Nota de premsa
Fruit de l’acord entre l’empresa de Sant Cugat i la Cambra de
Terrassa per afavorir la inserció laboral de joves capacitats a
través del Pla de Capacitació del Programa de Garantía
Juvenil que promou l’entitat terrassenca
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RICOH
ESPAÑA
INCORPORA
PROGRAMADORS JUNIOR A TRAVÉS DEL
PLA DE GARANTIA JUVENIL DE LA
CAMBRA DE TERRASSA
L’empresa, que està adherida al Pla de Garantia Juvenil de la
Cambra, ha finalitzat un període de formació a mida per a
programadors juniors a les seves instal·lacions
Els joves iniciaran la seva carrera professional a la multinacional
tecnològica després de superar un programa de formació
específic dissenyat conjuntament entre l’empresa i la Cambra
Des de l’ inici del programa, en el primer trimestre de 2015, fins
al desembre de 2016 un total de 584 joves han format part del
Pla de Capacitació del Programa de Garantia Juvenil dissenyat de
la Cambra de Terrassa, un 41% dels quals s’han incorporat al
mercat laboral i actualment estan treballant
Terrassa, dilluns 9 de gener de 2017. L’empresa Ricoh acull joves
inscrits en el pla de Garantia Juvenil de la Cambra de Comerç, Indústria
i Serveis de Terrassa per iniciar la seva carrera professional en el sector
de les tecnologies de la informació com a programadors junior dins de
l’equip professional de la multinacional amb seu a Sant Cugat del Vallès.
A partir d’una convocatòria adreçada a joves professionals que haguessin
finalitzat el cicle formatiu de Grau Superior de l’àrea d’informàtica
(desenvolupament d’aplicacions multiplataforma i/o web) o formacions
afins i que estiguessin inscrits al Pla de Garantia Juvenil que promou
l’entitat empresarial terrassenca, Ricoh i la Cambra van definir
conjuntament l’oferta i el pla formatiu específic. Un total de 6 joves han
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participat en el programa de formació d’introducció a la programació en
Cobol i sobre habilitats i competències professionals realitzat dins del mes
de novembre. Els aspirants que van superar la fase de formació amb
millor valoració ja formen part de l’equip professional de Ricoh amb un
contracte indefinit a jornada completa.
Ricoh, empresa adherida al Pla de Garantia Juvenil de la Cambra de
Terrassa, està especialitzada en el desenvolupament d’equips digitals per
a oficina, solucions de producció, sistemes per a la gestió de documents
i serveis de tecnologies de la informació. Reconeguda internacionalment,
l’empresa ha estat incorporada en les Top 100 Global Innovators 2012 i
en el rànquing Global 100 Most Sustainable Corporations in the World
2013 i forma part del Fortune500. Ricoh està present a Espanya amb un
total de 15 delegacions amb un equip professional de més de 2.000
treballadors.
Compromís empresarial per la inserció laboral
Un total de 44 empreses estan actualment adherides al Programa de
Garantia Juvenil de Cambra de Terrassa. Amb aquesta adhesió, les
empreses manifesten el seu compromís amb la inserció de joves al
mercat laboral i la Cambra ofereix un itinerari formatiu individualitzat i
un servei d’acompanyament orientat i dissenyat per a facilitar la
incorporació dels joves al mercat laboral.
L’entitat empresarial, que col·labora activament en els processos de
selecció de les empreses incorporant joves amb competències
específiques en els llocs de treball proposats, dissenya i executa plans de
formació a mida per al lloc de treball requerit i posa en contacte els
participants amb les empreses que necessiten ampliar plantilla d’acord
amb les característiques i requeriments del perfil professional sol·licitat.
Aquesta formació és impartida de forma col·lectiva a les instal·lacions de
l’empresa o a les de la pròpia Cambra de Terrassa.
Els resultats positius de la col·laboració entre Ricoh España i Cambra
Terrassa, anima a l’entitat terrassenca a seguir aprofundint amb altres
convenis amb empreses de la demarcació.
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Balanç 2016 del Programa de Garantia Juvenil
En el transcurs del 2016, del total de 296 joves que s’han inscrit al
programa de Garantia Juvenil de la Cambra i han participat en el pla
integral de capacitació professional, 151 participants han rebut una
formació troncal i 75 formació específica i un total de 283 han participat
en entrevistes d’orientació vocacional on especialistes de Cambra
Terrassa informen, orienten i dissenyen conjuntament amb el jove, el seu
itinerari formatiu i d’inserció. Finalment, un total de 28 joves han rebut
un servei d’acompanyament de visites a empreses.
Aquestes xifres se sumen al total de 584 joves que han participat en el
programa des dels seus inicis en el primer trimestre del 2015 fins al
desembre de 2016, un 41% dels quals s’han incorporat al mercat laboral
després d’inscriure’s al pla de capacitació professional dissenyat per
l’entitat terrassenca i actualment estan treballant.
El pla de capacitació del Programa de Garantia Juvenil de la Cambra de
Terrassa forma part del Programa Integral de Qualificació i Ocupació
(PICE) que, dissenyat i executat per les Cambres de Comerç, s’integra en
el conjunt d’accions del Sistema de Garantia Juvenil que està promogut
pel Ministeri de Treball i Seguretat Social i cofinançat pel Fons Social
Europeu (FSE) per a una durada de quatre anys (2015-18). El Programa
de Garantia Juvenil està dirigit a joves d’entre 16 i 29 anys que,
independentment de la tipologia d’estudis cursats, no estiguin estudiant
i es trobin sense feina.
En el marc d’aquest programa, les empreses interessades en contractar
professionals formats dins del Pla de Garantia Juvenil poden accedir a
ajudes per valor de 1.500 euros per a la contractació de joves sense
ocupació sempre que el contracte sigui per a una durada mínima de sis
mesos i en jornada completa, a més a més de bonificacions de 300 euros
durant 6 mesos a les quotes empresarials a la Seguretat Social per a la
contractació indefinida dels joves.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa és una entitat empresarial de referència
amb una sòlida trajectòria que defensa dels interessos empresarials de la seva demarcació i
que té una ferma vocació de servei a les empreses.
L’activitat de servei de la Cambra es focalitza en diversos àmbits, com la internacionalització,
la formació empresarial i l’assessorament en la gestió, així com el suport a tots els
emprenedors.
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D’altra banda, la Cambra afavoreix també les relacions de negoci organitzant esdeveniments
de referència que són un important punt de trobada per als empresaris.
A partir del seu coneixement, la seva experiència i una constant proximitat a l’entorn
empresarial, la Cambra de Terrassa va emprendre una nova etapa l’any 2012, fonamentada
en un model de pertinença i adhesió voluntària de les empreses. L’objectiu de l’entitat és
aportar serveis de valor afegit al negoci i contribuir a què l’empresa sigui més competitiva en
un entorn internacional.
La demarcació de al Cambra de Terrassa la integren 12 municipis: Castellbisbal, Gallifa,
Matadepera, Olesa de Montserrat, Rellinars, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Llorenç Savall,
Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls.
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