BOTÀNIC

Manteniment i gestió administrativa i
organitzativa.
L’Arborètum és un espai dedicat a difondre el coneixement sobre el món
vegetal i també a sensibilitzar 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’entorn natural
davant de les amenaces creixents.

La base sobre la qual s’estructura l’Arborètum és la col·lecció d’espècies
llenyoses d’arbres i arbustos documentada 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’interpretació (activitats, tallers o visites
guiades) relacionades amb el món vegetal.

ARBORÈTUM
Nombre de visites

5.103

Activitats a l’Arborètum

8

GESTIÓ ECONÒMICA

I RRHH

L’Institut Municipal d’Ocupació “Salvador Seguí” (IMO), organisme autònom
de caràcter administratiu de l’Ajuntament de Lleida, durant el 2016 ha executat un pressupost de 5.640.061,13 €,
segons dades de l’ÀEFRRHH (Àrea
Econòmica, Finançera i de RRHH de
l’IMO).
Aquest pressupost es divideix en 3 funcions o programes, a nivell de despesa,
segons l’estructura pressupostària determinada per l’Ordre EHA/3565/2008,
de 3 de desembre i modificada per l’Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

Aquestes són:
· 2410: que correspon a 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 necessitats especials (discapacitats) que
desenvolupa el Centre Especial de Treball (CET).
· 3240: actuacions en matèria d’educació i concretament també a grups
amb necessitats especials que desenvolupa l’Escola de Jardineria.
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Distribució execució pressupostària funcions IMO 2016
DISTRIBUCIÓ EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA FUNCIONS IMO
2016
DISTRIBUCIÓ EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA FUNCIONS IMO
2016

18,12 %

18,12 %

8,51 %

8,51 %

FUNCIÓ 2410
FOMENT
FUNCIÓOCUP.
2410 I
EMPREN.
FOMENT OCUP. I
FUNCIÓ
2411 CET
EMPREN.

FUNCIÓ 2411 CET

73,37%
73,37%

CAPITOL 1

CAPITOL
1 DE
DESPESES
DESPESES
DE
PERSONAL
PERSONAL

14,30 %

14,30 %

0,02 %

0,02 %

1,68 %

1,68 %

0,44 %

0,44 %

CAPITOL 2

COMPRA
CAPITOL
2 DE BENS
CORRENTS
I DE
COMPRA
DE BENS
SERVEIS I DE
CORRENTS
SERVEIS
CAPITOL 3
DESPESES

CAPITOL
3
FINANCERES
DESPESES
FINANCERES

CAPITOL 4
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
CAPITOL
4

TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
CAPITOL 6
INVERSIONS

CAPITOL 6
INVERSIONS

83,56 %

DISTRIBUCIÓ EXECUCIÓ DESPESES IMO 2016

Distribució execució despeses IMO 2016
83,56 %

DISTRIBUCIÓ EXECUCIÓ DESPESES IMO 2016
8.1.

PRINCIPALS FO NTS DE FINANÇAM ENT DE L’IM O

El finançament de les operacions de l’IMO es a través principalment i

8.1.majoritàriament
PRINCIPALS
FO NTS DE FINANÇAM ENT DE L’IM O
de transferències corrents (Ajuntament de Lleida, Generalitat de
El finançament de les operacions de l’IMO es a través principalment i
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8.1 PRINCIPALS FONTS DE
FINANÇAMENT DE L’IMO
El finançament de les operacions de
l’IMO es fa a través principalment i
majoritàriament de transferències corrents (Ajuntament de Lleida, Generalitat de Catalunya: Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, i més
concretament el Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC), Departament d’Ensenyament, Fons Social Europeu (FSE).

Altres fonts de finançament són: Fundació Privada Inform, Diputació de
Lleida, Consell Comarcal del Segrià i altres ingressos propis de l’Institut com
taxes i preus públics.

% Fonts finançament IMO

8.2 RECURSOS HUMANS (RRHH)
El nombre de treballadors de l’IMO durant l’any 2016 ha estat de 309, que es distribueixen de la següent forma:
Treballadors amb contracte de durada determinada ........................

213

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

40

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

4

Treballadors discapacitats de caràcter indefinit del CET ..................... 48
Treballadors discapacitats amb contracte durada determinada .........

3

Eventual .................................................................................

4

9
SECRETARIA

TÈCNICA DE L’IMO

Des de l’any 2002 l’IMO té implantat el
sistema de qualitat ISO 9001 amb un
clar compromís per la millora contínua
del nivell de qualitat en els serveis que
ofereix. L’any 2016 Bureu Veritas ha estat l’empresa certificadora encarregada
d’auditar el nivell d’implantació del sistema de qualitat a l’IMO. Els bons resultats d’aquesta auditoria s’afegeixen als
elevats nivells de satisfacció que ens
expressen les persones i les empreses
usuàries de l’IMO.
Durant el 2016 s’ha impulsat la creació de grups de millora que han permès
corregir, entre d’altres, processos com
el de l’acollida dels nostres usuaris, la
gestió de les pràctiques a l’IMO, la gestió del coneixement i la prospecció a
les empreses.

A partir d’aquests grups també s’ha impulsat la visualització de l’IMO a xarxes
socials com:
IMOsalvadorsegui
@imolleida
Altres millores pel que fa a les instal·lacions i recursos materials destacar:
· Millora de la connexió de banda
ampla del CET amb la contractació de
fibra òptica.
· Millora en el sistema d’il·luminació dels espais de l’IMO substituint
els fluorescents per Leds.
· Adquisició d’una nova furgoneta
de transport de càrrega i de persones
pel CET.
· Millora en els sistemes de vigilància
i seguretat per l’edifici de formació.

Amb la col·laboració de:

connecta’t

emprèn ocupa’t

forma’t

L’Institut Municipal d’Ocupació Salvador Seguí (IMO) té per missió
la millora de l’ocupabilitat de les persones i de les empreses.

Orient ació
· Informació
· Assessorament
· Acompanyament

Inte r med ia

c ió la b o ra l

Formació

Ig ua lt at d’o p o rt
unit at s

· Centre Especial de
Treball
· Unitat de suport a l’a
ctivitat professional
· Escola de Jardineria

c ió
Aut oo c u p a n

P Emprè
· Viver F ació
itz
· Sensibil
ió
· Formac

Se rveis a le s em preses

· Agència de col·loca
ció
· Formació
· Subvencions per a
la contractació
· Estades de pràctiqu
es en empresa
INSTITUT MUNICIPAL D’OCUPACIÓ SALVADOR SEGUÍ
Pl. Rosa Sensat, 1 · 25005 Lleida · T. 973 242 000 · www.imolleida.com · imo@paeria.cat
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