Gustau Dos Santos Simó, secretari de l’Institut Municipal d’Ocupació Salvador
Seguí de l’Ajuntament de Lleida,
CERTIFICO:
Que els estatuts de l’organisme autònom Institut Municipal d’Ocupació, en la
seva modificació aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Lleida en sessió de 27 de
gener del 2017, estableixen en el seu article 1er relatiu a la naturalesa jurídica
de l’ens que “l’Institut té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de
l’Ajuntament de Lleida, i a tal efecte, de conformitat amb el que disposa la
normativa vigent en matèria de contractació del sector públic, podrà rebre de
l’Ajuntament encomanes de gestió i d’execució d’obres, de serveis i d’adquisició
de subministraments, així com esdevenir l’adjudicatària d’aquells contractes que
considerin oportuns, en el marc de l’àmbit material i funcional que estableixen
els articles 3 i 4 d’aquests estatuts.”
Que d’acord amb l’article 3 dels estatuts de l’Institut Municipal d’Ocupació “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 la seva
ocupabilitat de tots/es els/les ciutadans/es, actuant especialment en la
promoció de l’esperit emprenedor, en el foment específic del treball autònom, i
la promoció d’empreses d’economia social.
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Aproximar l’oferta i la demanda de treball endegant les accions
necessàries, que millorin les possibilitats d’accés dels treballadors i 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 del programes que ajudin a
l’assoliment de la seva missió i la dels membres d’aquestes.
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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 altre col·lectius
amb especials dificultats.
Executar obres i serveis municipals pel sistema de gestió directa
mitjançant els oportuns encàrrecs de serveis.
Ser una organització exemplar en l’aplicació de les línies exposades en la
seva pròpia gestió com a resultes de l’assumpció en ferm de la seva
responsabilitat corporativa.”

I, perquè consti, signo aquest certificat.
Lleida, a data de la signatura

Vist i plau

FR-ST-06

3-NOV-19

Secretari de l’IMO
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