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1

METODOLOGIA I DINÀMICA DE LA SESSIÓ

La sessió de la Comissió d’Ocupació i formació per al treball s’ha dut a terme el 17 de gener de 2018 a Can
Muntanyola, Granollers amb una durada inicial prevista de 2,30h.
La jornada s’inicia realitzant una contextualització dels principals elements a debatre a partir de dades
socioeconòmiques per tal de mostrar, mitjançant variables objectivables, la realitat del territori en
matèria d’ocupació i formació per al treball. Els temes tractats són els següents: la reducció i envelliment
de la força de treball, l’augment del desequilibri entre la vocació productiva i la residencial, l’augment de
les situacions de desigualtat socials i de pobresa en el mercat laboral, els canvis en el perfil de la
desocupació que tendeix a una menor ocupabilitat, l’extensió de la precarietat contractual i la progressiva
externalització de la gestió dels RRHH, l’important creació d’ocupació registrada des de l’inici de la
recuperació econòmica i l’escassetat que ja es detecta en determinats sectors econòmics, els dèficits en
els estudis professionalitzadors, sobretot en els universitaris, els desajustos entre l’oferta de formació
per al treball i el teixit productiu
Posteriorment, es duu a terme una dinàmica més participativa en què tots els assistents tenen
l’oportunitat de donar la seva visió respecte els temes tractats. En primer lloc, es fa una breu presentació
en 5 minuts dels participants. En segon lloc, es formen grups heterogenis de 4 a 6 persones combinant
institucions públiques, empreses privades i altres agents i, mitjançant la tècnica diagnòstica de l’Arbre de
problemes realitza la identificació dels factors crítics i l’exposició de les causes en relació a 3 temes clau
(15 minuts per temàtica, 45 minuts en total): el mercat de treball, la formació per al treball i la gestió i
governança de les polítiques d’ocupació i formació. Finalment, en plenari es torna a agrupar tots els
participants i cada portaveu designat exposa els principals elements dels temes tractats en 5-7 minuts
per cada grup (30 minuts en total).
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2 PARTICIPANTS
En total han participat a la sessió 46 agents d’una diversitat d’entitats, organitzacions i empreses amb
coneixement, vinculació i capacitat d’incidir en l’àmbit del mercat laboral i formatiu al Vallès Oriental.
Nom

Cognoms

Institució/organització/empresa

1

Jose

Gómez Tornero

Ajuntament Bigues i Riells

2

Elena

Rivas García-Carrasco

Ajuntament Bigues i Riells

3

Àngels

Cabot Camacho

Ajuntament de Campins

4

Joan

Lacruz Gil

Ajuntament de Campins

5

Carme

Baró Ontiveros

Ajuntament de Canovelles

6

Núria

Almansa Giménez

Ajuntament de Cardedeu

7

Elisabeth

Martín Saura

Ajuntament de Granollers - Granollers Mercat

8

Ester

Simona Molina

Ajuntament de Granollers - Oficina Jove

9

Pere

Gabern Guilera

Ajuntament de Granollers - Secretari Consell FP

10

Núria

Calls Rimundi

Ajuntament de La Garriga

11

Trinidad

Ruiz Gonzalez

Ajuntament de La Llagosta

12

Elena

Barbero Tamayo

Ajuntament de l'Ametlla del Vallès

13

Montse

Aliberch

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès

14

Maria José

15

Carme

Sierra Grañón

Ajuntament de Llinars del Vallès

16

Octavi

Mill Pérez

Ajuntament de Martorelles

17

Marc

Candela

Ajuntament de Martorelles - Alcalde

18

Ernest

Micàs Isus

Ajuntament de Montmeló

19

Estanislao

Arman Sáez

Ajuntament de Montornès del Vallès

20

Cintia

Molí

Ajuntament de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor

21

Gemma

Dachs i Porta

Ajuntament de Santa Maria de Palautordera

22

Sara

Rivera

Ajuntament de Vilanova del Vallès

23

Albert

Grifell Mayoralgo

Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental

24

Arnau

Galí i Montiel

Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental

25

Montse

Lamata López

Ateneu Cooperatiu Vallès Oriental

26

Anna

Campasol Baucells

Cambra de Comerç de Barcelona - Delegació Vallès Oriental

27

Emíli

Macias Rosado

CCOO

28

Mònica

Álvarez Pérez

Consell Comarcal del Vallès Oriental - Oficina Jove

29

Esther

Garcia Garcia

Consell Comarcal del Vallès Oriental - Cap Àrea DL

30

Gema

Sagarribay Yarza

Consell Comarcal del Vallès Oriental - Xarxa Lismivo

31

Núria

Peix Arqué

Consell Comarcal Vallès Oriental - Ocupació

32

David

Pèrez

Coty Astor

33

Antoni

Durán Piñero

Escola Sant Gervasi Cooperativa

34

Jordi

Salayet i Garcia

Fundació Universitària Martí l'Humà

35

Elia

López Felpeto

Fundació Viver de Bell-lloc

36

Carlos

Sopeña Movellán

Fundació Viver de Bell-lloc

37

Alicia

Castro Gonzalez

Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes

Ajuntament de Llinars del Vallès
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Nom

Cognoms

Institució/organització/empresa

38

Lidia

Busquets Cladellas

Mordered SL

39

Joan

Xicola Espert

OTG Granollers-Franqueses

40

Alfredo

Terroba Mela

OTG Granollers-Perifèria

41

Sílvia

Miró

PIMEC

42

Vicky

Moreno

PIMEC

43

Ana

García Vicente

Randstad

44

Dolors

Castro

Serveis Territorials d'Ensenyament al Maresme-Vallès Oriental

45

Bernat

Escudero Pachón

UGT

46

Oscar

Riu Garcia

UGT
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3 CONCLUSIONS
Mercat de treball:


Els importants i recents canvis de les dinàmiques del mercat de treball situen als col·lectius
amb menor ocupabilitat en situació de perill de desocupació i de precarietat laboral. Es tracta
de perfils amb dèficits en diversos aspectes tals com les competències bàsiques, un nivell de formació
baix o obsolet, poc polivalents, amb poques competències tecnològiques, idiomàtiques, etc. Aquesta
situació s’agreuja per l’efecte demogràfic, atès que els treballadors més sèniors són els més
vulnerables a aquestes situacions i pel fet que les plantilles estan força envellides i el teixit
empresarial sovint situa el focus de la demanda en les generacions més joves. En conseqüència, tot i
la recuperació de l’ocupació registrada els darrers anys, la taxa d’atur dels majors de 55 anys, sobretot
la femenina, es manté molt elevada (dobla la taxa general) i hi ha el risc que l’atur esdevingui
estructural.



L’altra gran problema, que en part és estructural i que tendeix a agreujar-se, se situa en la
precarietat del mercat laboral, que s’evidencia en la temporalitat dels contractes, cada cop de més
curta durada i en la rellevància del paper de les ETT en el volum total de la contractació. Les causes
estructurals d’aquesta precarietat se situen en el mixt sectorial existent, que s’ha agreujat per la
globalització de l’economia i els canvis en els marcs normatius en la legislació laboral, però també
arran de la crisi pels canvis en la cultura empresarial pel que fa a les polítiques de RRHH, que
tendeixen a externalitzar aquesta funció i a minimitzar riscos en la contractació.



La recuperació econòmica ha comportat una reducció molt important de l’atur, de forma
desigual des de la perspectiva sectorial. Malgrat que la incidència de la desocupació encara és elevada
en termes generals (la taxa se situa en l’12,0% a desembre), hi ha sectors que tenen dificultats per
cobrir les vacants. És el cas de la indústria, i aquesta situació s’anirà estenent progressivament a la
resta de sectors econòmics. La manca de transparència del mercat de treball dificulta l’orientació de
la població activa, especialment entre els joves i s’evidencia una manca de vocacions sobretot a la
indústria.

Formació per al treball:


L’oferta i la demanda no s’ajusten als requeriments del teixit productiu local. Les causes són
múltiples, tant des de la perspectiva de l’oferta com de la demanda. D’una banda, en la programació
de l’oferta no es té en compte els requeriments del teixit empresarial, ni hi participen en la seva
configuració els actors principals, que són les empreses. L’oferta s’orienta excessivament en funció
dels recursos tant de personal com materials disponibles i hi ha poca innovació (excessiva
continuïtat). Altres factors tenen a veure amb els àmbits on sovint es prenen les decisions pel que fa
a la programació de l’oferta pública, que són els governs regionals i estatals, molt allunyats de la
realitat territorial. L’altra causa d’aquest desajust se situa en la demanda, en la poca transparència
del mercat de treball i la dificultat d’orientar, sobretot als joves en aquesta matèria. Les conseqüències
d’aquest desajust se situen en la dificultat que expressen moltes empreses quan han de cobrir algunes
vacants, aquesta situació s’evidencia sobretot en ocupacions concretes però també en relació a
competències transversals.



L’altra gran problema se situa en la dificultat d’accés a la formació que té la població sense
estudis (sense competències bàsiques) i els que presenten una menor ocupabilitat. El principal
motiu és la manca d’oferta orientada/adaptada a aquests col·lectius.



La manca de reconeixement de l’experiència professional és un altre factor que incideix
negativament en l’ocupabilitat de les persones en actiu i que afecta principalment als treballadors
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més sèniors. En aquest sentit, s’apunta la poca agilitat del sistema d’acreditació com la principal causa
que no s’estengui aquest mecanisme de millora de l’ocupabilitat.


Finalment, se situa la formació al llarg de la vida com un element clau per garantir l’ocupació
i l’adaptació als canvis constants en els requeriments empresarials. Les causes de que hi hagi un
baix seguiment se situen a parts iguals entre el teixit empresarial i els treballadors. D’una banda, la
cultura empresarial predominant no situa les prioritats en la formació permanent i, de l’altra, hi ha
una escassa motivació per part dels treballadors i desocupats, atès que no es percep que aquesta
condueixi a una millora en l’ocupabilitat i en el desenvolupament de la carrera professional.
S’assenyala també que sovint es focalitza en les competències tècniques (d’aquí que els principals
destinataris acabin sent els perfils més qualificats), quan cada cop són més rellevants les transversals
i les requerides per la transformació digital dels processos productius.

Gestió i governança de les polítiques d’ocupació i formació per al treball:


Hi ha una manca real de planificació i tractament transversal de les polítiques en matèria
d’ocupació i formació. Hi ha un excessiu centralisme en la presa de decisions i una escassa escolta
activa de les necessitats i de participació del territori en la presa de decisions. El marc català preveu
una descentralització de les polítiques (Estratègies Territorials), però el seu desplegament no acaba
d’implementar-se.



Hi ha una excessiva rigidesa i curtplacisme dels programes, que no s’adapten a les necessitats
dels col·lectius i el territori. La burocràcia, l’encorsetament dels programes i els terminis dificulten
el seguiment dels usuaris i es dediquen massa recursos a la gestió en detriment de la intervenció.
També s’assenyala com a conseqüència una manca de personalització/singularització de les
actuacions.



Hi ha una escassa participació del teixit empresarial i d’altres actors clau en el disseny i
implementació de les actuacions, així com de coordinació entre les diferents administracions
i departaments. Les conseqüències d’aquesta manca de coordinació són la desconnexió entre les
actuacions i la inexistència de mecanismes que permetin el tractament integral dels destinataris i de
les actuacions (finestreta única, expedient únic, etc.).
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ARBRES DE PROBLEMES
MERCAT DE TREBALL

Força de treball envellida amb
qualificació no ajustada als
requeriments actuals del teixit
empresarial

Existència d'un col·lectiu important
de població sense competències
bàsiques

Precarietat laboral

Manca de transparència del mercat
laboral

CAUSES

CAUSES

CAUSES

CAUSES

•L'envelliment demogràfic situa els cohorts
de més edat entre els més nombrosos
•Aquests cohorts presenten nivells d'estudis
més baixos i una menor professionalització
en relació als estudisrealitzats
•A aquest problema s'afageix l'obsolescència
tant dels coneixements com dels títols
•No s'ha produit una requalificació per
manca de seguiment de la formació al llarg
de la vida
•Els requeriments actuals demanden una
major polivalència que en el passat

•El model anterior a la crisi fomentava
l'abandonament dels estudis (construcció),
no es requeria major qualificació
•Manca de competències transversals
•Desaparació de la figura de l'emprenent
•Estigmatització de la FP

•Ús excessiu de la temporalitat. Els
contractes laborals cada cop són de més
curta durada.
•Els sectors que creen més ocupació són els
de major temporalitat: logística, turisme,
etc.
•La globalització de l'economia i canvis en el
marc normatiu de la legislació laboral ho
afavoreix.
•Canvis en la cultura empresariall pel que fa
a la gestió dels RRHH (Externalització i
minimització dels costos de la
contractació).
•Manca de sensibilitatzació de les
empresesen la gestió responsable dels
RRHH

•No hi ha un sistema d'orientació complet
sinó actuacions puntuals.
•El sistema d'intermediació no és prou
explicit: les ofertes no es canalitzen per
canals oberts que arribin a la població
(dispersió)
•Les vacants no expressen prou clar les
competències requerides ni estan lligades a
titulacions.

CONSEQÜÈNCIES
•Les empreses expulsen als treballadors/es
més sèniors
•Major incidència de l'atur d'aquests
col·lectius menys formats i més allunyats
dels requeriments actuals: aturats/des llarga
durada, majors 55 anys, sobretot en la
població femenina
•Augmenta el risc d'exclusió social i laboral
d'aquests col·lectius.

CONSEQÜÈNCIES
•Atur estructural

CONSEQÜÈNCIES
•Baixes taxes de participació en l'ocupació.
•Persistència de l'atur estructural malgrat la
recuperació econòmica
•Major despesa en prestacions socials
•Salaris baixos.
•Augmenta risc d'exclusió social i laboral: risc
de pobresa.

CONSEQÜÈNCIES
•Hi ha sectors i ocupacions que tenen
problemes per cobrir les vacants. És el cas
de la indústria i algunes vocacions
industrials.
•Desmotivació. Sectors de treballadors que
porten molt de temps buscant feina (els
han tancat moltes portes).
•Desconeixença per part de la població de
les necessitats del mercat laboral.
•Persistència d'atur estructural.
•Desajust entre oferta i demanda del mercat
laboral.
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FORMACIÓ PER AL TREBALL

L'oferta de formació no s'ajusta
als requeriments del teixit
productiu

Dificultats d'accès a la formació
dels col·lectius sense estudis i
amb menor ocupabilitat

Hi ha una manca de
reconeixement de l'experiència
professional

Manca de seguiment de la
formació al llarg de la vida laboral

CAUSES

CAUSES

CAUSES

CAUSES

•Les decisions sobre l'oferta pública venen
força predeterminades i definides per les
administracions regionals
•Les empreses no participen en la
configuració de l'oferta formativa.
•L'oferta s'orienta en funció dels recursos
tant personals com materials dels
operadors existents i hi ha poca innovació
(excesiva continuitat i rigidesa).
•Hi ha àmbits on no hi ha oferta.
•Dificutat homologació oferta.

•Manca d'oferta orientada per aquests
col·lectius.L'oferta es focalitza en les
competències tècniques i per tant als
col·lectius més formats.
•Requeriments de mobilitat geogràfica,
dispersió poblacional i de l'oferta

•Manca de polítiques d'acreditació de
l'experiència orientada als col·lectius més
sèniors.
•Manca de recursos econòmics i tècnics.
•Poca agilitat del sistema per adaptar-se a
una realitat canviant.

•La cultura empresarial predominant no
situa les prioritats en la formació
permanent.
•Escassa motivació per part dels
treballadors i desocupats, atès que no es
percep que la formació condueixi a una
millora de l'ocupabilitat i les condicions
de vida (elevada precarietat contractual i
salaris baixos) .
•Formació focalitzada en competències
tècniques els principals destinataris de la
qual són els perfils més qualificats, quan
cada cop són més rellevants les
competències transversals i les
requerides per la transformació digital.

CONSEQÜÈNCIES
•Dificultat per cobrir determintats perfils
professionals
•Excés de mà d'obra en altres sectors i/o
ocupacions.

CONSEQÜÈNCIES
•Desmotivació d'aquests col·lectius vers la
formació.
•Persistència d'atur estructural i la
precarietat laboral.

CONSEQÜÈNCIES
•Obsolescència dels col·lectius sèniors i
desvinculació del mercat laboral.
•Creixent exclusió social d'aquests
col·lectius que no tenen l'oportunitat
d'acreditar la seva professionalitat.
•Persistència de l'atur estructuraldegut a
que els col·lectius més sèniors són amb
diferència als que més els incideix l'atur.

CONSEQÜÈNCIES
•Obsolescència de la població activa
•Inadequació de l'oferta de mà d'obra als
requeriments empresarials
•Manca de competències transversals i de
les requerides per la transformació digital.
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GESTIÓ I GOVERNANÇA DE LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ

Manca de planificació de les polítiques d'ocupació
i formació

El model de gestió actual de les PAO no s'ajusta a
les necessitats del territori i la població

Escassa coordinació entre els diferents actors
clau i falta de participació del teixit empresarial

CAUSES

CAUSES

CAUSES

•Excessiu centralisme en la presa de decisions.
•Recursos humans, materials i econòmics insuficients.
•Escassa escolta activa de les necessitats i participació dels
agents del territori en la presa de decisions.
•No s'ha desenvolupat el marc normatiu català que afavoreix
la definició d'estratègies territorials

•Excessiva rigidesa dels programes que sovint no s'adapten a
la realitat del mercat de treball.
•Excessiva burocràcia. Es dediquen massa recursos a la
gestió, en detriment de la intervenció.
•Els terminis dificulten el seguiment dels usuaris.
•Es promouen polítiques amb una visió de curt termini.

•No hi ha espais ni instruments de treball amb els agents i el
teixit empresarial
•Manca de treball transversal per part de les administracions
entre les àrees implicades.
•Les empreses estan poc implicades en les polítiques de
formació per a l treball i d'ocupació.

CONSEQÜÈNCIES

CONSEQÜÈNCIES

CONSEQÜÈNCIES

•Les polítiques no s'adequen a les necessitats del territori.
•Escassa continuitat de les actuacions.

•Manca de personalització/singularització de les actuacions.
•No se segueixen els requeriments del territori, sinó el que a
nivell de gestió comporta una relació cost-efectivitat més
elevada (si comporta molta burocràcia es deixa de fer)
•Els recursos destinats a la intervenció són menors
•Es fa difícil fer un seguiment continuat del beneficiaris.

•Desconnexió i desconeixença de les actuacions que fan els
diferents agents del territori.
•Inexistència de mecanismes que permetin el tractament
integral dels destinataris i de les actuacions (finestreta
única, expedient únic, etc.).
•Desajust amb les necessitats del teixit empresarial.
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