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La Cambra programa dos cursos
sobre l'adaptació als nous requisits
de les normatives ISO
Els cursos es faran els dies 8 i 10 de març per a la normativa ISO 9001 i 15 i 17
de març per a la 14001

La Cambra de Comerç de Manresa farà aquest mes de març dos cursos sobre l'adaptació als nous
requisits de les normatives ISO 9001:2015, de qualitat, i ISO 14001:2015, de medi ambient.
Aquestes normes, molt implantades entre les empreses, van ser revisades el setembre del 2015
per part de l'Organització Internacional per a l'Estandardització (ISO). 

Els cursos tindran lloc els dies 8 i 10 de març per a la normativa ISO 9001 i 15 i 17 de març per a la
14001 i aniran a càrrec de David Gil, consultor de l'empresa Sistem Experts.
 
Les empreses que ja estan certificades i es vulguin adequar a les noves normes tindran un
període per adaptar-se. El principal objectiu dels canvis aplicats en aquestes normatives ha estat
el d'avançar cap a una estructura comuna per tal de millorar la seva integració entre elles o amb
d'altres normes. També s'ha fet més comprensible la redacció de les normes, conservant els
principals requisits i mantenint el seu enfocament cap a la millora contínua. Tot i aquests canvis,
les dues normes segueixen essent prou obertes a qualsevol tipus d'empresa, independentment
del producte o servei que ofereixin, facturació o número de treballadors.
 
En el cas de la ISO 9001, continua orientada a la gestió per processos però incorpora el concepte
de la gestió del risc, les parts interessades i la gestió del canvi, entre d'altres. 

Pel que fa a la ISO 14001, fa un nou èmfasi en el compliment dels requisits legals i d'altres
aplicables, fent conscient a l'empresa de l'entorn on es troba ubicada, integrant la gestió ambiental
a l'estratègia de l'empresa i incorporant indicadors de millora de l'eficàcia ambiental i el cicle de
vida, entre d'altres.
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 Gas Natural Fenosa va
invertir l'any passat un total de
435 milions d'euros, gairebé el
30 % més que el 2014, a
accelerar el creixement de la
seva activitat de distribució de
gas a Espanya.

435
ELS ECTORLA TENDÈNCIALA XIFRA

Marcadors
MILIONS VA INVERTIR

GAS NATURAL EN
DISTRIBUCIÓ

 El deute de les famílies amb
la banca es va reduir el 3,2% el
gener, en comparació d’un any
abans, fins a situar-se en
721.564 milions d'euros, el
nivell més baix des del juny del
2006.

3,2%
DE REDUCCIÓ DEL

DEUTE DE LES
FAMÍLIES AMB LA

BANCA

 El consum de carburants va
caure l’1,6% el gener respecte
al mateix mes del 2015, primer
descens després de 13 mesos a
l'alça, segons la Corporació de
Reserves estratègiques de
Productes Petrolífers.

Carbu-
rants

EL CONSUM ES VA
REDUIR EL GENER

DESPRÉS DE 13
MESOS DE CRÉIXER

Els ingressos nets de les famílies
manresanes van reduir-se 1.704,34
euros en només dos anys, entre el
2011 i el 2013, quan la crisi enca-
ra colpejava amb força. Aquesta re-
ducció és de gairebé 300 euros
més que la mitjana estatal segons
dades de l’estudi Urban Audit de
l’Institut Nacional d’Estadística
(INE) publicat ahir. 

En concret, la principal reduc-
ció de la renda de les famílies de
Manresa es va produir entre el
2011 i el 2012 quan va passar de
31.555,73 euros a 30.380,57. L’any
2013 la xifra es va quedar en
29.851,39 euros. Malgrat el descens
de 273 euros superior a la mitjana
estatal, els ingressos de les famílies
manresanes encara es mantenen
per sobre de la mitjana, que és de
26.775 euros.

L’estudi té en compte un total de
109 ciutats d’arreu de l’estat espa-
nyol i per nivell de renda Manre-
sa se situa en el lloc número 30 del
rànquing estatal, que encapçala
Pozuelo de Alarcón amb un renda
familiar de 70.298 euros anuals. La
xifra d’aquest municipi madrileny
multiplica per cinc la de Torreve-
lla, a la província d’Alacant, que és
a la cua de la llista amb una renda
de tan sols 13.977 euros.

La ciutat més rica, Pozuelo, és
també la que menys atur tenia el
2015 –indica l'estudi–, el 9%, que
contrasta amb el 42,3%, el 40,1% i
el 39,4% que tenen, respectiva-

ment, els municipis amb més atur,
els gaditans Sanlúcar de Barra-
meda, la Línia de la Concepción i
Jerez de la Frontera.

En l’àmbit català, Sant Cugat
del Vallès és la ciutat amb una ren-
da familiar neta més alta (52.881
euros), seguida de Barcelona
(35.090 euros), Cerdanyola del
Vallès (32.028 euros), el Prat de Llo-
bregat (30.470 euros), Girona

(30.356 euros), Granollers (30.277),
Tarragona (30.205) i Manresa. Dar-
rere de la capital del Bages hi ha Sa-
badell (29.344) i Terrassa (29.202),
entre altres ciutats catalanes. 

I també entre els municipis
amb menys atur –sense dades de
Manresa–, amb taxes de prop del
10%, hi ha Las Rozas i Majada-
honda i Sant Cugat del Vallès. En-
tre les ciutats amb més activitat

(percentatge de població activa
sobre els majors de 16 anys) des-
taquen Parla, amb el 70,5%; Fu-
enlabrada, el 69,4%, i Torrejón de
Ardoz, amb el 67,7%, totes de Ma-
drid.

A nivell estatal, les ciutats amb
menors taxes d'atur són Sant Se-
bastià (12,3%), Pamplona (13,9%)
i Vitòria (15,2%), i amb més atur:
Jerez de la Frontera (39,3 %), Cadis
(36,1%) i Algesires (33,7%). Pel
que fa a les taxes d'activitat, al
capdavant hi ha Palma de Ma-
llorca, Tarragona i Madrid, amb
més del 60%, i amb menys del
54% hi ha Gijón, Orense i Lleó.

Aquest informe de l'INE, que
canvia respecte de l'any passat el
seu mètode d'anàlisi afegint dades
de la renda de la població estran-
gera resident i eliminant llars que
no declaren ingressos a Espanya,
també dóna informació sobre bar-
ris de ciutats de més de 250.000 ha-
bitants. Així, el Viso i Piovera -de
Madrid- i Pedralbes i Les Tres
Torres -de Barcelona- són els bar-
ris amb rendes mitjanes més altes
el 2012 (113.837, 100.792, 92.755 i
87.532 euros, respectivament).

Si es té en compte l'ocupació per
sectors, a Manresa el sector in-
dustrial ha perdut pes. El 2014, el
81,44% dels ocupats treballava al
sector serveis, mentre que el 12,1%
ho feia al sector industrial. El 2010,
els serveis concentraven el 75,87%
dels treballadors i la indústria el
14,57%. 

ROGER JUNYENT/ACN/EFE | MANRESA

La renda de les llars manresanes va
caure 300 euros més que la mitjana

Segons l’INE, els ingressos de les famílies manresanes es van reduir 1.704 euros del 2011 al 2013

Amb la crisi, la renda familiar dels manresans ha disminuït

ARXIU/SALVADOR REDÓ

RIQUESA FAMILIAR La renda de les famílies manresanes es va reduir per sobre de la mitjana espanyola entre
els anys 2011 i 2013. En concret, 273 euros nets anuals. Tot i aquest descens, els ingressos de les llars manresanes
es van mantenir lleugerament per sobre de la mitjana estatal amb 29.851,39 euros el 2013
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La CEOE manté en el 2,7% la
seva previsió de creixement per a
l'economia espanyola el 2016, da-
vant del 3% previst pel govern, i per
al 2017 calcula un avanç del 2,5%,
quatre dècimes inferior al pro-
nòstic governamental ( 2,9%).

Segons l'últim informe del ser-
vei d'estudis de la patronal, Espa-
nya seguirà per sobre de la mitja-

na de creixement de la zona euro,
tot i que es moderarà i reduirà el di-
ferencial positiu en aquest perío-
de per les grans «incerteses».

L'informe apunta que la com-
posició del creixement en els dos
anys no canviarà substancialment
i que la demanda interna (consum
i inversió) seguirà sent el motor de
l'activitat, davant del sector exterior,
en què l'aportació serà neutra o

lleugerament negativa. També as-
senyala que tots els components
del PIB aportaran creixement el
2016 i 2017, tot i que la inversió de
béns d'equip i les importacions se-
ran els més dinàmics.

En relació amb el mercat labo-
ral, augura que la creació d'ocu-
pació serà «una mica inferior» a la
del 2015 (525.100 ocupats més), ja
que el 2016 i 2017 el nombre d'o-

cupats en termes d'Enquesta de
Població Activa augmentarà al
voltant de 850.000 persones.

Pel que fa a la inflació, CEOE
destaca que se situarà en terreny
negatiu el 2016, mentre que per al
2017 anticipa un repunt fins a
l'entorn de l'1,5% en un context en
què es produeixi una pujada gra-
dual del preu del petroli i no pugin
els impostos.

EFE | MADRID

La CEOE preveu un creixement de l’economia
del 2,7% per a aquest any i del 2,5% el 2017

L’escola EFA Quintanes, junta-
ment amb la  Fundació Antiga
Caixa Manlleu, el Grup BBVA a Ca-
talunya (format per BBVA i Cata-
lunyaCaixa) i Casa Tarradellas po-
sen en marxa el Premi Emprene-
doria Quintanes-BBVA de l’en-
torn rural.   Es tracta d’un guardó
que té per objectiu difondre els
principis d’emprenedoria i inno-
vació i premiar iniciatives del sec-
tors agroramader, forestal i de la 
jardineria. El premi s’adreça a per-
sones amb esperit emprenedor,
autònoms o empreses de fins a un
màxim de 25 treballadors, que
tinguin en marxa activitats  d’a-
quests sectors a Catalunya. La do-
tació econòmica del premi serà de
15.000 euros. També es concedirà
un  accèssit dotat amb 5.000 euros.
Les candidatures al premi es po-
den presentar fins al proper 30 d’a-
bril. Per fer-ho, només cal omplir
el formulari disponible  al web
www.quintanes.com.

REDACCIÓ | MANRESA

El BBVA crea un
premi per a
emprenedors en
l’entorn rural a
Catalunya

La Cambra de Comerç de Man-
resa farà durant el març dos cursos
sobre l’adaptació als nous requisits
de les normatives ISO 9001:2015,
de qualitat, i ISO 14001:2015, de
medi ambient. Aquestes normes
van ser revisades el setembre del
2015 per part de l’Organització
Internacional per a l’Estandardit-
zació (ISO). Els cursos tindran
lloc els dies 8 i 10 de març per a la
normativa ISO 9001 i el 15 i 17 de
març per a la 14001. Aniran a càr-
rec de David Gil, consultor de
l’empresa Sistem Experts. Les em-
preses que ja estan certificades i es
vulguin adequar a les noves nor-
mes tindran un període d’adapta-
ció. El principal objectiu dels can-
vis aplicats ha estat el d’avançar cap
a una estructura comuna per tal de
millorar la seva integració entre
elles o amb d’altres normes.

REDACCIÓ | MANRESA

La Cambra
organitza dos
cursos sobre els
nous requisits de
les normes ISO
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La Cambra destinarà 40.500 euros a
ajudar a empreses que contractin
joves
Les empreses rebran una ajuda directa de 1.500 euros per contracte

La Cambra de Comerç de Manresa destinarà aquest any un total de 40.500 euros a ajudes directes
a empreses que contractin joves menors de 30 anys, a través del Programa Integral de
Qualificació i Ocupació (PICE), cofinançat pel Fons Social Europeu, i que s'emmarca en el Sistema
Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de Treball i Seguretat Social. L'objectiu que s'ha
marcat la Cambra és aconseguir una trentena de contractes laborals.

Les empreses rebran un ajut directe de 1.500 euros per cada contracte formalitzat. Aquests
hauran de ser a temps complert i tenir una durada mínima de sis mesos. Els joves hauran d'estar
prèviament donats d'alta al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i haver finalitzat, almenys, la
fase d'orientació vocacional del Pla de Capacitació, que contempla el Pla Integral de Qualificació
(PICE) de les Cambres de Comerç.

Dades del PICE

Actualment, prop de 20.000 joves d'entre 16 i 29 anys de tot l'estat participen al Programa
Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), dels quals més de 60 han rebut formació a la Cambra de
Comerç de Manresa. Del total, prop de 15.000 joves ja han passat per la fase d'orientació
vocacional, més de 5.700 ja han finalitzat la formació troncal (competències digitals, idiomes,
habilitats socials) i més de 1.700 l'estan cursant. A més, més de 2.000 han acabat la formació
específica i uns 500 l'estan realitzant.

Pel que fa a les empreses, ja s'han adherit al PICE un total de 1.178, ja que el programa
contempla també beneficis per a elles, com són la possibilitat de contractar a joves qualificats
professionalment i amb competències específiques en els llocs de treball que ofereixin, els
incentius en els contractes de treball que realitzin, participar en un programa de millora social
compromès amb l'ocupació i el futur dels joves del país i l'assessorament de les Cambres per a la
millora de la competitivitat del seu negoci.

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), dissenyat per la Cambra d'àmbit estatal i dut
a terme per les diferents Cambres del territori va néixer amb l'objectiu d'ajudar a joves d'entre 16
i 29 anys, disposats no només a formar-se, sinó a rebre una formació professional que els capaciti i
faciliti la seva incorporació al mercat de treball. A més, posa en contacte als participants amb
empreses que necessitin ampliar plantilla, formant als joves segons els requisits del lloc de treball.

Les Cambres de Comerç actuen com a mediadors entre les empreses i els joves per augmentar
les seves oportunitats laborals i posen a la seva disposició a un orientador laboral que es
responsabilitza de guiar al jove durant el seu itinerari formatiu i apropar-lo a les empreses que
demanin el seu perfil laboral.

Els joves poden inscriure's al PICE anant directament a la Cambra de Comerç de Manresa. A
partir d'aquest moment, un orientador es fa càrrec de la formació, qualificació i possible inserció del
jove. Analtitza les seves competències, interessos i el grau de qualificació i elabora un perfil
professional, derivant-lo posteriorment a un dels tres programes que composen el PICE:
Capacitació, Mobilitat i Formació Dual. Cada pla està dissenyat per donar resposta a diferents perfils
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laborals, nivells de capacitació i competències.
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 Bayer va assolir el 2015 una
facturació de 823 milions a
Espanya, el 5% més, i preveu
potenciar el centre de serveis
compartits de Sant Joan Despí,
que presta serveis de
comptabilitat i control de costos

Bayer
L’ACCIÓL’ACORDL’EMPRESA

Marcadors
PREVEU POTENCIAR

MÉS EL CENTRE DE
SERVEIS DE SANT

JOAN DESPÍ

 CCOO i la direcció d'Orange
han arribat a un preacord en la
negociació de l'ERO que afecta
un màxim de 496 treballadors,
pel qual l'empresa es
compromet a no executar un
altre ajust laboral en dos anys

Orange
PREACORD AMB

CCOO EN LA
NEGOCIACIÓ

DE L’ERO

 El Banc Popular ha decidit
eliminar les clàusules sòl que
pagaven fins ara 101.000
clients en la seva hipoteca, una
decisió que l'entitat ha adoptat
després que el setembre el
Suprem les declarés nul·les.

Banc 
Popular

ELIMINA LES
CLÀUSULES SÒL A
101.000 CLIENTS

DE L’ENTITAT

El celler bagenc Roqueta Origen
és una de les dotze empreses
agroalimentàries catalanes que
participaran a la fira Foodex’2016,
que se celebra a Tòquio del 8 a l’11
d’aquest mes. La participació ca-
talana a la fira és organitzada pel
departament d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació
(DARP), a través de l’empresa Pro-
motora d’Exportacions Agroali-
mentàries (PRODECA). Roqueta
Origen assistirà a la fira amb el seu

vi Lafou El Sender 2014.  
Oli d’oliva, fruita seca, vinagre,

begudes vegetals, snacks, sucs,
plats precuinats, bases alimentà-
ries per farcir, xocolata, galetes,
postres, ingredients per a gelats,
cava i vi de les denominacions
d’origen DO Catalunya, DO Pe-
nedès i DO Terra Alta, a més de la
DO Pla de Bages, són alguns dels
productes que s’exposaran en
aquest espai.

Amb una periodicitat anual, la
fira Foodex de Tòquio és el Saló In-
ternacional d’Alimentació i Begu-
des més important del Japó, adre-
çat exclusivament a públic pro-
fessional, i amb notable influència
en l’àrea asiàtica més propera En
la darrera edició hi van assistir
més de 71.000 visitants. 

REDACCIÓ | MANRESA

Roqueta Origen participa
en una delegació catalana
a la fira japonesa Foodex

El DARP organitza una
expedició al certamen 
de dotze empreses
agroalimentàries catalanes  



Els sindicats CCOO i UGT van
reunir ahir més de 200 persones a
Barcelona, entre elles diversos re-
presentants de formacions políti-
ques, en un acte conjunt per de-
nunciar la creixent «criminalitza-
ció» del dret de vaga i en defensa
dels drets socials i laborals de la
ciutadania. Durant l’acte, els sin-
dicats van denunciar que la Fis-
calia, «seguint ordres del govern»,
ha instruït els últims anys causes
criminals contra més de 300 sin-
dicalistes per exercir el dret de
vaga, especialment en les aturades
generals convocades els anys 2010

i 2012. I tot això, van afirmar, en un
context de «criminalització selec-
tiva» dels participants en aquestes
i altres vagues i d'instauració d'un
marc repressiu general, amb l'a-
provació de la Llei de seguretat ciu-
tadana o el nou Codi Penal.

En aquest sentit, CCOO i UGT
exigeixen la derogació de l'article
315.3 del Codi Penal perquè con-
sideren que criminalitza els pi-
quets de les vagues per exercir un
dret constitucional. «És un article
franquista, predemocràtic i que
qüestiona el dret de vaga», va dir
el màxim responsable de CCOO a
Catalunya, Joan Carles Gallego.

EFE | BARCELONA

CCOO i UGT denuncien la
«criminalització» del dret
de vaga en un acte conjunt

La Cambra de Comerç de Man-
resa destinarà enguany 40.500 eu-
ros a ajudes directes a empreses
que contractin joves menors de 30
anys, a través del Programa Inte-
gral de Qualificació i Ocupació
(PICE), cofinançat pel Fons Social
Europeu, i que s’emmarca en el
Sistema Nacional de Garantia Ju-
venil del ministeri de Treball i Se-
guretat Social. La  Cambra s’ha
marcat l’objectiu d’aconseguir una
trentena de contractes laborals.

Les empreses rebran un ajut
directe de 1.500 euros per cada
contracte formalitzat. Aquests hau-
ran de ser a temps complet i tenir
una durada mínima de sis mesos.
Els joves hauran d’estar prèvia-
ment donats d’alta al Sistema Na-
cional de Garantia Juvenil i haver
finalitzat, almenys, la fase d’o-
rientació vocacional del Pla de
Capacitació, que preveu el Pla In-
tegral de Qualificació (PICE) de les
Cambres de Comerç.

Actualment, prop de 20.000 jo-
ves d’entre 16 i 29 anys de tot l’es-
tat participen al Programa Integral
de Qualificació i Ocupació (PICE),
dels quals més de 60 han rebut for-
mació a la Cambra de Comerç de
Manresa. Del total, prop de 15.000
joves ja han passat per la fase d’o-
rientació vocacional, més de 5.700

ja han finalitzat la formació tron-
cal (competències digitals, idio-
mes, habilitats socials) i més de
1.700 l’estan cursant. A més, més
de 2.000 han acabat la formació es-
pecífica i uns 500 l’estan realitzant.

1.178 empreses ja s’han adherit
al PICE, ja que el programa inclou
també beneficis per a elles, com
són la possibilitat de contractar jo-
ves qualificats professionalment i
amb competències específiques
en els llocs de treball que ofereixin,
els incentius en els contractes de
treball que realitzin, participar en
un programa de millora social
compromès amb l’ocupació i el fu-
tur dels joves del país i l’assesso-
rament de les Cambres per a la mi-

llora de la competitivitat del seu
negoci.

El Programa PICE, dissenyat
per la Cambra d’àmbit estatal i dut
a terme per les diferents Cam-
bres territorials, va néixer amb
l’objectiu d’ajudar joves d’entre
16 i 29 anys, disposats no només a
formar-se, sinó a rebre una for-
mació professional que els capa-
citi i faciliti la seva incorporació al
mercat de treball. A més a més,
posa en contacte els participants
amb empreses que necessitin am-
pliar plantilla, i formen els joves se-
gons els requisits del lloc de treball.
Els joves poden inscriure’s al PICE
anant directament a la Cambra de
Manresa. 

REDACCIÓ | MANRESA

La Cambra destina 40.500
euros a ajudar empreses que
contractin menors de 30 anys

El programa PICE preveu afavorir una trentena de contractes al Bages

Imatge d’arxiu de participants en un programa per a joves aturats

ARXIU/ACN

INICIATIVA PER A L’OCUPACIÓ JOVE AL BAGES Les empreses que participen al
PICE rebran un ajut directe de 1.500 euros per cada contracte formalitzat a joves
menors de 30 anys a temps complet i d’una durada mínima de sis mesos
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Una seixantena de guies visiten Cardona per conèixer el seu turisme La Cambra destinarà
40.500 euros a empreses que contractrin menors de 30 anys L’Ajuntament de Sant Joan signa
un conveni amb l’ABIC per potenciar el comerç Més recursos per al professorat per fomentar

l'escriptura a través del programa 'araESCRIC' Els cardonins puntuen amb un 6,6 la Festa Major
2015 Navarcles es prepara per cuinar els plats més monacals El Consell reflexiona sobre el

repartiment igualitari de tasques a la llar L’Escola Paidos organitza una conferència sobre
l’evolució de l’educació des de Google Montserrat obre les portes per Setmana Santa a homes
de 18 a 35 anys Cardona exposa el pressupost 2016 i els projectes de futur del mandat

| 7 de març de 2016 |

Portada Actualitat Manresa Comarques Cultura Esports Cercador web Google

Economia   05/03/2016

La Cambra programa dos cursos sobre l’adaptació als nous
requisits de les normatives ISO
A finals del 2015 l’Organització Internacional per a l’Estandardització va revisar dues de les
normes
De: Redacció  

La  Cambra  de  Comerç  de  Manresa  farà  aquest  mes  de  març  dos  cursos  sobre
l’adaptació  als  nous  requisits  de  les  normatives  ISO  9001:2015,  de  qualitat,  i  ISO
14001:2015, de medi ambient. Aquestes normes, molt implantades entre les empreses,
van ser revisades el setembre del 2015 per part de l’Organització Internacional per a
l’Estandardització  (ISO).  Els  cursos  tindran  lloc  els  dies  8  i  10  de  març  per  a  la
normativa ISO 9001 i 15 i 17 de març per a la 14001 i aniran a càrrec de David Gil,
consultor de l’empresa Sistem Experts.

Les empreses que ja estan certificades i es vulguin adequar a les noves normes tindran
un  període  per  adaptar-se.  El  principal  objectiu  dels  canvis  aplicats  en  aquestes
normatives ha estat el d’avançar cap a una estructura comuna per tal de millorar la
seva integració entre elles o amb d’altres normes. També s’ha fet més comprensible la
redacció  de  les  normes,  conservant  els  principals  requisits  i  mantenint  el  seu
enfocament cap a la millora contínua. Tot i aquests canvis, les dues normes segueixen
essent  prou obertes  a  qualsevol  tipus  d’empresa,  independentment  del  producte  o
servei que ofereixin, facturació o número de treballadors.

En el cas de la ISO 9001, continua orientada a la gestió per processos però incorpora el
concepte de la gestió del risc, les parts interessades i la gestió del canvi, entre d’altres.
Pel que fa a la ISO 14001, fa un nou èmfasi en el compliment dels requisits legals i
d’altres aplicables, fent conscient a l’empresa de l’entorn on es troba ubicada, integrant
la gestió ambiental a l’estratègia de l’empresa i incorporant indicadors de millora de
l’eficàcia ambiental i el cicle de vida, entre d’altres.
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La Cambra destinarà 40.500 euros a empreses que
contractrin menors de 30 anys

Les societats rebran una ajuda directa de 1.500 euros per contracte

De: Redacció  

La Cambra de Comerç de Manresa destinarà aquest any un total de 40.500 euros a
ajudes  directes  a  empreses  que  contractin  joves  menors  de  30 anys,  a  través  del
Programa  Integral  de  Qualificació  i  Ocupació  (PICE),  cofinançat  pel  Fons  Social
Europeu, i que s’emmarca en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri de
Treball  i  Seguretat Social.  L’objectiu que  s’ha  marcat la  Cambra  és aconseguir  una
trentena de contractes laborals.

Les empreses rebran un ajut directe de 1.500 euros per cada contracte  formalitzat.
Aquests hauran de ser a temps complert i tenir una durada mínima de sis mesos. Els
joves hauran d’estar prèviament donats d’alta al Sistema Nacional de Garantia Juvenil i
haver finalitzat,  almenys, la fase d’orientació vocacional  del Pla  de Capacitació,  que
contempla el Pla Integral de Qualificació (PICE) de les Cambres de Comerç.

Dades del PICE
Actualment,  prop de  20.000 joves  d’entre  16 i  29 anys  de  tot  l’estat  participen al
Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), dels quals més de 60 han rebut
formació a la Cambra de Comerç de Manresa. Del total, prop de 15.000 joves ja han
passat per la fase d’orientació vocacional, més de 5.700 ja han finalitzat la formació
troncal  (competències  digitals,  idiomes,  habilitats  socials)  i  més  de  1.700  l’estan
cursant.  A més,  més  de  2.000 han acabat la  formació  específica  i  uns  500 l’estan
realitzant.

Pel  que  fa  a  les  empreses,  ja  s’han adherit  al  PICE un  total  de  1.178,  ja  que  el
programa contempla també beneficis per a elles, com són la possibilitat de contractar a
joves  qualificats  professionalment  i  amb  competències  específiques  en  els  llocs  de
treball que ofereixin, els incentius en els contractes de treball que realitzin, participar
en un programa de millora social compromès amb l’ocupació i el futur dels joves del
país i  l’assessorament de  les Cambres per a  la  millora  de  la  competitivitat del  seu
negoci.

El Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE), dissenyat per la Cambra d’àmbit
estatal i  dut a terme per les diferents Cambres del territori va néixer amb l’objectiu
d’ajudar a joves d’entre 16 i 29 anys, disposats no només a formar-se, sinó a rebre una
formació professional que els capaciti i faciliti la seva incorporació al mercat de treball.
A més, posa en contacte als participants amb empreses que necessitin ampliar plantilla,
formant als joves segons els requisits del lloc de treball.

Les Cambres de Comerç actuen com a mediadors entre les empreses i els joves per
augmentar les seves oportunitats laborals i posen a la seva disposició a un orientador
laboral  que  es  responsabilitza  de  guiar  al  jove  durant  el  seu  itinerari  formatiu  i
apropar-lo a les empreses que demanin el seu perfil laboral.

Els  joves  poden inscriure’s  al  PICE  anant  directament  a  la  Cambra  de  Comerç  de
Manresa.  A  partir  d’aquest  moment,  un  orientador  es  fa  càrrec  de  la  formació,
qualificació i possible inserció del jove. Analtitza les seves competències, interessos i el
grau de qualificació i elabora un perfil professional, derivant-lo posteriorment a un dels
tres programes que composen el PICE: Capacitació, Mobilitat i Formació Dual. Cada pla
està dissenyat per donar resposta a diferents perfils laborals, nivells de capacitació i
competències.
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