Formació i ocupació a les
empreses de la RdC 2014
Estudi prospectiu sobre les necessitats formatives i ocupacionals de les empreses
ubicades a l’eix de la Riera de Caldes

Data darrera actualització del document:
26/09/2014

Índex
0.

Presentació de l’estudi ................................................................................................................................................ 5

0.1. Àmbit territorial d’estudi .................................................................................................................................................. 7
0.2. Univers d’estudi ............................................................................................................................................................... 8
0.3. Metodologia ................................................................................................................................................................... 13
0.4. Representativitat de la mostra ........................................................................................................................................ 18
0.5. Perfil general de les empreses participants ..................................................................................................................... 21
1.

Pràctiques de contractació de les empreses ................................................................................................................ 25

1.1. Darrera contractació ...................................................................................................................................................... 25
1.2. Vies habituals de contractació ........................................................................................................................................ 27
1.3. Dificultats en la contractació .......................................................................................................................................... 32
1.4. Perfils professionals difícils de cobrir ............................................................................................................................. 33
1.5. Treballadors en pràctiques ............................................................................................................................................. 35

2

2.

Coneixement i valoració de l’oferta formativa ............................................................................................................. 39

2.1. Coneixement de l’oferta de formació professional de la comarca ................................................................................... 39
2.2. Valoració de l’oferta de formació professional de la comarca ......................................................................................... 41
3.

Coneixement i ús de les ajudes públiques a la formació contínua ................................................................................ 44

3.1. Coneixement del sistema de bonificacions ..................................................................................................................... 44
4.

Pràctiques i necessitats de formació de les empreses.................................................................................................. 47

4.1. Participació en formació contínua................................................................................................................................... 47
4.2. Pla intern de formació .................................................................................................................................................... 49
4.3. Dificultats en l’impuls de la formació ............................................................................................................................. 51
4.4. Necessitats formatives ................................................................................................................................................... 53
5.

Plantejament de futur: Reorientar-se? ........................................................................................................................ 60

5.1. Reorientació de l’activitat ............................................................................................................................................... 60
6.

Perfils professionals requerits.................................................................................................................................... 64

6.1. Perfils professionals que pot requerir l’empresa a curt o mig termini ............................................................................. 64
7.

Conclusions .............................................................................................................................................................. 68

7.1. A destacar...................................................................................................................................................................... 68
3

0. Introducció
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0. Presentació de l’estudi
Fa uns mesos, el propi Observatori de la Riera de Caldes va publicar el Mapa de formació professional a la Riera de Caldes 2013. En
aquest informe es recull tota l’oferta de formació professional que es programa al territori, tant a nivell inicial, ocupacional i formació
continuada, i s’analitza la seva relació amb l’estructura productiva. Una de les principals conclusions d’aquest estudi és que la formació
professional que s’ofereix als municipis de la Riera de Caldes està lluny de cobrir tota la demanda existent, tant de les persones que es
volen formar i millorar la seva ocupabilitat, com de les empreses que estan implantades al territori i que precisen de treballadors
qualificats o reciclatge professional.
A part de l’esmentat informe, hi ha altres dades publicades que apunten a les mancances de l’estructura formativa del territori. Per
exemple, l’explotació estadística del darrer Cens de Població (2011) evidencia el baix índex d’autosuficiència de l’estructura ocupacional
de la Riera de Caldes. Això implica que només una petita part dels llocs de treball que creen les empreses ubicades als municipis de l’Eix
es cobreixen amb població resident. Aquesta realitat s’observa clarament a municipis com Santa Perpètua de Mogoda, on únicament el
21% dels llocs de treball es cobreixen amb població local. En canvi, a ciutats properes com Rubí, Castellar del Vallès o Ripollet
l’autosuficiència ocupacional supera el 40%.
En aquest sentit, cal recordar que la Riera de Caldes té una estructura econòmica que es diferencia de la del conjunt del país, sobretot,
pel major pes de les activitats industrials i per una major grandària de les empreses. D'entre els sectors industrials, destaca una gran
concentració de firmes del sector del metall, així com una significativa presència d'empreses capdavanteres en els sectors alimentari,
químic i farmacèutic, de transformació de plàstic i cautxú, i d'arts gràfiques. La presència d'importants companyies de transport i
logística i la ubicació a l'extrem sud de l'eix de la Central Integrada de Mercaderies (CIM) del Vallès i de la projectada Central intermodal
de La Llagosta, completen una estructura empresarial amb grans potencialitats.
Aquestes potencialitats de l’estructura productiva precisen d’una estructura formativa molt més enfortida. L’actual oferta de Cicles
Formatius reglats pràcticament no presenta oferta dirigida al sector industrial, i la que s’orienta a la resta de sectors també és escassa.
Únicament s’ofereixen cursos de 3 famílies professionals de les 22 existents a Catalunya, existint un sobredimensionament de l’oferta
d’Administració i Gestió. Actualment tampoc s’ofereix cap Cicle Formatiu amb formació dual.
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Pel que fa a referència a l’oferta de formació ocupacional, famílies professionals com la Fabricació mecànica, Transport i manteniment de
vehicles, Informàtica i comunicacions i Química, importants en termes de lloc de feina que generen, gairebé no tenen correspondència en
la formació ocupacional programada. Ara bé, es detecten nous esforços per part de les administracions locals del territori per potenciar
una oferta completaria amb noves línies formatives diferenciadores, com la gestió logística o el manteniment de vehicles elèctrics, que ja
estan donant els primers resultats.
A nivell de formació contínua, les dades proporcionades pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya mostren que la participació
d’empreses i treballadors en formació d’oferta ha descendit els darrers anys. S’estima que la crisi econòmica ha incidit en la capacitat
que tenen les companyies de destinar temps i recursos a la formació i reciclatge professional dels seus treballadors.
Precisament la visió de les empreses de la Riera de Caldes en matèria de formació i ocupació és el focus d’interès del present estudi. Fins
ara, totes les dades que s’havien utilitzat provenien de fonts secundàries d’informació, i la particularitat d’aquest treball és que s’ha
interpel·lat directament a les companyies instal·lades al territori. L’objectiu, conèixer el seu parer sobre la importància de la formació
als seus centres de treball, i recollir les seves previsions d’ocupació a mig i llarg termini (horitzó 2020-2025).
La base informativa ha estat una enquesta electrònica, administrada a una mostra representativa d’empreses dels diferents sectors
econòmics presents a la Riera de Caldes. Gairebé 200 empreses han respost al qüestionari, i han informat sobre la seva participació en
formació contínua, el nivell de coneixement i valoració de l’oferta de formació professional del territori, la seva situació actual com a
empresa, i els perfils professionals que poden requerir en un futur proper.
A continuació, es descriu amb major detall l’àmbit de treball i les característiques tècniques de l’estudi.
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0.1.

Àmbit territorial d’estudi

L’eix de la Riera de Caldes és una àrea econòmica de caràcter territorial que s'estén de Nord a Sud al llarg d'aquesta llera fluvial, i està
constituïda pels termes municipals de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Sentmenat, Palau‐solità i Plegamans, Polinyà, Santa
Perpètua de Mogoda i La Llagosta.

Font: Elaboració pròpia a partir de Google Maps 2014
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0.2.

Univers d’estudi

Número d’empreses i grandària:
Segons dades de la Seguretat Social es coneix que al conjunt de l’eix de la Riera de Caldes s’hi ubiquen unes 3.200 empreses,
representen el 9% del total del Vallès (Occidental i Oriental). Aquestes companyies donen feina a prop de 37.000 treballadors1. Les dades
corresponen a les afiliacions del primer trimestre de 2014.
La gran majoria de les empreses del territori tenen en plantilla un màxim de 5 treballadors, el 71% del total. Les empreses d’entre 6 i 10
treballadors suposen un 11% i les de 11 a 25 un 10%. Només hi ha un 8% d’empreses de més de 25 treballadors.
Figura 1. Distribució de les empreses segons grandària. I trimestre 2014

Tram de les empreses
1 a 5 treballadors
6 a 10 treballadors
11 a 25 treballadors
26 a 50 treballadors
51 a 100 treballadors
101 a 250 treballadors
251 a 500 treballadors
Més de 500 treballadors
TOTAL

Empreses
2.250
355
326
136
54
41
7
6
3.175

%
70,9%
11,2%
10,3%
4,3%
1,7%
1,3%
0,2%
0,2%
100%

Treballadors
4.451
2.698
5.088
4.502
3.966
6.003
2.966
6.822
36.496

%
12,2%
7,4%
13,9%
12,3%
10,9%
16,4%
8,1%
18,7%
100%

Ara bé, tot i representar únicament el 3% del total d’empreses, les companyies mitjanes i grans (de més de 50 treballadors) concentren
fins el 54% dels llocs de treballs domiciliats a la Riera de Caldes (gairebé 20.000 treballadors).

1

Veure Informe socioeconòmic del I trimestre de 2014

http://www.staperpetua.cat/perfil/recursos/recursos/0_la_riera_de_caldes_informe_trimestral_i_2014.pdf
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També cal destacar que el territori de la Riera de Caldes es caracteritza per tenir una grandària mitjana de les companyies més alta que el
conjunt de Catalunya: 11,6 treballadors per empresa vs. 9,5 del conjunt del país.

Figura 2. Nombre mitjà de treballadors per empresa. Comparativa territorial. I trimestre 2014

Distribució territorial:
Santa Perpètua de Mogoda és el municipi que concentra més activitat econòmica de l’Eix amb 845 empreses, el 27% del total. El
segueixen Palau-solità i Plegamans i Caldes de Montbui amb 555 i 554 empreses respectivament. En quart lloc, es posiciona Polinyà amb
343 companyies. A Sentmenat i La Llagosta hi ha més de 300 empreses en cada municipi. I, per últim, Sant Feliu de Codines concentra
127 companyies.
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A nivell ocupacional, les poblacions que més ocupació generen són Santa Perpètua i Palau-solità i Plegamans, el 60% del total de llocs de
treball domiciliats a la Riera de Caldes (22.000 treballadors aproximadament).

Figura 3. Pes dels municipis en el teixit empresarial i ocupacional de l’Eix

10

Sector econòmic:
L’estructura empresarial de la Riera de Caldes es composa per: 45 empreses del sector primari i energètic (1,4% del total), 862 dedicades
a la manufactura (27,1%), 252 del sector de la construcció (7,9%) i 2.016 empreses terciàries (63,5%).

Figura 4. Distribució de les empreses i els treballadors per branques d’activitat. I trimestre 2014

Dels prop de 37.000 lloc de treball domiciliats al territori: el 51,5% són d’empreses de serveis. En concret, el 36,6% són de serveis bàsics
(comerç, hostaleria, transport i reparació de vehicles), el 8,6% són de serveis personals, i el 6,2% restant són de serveis avançats i a les
empreses. En conjunt, sumen gairebé 18.900 llocs de feina.
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D’altra banda, la indústria representa el 45% dels assalariats, uns 16.500 treballadors aproximadament. Les manufactures que més llocs
de treball generen són: la indústria química, la metal•lúrgia i la indústria del motor.
La construcció ocupa a 900 treballadors assalariats, el 2,5% del total. Aquest percentatge és gairebé la meitat del que es registra al
conjunt de Catalunya.
Per últim, el sector primari i energètic genera 435 llocs de treball, l’1,2% del total.
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0.3.

Metodologia

Per a realitzar l’estudi s’ha utilitzat una tècnica de recollida de dades de tipus quantitatiu: l’Enquesta. Per a desenvolupar aquesta tècnica
s’han seguit diferents passos:
1. Definició de l’univers d’estudi:
S’ha determinat que les empreses que entren dins la investigació són les que disposen d’algun centre de treball situat a l’àmbit territorial
de la Riera de Caldes. Cal recordar que aquest àmbit inclou els municipis de Caldes de Montbui, La Llagosta, Palau-solità i Plegamans,
Polinyà, Sant Feliu de Codines i Sentmenat. No han entrat dins l’estudi els treballadors autònoms.
D’altra banda, s’ha definit com target principal d’estudi les empreses que compten amb plantilles de més de 5 treballadors. Aquestes
són les que concentren la major part dels treballadors del territori i les que més capacitat tenen per poder participar en accions
formatives. Les empreses més petites també s’han estudiat, però en menor profunditat.
A fi de poder comptar amb un cens exhaustiu d’empreses ubicades a la Riera de Caldes s’ha hagut de recórrer a diferents fonts
d’informació: censos municipals d’empreses, Cambra de Comerç, bases de dades mercantils (Axesor). Aquesta informació s’ha hagut de
depurar a fi de comptar amb una base de dades única sense duplicitats.
2. Disseny del qüestionari:
L’equip de l’Observatori de la Riera de Caldes ha estat l’encarregat de dissenyar el qüestionari. Per elaborar-lo, s’ha pres com a referència
altres estudis realitzats en aquest mateix àmbit per part d’organismes especialitzats o altres administracions públiques.
D’acord amb la separació de l’univers d’estudi en dos grups d’interès, s’han elaborat 2 versions d’un mateix qüestionari. S’ha realitzat
una versió més extensa, adreçada a les empreses de més de 5 treballadors I, una versió més reduïda, dirigida a les de menys de 5
treballadors.
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La versió completa del qüestionari inclou diferents blocs (en taronja estan marcades les parts que conformen la versió breu):


Perfil general de l’empresa (any de fundació, dimensió del mercat de l’empresa, àmbit d’activitat).



Pràctiques de contractació (temps que ha transcorregut des de la darrera contractació, mitjans que s’utilitzen per reclutar nous
treballadors, motius per utilitzar aquests mitjans, dificultats tingudes a l’hora de trobar determinats perfils professionals).



Treballadors en pràctiques (visió de l’empresa sobre l’acolliment de treballadors en pràctiques, valoració de les experiències
tingudes, motius a favor i en contra de participar en aquest tipus de contractació).



Coneixement i valoració de l’oferta formativa del territori (nivell de coneixement de l’oferta de formació professional del territori,
valoració de l’oferta, adequació de l’oferta a les necessitats de l’empresa.



Coneixement i ús de les ajudes públiques a la formació contínua (coneixement del sistema de bonificacions a les quotes de la
Seguretat Social en concepte de formació contínua, ús del crèdit de formació de les empreses).



Pràctiques formatives de l’empresa (participació dels treballadors en accions de formació contínua, tipus de formació en que
prenen part, disposició d’un pla de formació del personal, dificultats existents per a participar en formació contínua, prioritats
formatives de l’empresa).



Previsions de futur (es troba l’empresa en un procés de reorientació de la seva activitat, en quina direcció, caldrà formar o
contractar nou personal)



Perfils professionals més requerits (perfils ocupacionals que més es requeriran dins els propers 5 anys).

La versió completa del qüestionari es pot consultar a l’Annex.
El qüestionari s’ha introduït dins l’aplicatiu Survey Monkey, per poder-lo administrar per via electrònica.
3. Definició de la mostra:
Per a l’estudi no s’ha dissenyat cap mostra, perquè l’objectiu ha estat adreçar-se a tot l’univers d’estudi.
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4. Preparació del treball de camp:
Per a poder administrar l’enquesta per via electrònica calia disposar d’una direcció de correu electrònic de totes les empreses del territori,
i no només això, a poder ser, la del responsable de Recursos Humans o del Gerent o Director de l’empresa. Per això, s’ha hagut de
realitzar un laboriós treball de recollida de correus electrònics a partir de: bases de dades pròpies, recerca a les pròpies webs de les
empreses, i, en darrera instància, trucada telefònica a les companyies. En total s’han aconseguit 1.200 direccions de correu electrònic
(però en forces casos només s’ha disposat del mail genèric de l’empresa, menys efectiu en termes de resposta).
5. Recollida de dades:
La tramesa del qüestionari s’ha estructurat en diferents fases, amb l’objectiu de fer un seguiment personalitzat i qualitatiu de cada
empresa que permetés, per una banda, resoldre dubtes i possibles mals entesos de les preguntes, i per una altre, animar a totes les
empreses a participar-hi.
En la primera fase, s’ha enviat la invitació i l’accés al qüestionari on-line via correu electrònic a les 1.200 empreses que configuraven la
base de dades de contactes. Durant aquesta primera fase, s’ha hagut de gestionar vàries incidències: correus electrònics erronis,
empreses que ja no estaven al territori, etc.
En una segona fase, s’ha fet una revisió dels correus electrònics utilitzats i dos recordatoris per incentivar la participació de les empreses.
El treball de recollida de dades s’ha realitzat en el transcurs de 3 setmanes, del 16 de juny al 4 de juliol de 2014.
En total, 194 empreses han respost íntegrament al qüestionari: 111 companyies que tenen plantilles de més de 5 treballadors i 83
empreses de més de 5 treballadors.
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6. Depuració i anàlisi de les dades:
La primera tasca per a l’anàlisi estadística de la informació recollida a través de l’Enquesta ha estat la preparació de les dades per a un
millor tractament de les dades (proves de consistència, codificació de les preguntes obertes, avaluació de les observacions, etc.).
El tractament estadístic de les dades s’ha realitzat mitjançant el software Gandia Barbwin.
A continuació, es presenta la fitxa tècnica amb les principals característiques de l’Enquesta.
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Fitxa tècnica de l’Enquesta


Objectiu de l’enquesta: Enquesta adreçada a conèixer les necessitats de formació i ocupació de les empreses ubicades als
municipis de l’eix d ela Riera de Caldes.



Tipus d’enquesta: Enquesta tancada i administrada electrònicament mitjançant l’aplicatiu Survey Monkey. Es pot consultar al
qüestionari a l’annex.



Àmbit territorial: Municipis de Caldes de Montbui, La Llagosta, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Sant Feliu de Codines, Santa
Perpètua de Mogoda i Sentmenat.



Univers d’estudi: Empreses amb seu a la Riera de Caldes. 3.175 empreses aproximadament. En concret s’estudia
separadament les empreses de més de 5 treballadors (925), target principal de l’estudi, de les empreses de fins a 5
treballadors (2.250).



Mostra: Per aquest estudi no s’ha dissenyat cap mostra. L’objectiu era entrevistar a tot l’univers d’estudi. S’ha aconseguit la
resposta de 194 empreses: 111 empreses de més de 5 treballadors i 83 de fins a 5 treballadors.
Per a la mostra d’empreses de més de 5 treballadors es treballa doncs amb un marge d’error de ± 8% per a un nivell de confiança
del 95,5%, en el supòsit de màxima indeterminació en que p=q=50 i k=2. I, per a la mostra d’empreses de més de 5 treballadors
d’un ± 10% amb el mateix nivell de confiança.



Treball de camp: Les enquestes s’han realitzat entre el 16 de juny i el 4 de juliol de 2014.
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0.4.

Representativitat de la mostra

Territorial:
La

mostra final, formada per 194 empreses, inclou companyies de tots els municipis de la Riera de Caldes. I la seva distribució

s’equipara en bona mesura a la distribució del total de l’univers d’estudi.
De les 194 empreses que han participat en l’estudi: 60 s’ubiquen a Santa Perpètua de Mogoda, 36 a Palau-solità i Plegamans, 30 a Caldes
de Montbui, 29 a Sentmenat, 22 a Polinyà, 13 a La Llagosta i 8 a Sant Feliu de Codines. Hi ha 4 empreses que s’ubiquen a més d’un
municipi.
Figura 5. Distribució de la mostra i l’univers d’estudi per municipis.
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Activitat econòmica:
Si es compara la distribució de les dues mostres d’empreses per grans sectors econòmics s’observa:


La mostra d’empreses de fins a 5 treballadors té una infrarepresentació de l’activitat de serveis bàsics (botigues, restaurants,
bars, etc.). En canvi té una sobrepresentació de companyies de serveis avançats i serveis empreses (consultories, assessories,
serveis informàtics, etc.)



La mostra d’empreses de més de 5 treballadors és força representativa del conjunt de l’univers. Únicament es registra una
certa sobrerpesentació d’empreses manufactureres.
Figura 6. Distribució de la mostra i l’univers d’estudi per sectors d’activitat.

Sector primari
Indústria
Aigua, energia i residus
Construcció
Serveis bàsics: comerç, hostaleria, transport
Serveis avançats i serveis a empreses
Serveis personals
Total
Base

Fins a 5 treballadors
Mostra
Univers
0,0%
1,1%
20,5%
21,1%
0,0%
0,4%
18,1%
9,6%
28,9%
44,4%
25,3%
13,4%
7,2%
10,0%
100,0%
100,0%
83
2250

Dif
-1,07
-0,58
-0,44
8,47
-15,48
11,92
-2,82
0,00

A partir de 5 treballadors
Mostra
Univers
0,9%
0,4%
54,1%
41,9%
0,9%
0,8%
0,9%
3,9%
28,8%
34,3%
7,2%
7,4%
7,2%
11,4%
100,0%
100,0%
111
925

Dif
0,47
12,11
0,14
-2,99
-5,44
-0,14
-4,14
0,00

Mostra
0,5%
39,7%
0,5%
8,2%
28,9%
14,9%
7,2%
100,0%
194

Total
Univers
0,9%
27,1%
0,5%
7,9%
41,4%
11,6%
10,4%
100,0%
3175

Dif
-0,37
12,54
-0,02
0,31
-12,58
3,33
-3,21
0,00

Tenint en compte la grandària de les dues mostres, s’ha decidit no ponderar els resultats, assumint el biaix existent.
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Dimensió empresarial:
Respecte la grandària de les empreses, en la mostra d’empreses de més de 5 treballadors (111) hi ha una lleugera sobrerepresentació de
les empreses més grans (més de 500 treballadors) i una certa infraestimació de les més petites (de 6 a 10 treballadors). Malgrat tot, els
biaixos dels diferents trams no són excessivament grans.

Figura 7. Distribució de la mostra d’empreses de més de 5 treballadors i l’univers d’estudi per nombre de treballadors
Mostra

Univers

Dif

Núm.

%

Núm.

%

De 6 a 10 treballadors

33

29,7%

355

38,4%

-8,65

De 11 a 25 treballadors

41

36,9%

326

35,2%

1,69

De 26 a 50 treballadors

16

14,4%

136

14,7%

-0,29

De 51 a 100 treballadors

5

4,5%

54

5,8%

-1,33

De 101 a 250 treballadors

9

8,1%

41

4,4%

3,68

De 251 a 500 treballadors

1

0,9%

7

0,8%

0,14

Més de 500 treballadors

6

5,4%

6

0,6%

4,76

111

100,0%

925

100,0%

Total

Tenint en compte la grandària de les dues mostres, s’ha decidit no ponderar els resultats, assumint els biaixos existents.
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0.5.

Perfil general de les empreses participants

Resumint, aquest és el perfil general de les empreses participants.
Gran sector d’activitat:
Empreses de fins a 5 treballadors: El 61% de les empreses participants són del sector serveis, el 18% pertany a la construcció i el 21% es
dedica a la indústria.
Empreses de més de 5 treballadors: La indústria és el sector predominant dins la mostra, representen el 54% del total. El sector serveis
també està ben representat amb el 43% de les empreses. El sector primari i l’energètic, encara que amb una presència testimonial, també
hi tenen cabuda. Per contra, quasi bé no s’ha aconseguit representació d’empreses del sector de la construcció.

Figura 8.Sector principal d’activitat
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Any de fundació:
Empreses de fins a 5 treballadors: Hi ha un 7,5% de companyies de recent creació (s’han fundat a partir de 2013). En aquestes, s’hi han
d’afegir un 29% creades a partir de l’any 2008. Hi ha un 2,5% d’empreses històriques (creades abans de 1975).
Empreses de més de 5 treballadors: La presència d’empreses de nova creació és residual. Únicament hi ha un 6% de companyies
constituïdes als darrers 6 anys. En canvi, s’ha de destacar l’existència d’un 16% d’empreses que tenen més de 40 anys d’història.
Figura 9. Any de fundació de l’empresa
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Mercat:
Com era d’esperar, la dimensió del mercat en que opera l’empresa està molt lligat a la seva grandària. La gran majoria de les mitjanes i
grans empreses (més de 50 treballadors/es) opera en mercats europeus o internacionals. Tot i així, s’ha de destacar que un 32% de les
petites empreses (entre 11 i 50 treballador) són exportadores i el 14% de les microempreses (fins a 10 treballadors).
1 de cada 4 microempreses opera com a màxim a nivell comarcal (el 22,5%).

Figura 10. Dimensió del mercat on opera majoritàriament l’empresa

Municipal

9,2%

Comarcal

13,3%

Provincial

17,3%

Catalunya

23,5%
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2. Pràctiques de contractació de les empreses
Target: Empreses del territori més de 5 treballadors
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1. Pràctiques de contractació de les empreses
1.1.

Darrera contractació

Cada trimestre es registren a la Riera de Caldes entre 7.000 i 8.000 contractes de treball, la gran majoria de caràcter temporal (90%). El
pes de les contractacions per ETTs és considerable al territori (significa el 56% de la contractació temporal).
Aquest dinamisme en la contractació es veu reflectit en l’estudi. Prop de la meitat de les empreses han contractat algun treballador en el
darrer més (el 45%). Si s’amplia l’horitzó temporal es coneix que 3 de cada 4 empreses han incorporat algun nou empleat a la seva
plantilla durant els darrers 6 mesos (el 74%).
Per tant, són una minoria les empreses que porten més de mig any sense contractar, tractant-se en tots els casos de micro i petites
empreses. Així mateix, només el 8% de les companyies fa més d’2 anys que no incorporen un nou treballador.
Figura 11. Quan de temps fa de la darrera vegada que l’empresa va contractar a un nou treballador/a?

Menys d’1 mes
Menys de 6 mesos
Menys d’1 any
Menys de 2 anys
Més de 2 anys
Total
Base: Més de 5 treballadors

Total
44,8%
29,2%
17,7%
8,3%
0,0%
100%

Micro (6-10)
15,4%
42,3%
34,6%
7,7%
0,0%
100%

111
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Petites (11-50)
44,0%
30,0%
14,0%
12,0%
0,0%
100%
57

Mitjanes (51-250)
92,3%
7,7%
0,0%
0,0%
0,0%
100%

Grans (>250)
71,4%
14,3%
14,3%
0,0%
0,0%
100%

14

7

Quina ha estat la via utilitzada per trobar al seu darrer treballador? Aproximadament 1 de cada 3 empreses ha utilitzat el boca orella per
gestionar la seva última oferta de feina (fent córrer la veu entre coneguts, familiars, socis...), el 34,5% del total.
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La iniciativa individual dels propis treballadors enviant el seu currículum també té incidència en les contractacions, el 17% de les
empreses s’han decidit a contractar el seu darrer empleat per aquesta via.
El tercer recurs més utilitzat han estat les ETTs. Com es deia abans, la quota de mercat de les Empreses de Treball Temporal és important
al territori, sobretot a municipis com Polinyà o Santa Perpètua de Mogoda (on més del 60% de les contractacions es produeixen per
aquesta via).
També cal destacar que gairebé un 10% de les empreses ha trobat el seu darrer treballador gràcies els Serveis Locals d’Ocupació, tenint el
mateix pes que la plataforma privada Infojobs.
Figura 12. Per quina via van trobar aquest treballador/a?
(Base resposta: Empreses de més de 5 treb.)
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1.2.

Vies habituals de contractació

Gairebé la meitat de les vacants que tenen les empreses del territori es gestionen a través de canals informals, fonamentalment el boca
orella (fent córrer la veu entre coneguts, socis, familiars, etc.). El 48% de les empreses utilitza habitualment aquest mitjà. Sobretot,
aquesta via és emprada per les empreses de fins a 50 treballadors, en canvi, el seu pes es redueix entre les mitjanes (38%) i grans
companyies (17%). Alhora, també s’observa que és una via més utilitzada per les empreses de serveis que per les industrials.
Com ja s’ha destacat, la quota de mercat de les ETTs també és important al territori. 1 de cada 3 empreses en fa ús (33%), especialment
per part de mitjanes i grans.
Figura 13. I, habitualment quines són les principals vies que fan servir per contractar nou personal a la seva empresa? (resposta múltiple)
(Base resposta: Empreses de més de 5 treb.)
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D’altra banda, prop d’un 30% de les empreses del territori empra el Servei Local d’Ocupació per gestionar alguna de les seves ofertes de
treball. Principalment utilitzen el Servei les petites i mitjanes empreses del territori. En canvi, té molt poca incidència entre les grans.
Cada cop més companyies compten amb una borsa de treball pròpia, 1 de cada 5 en fan ús (20%). Aquesta és una pràctica més
generalitzada entre les grans empreses, la meitat l’utilitza per gestionar les seves ofertes de treball.
Després de les ETTs, la plataforma Infojobs és el principal canal privat utilitzat per cercar nous treballadors. Tot i així, el seu ús no
sobrepassa del 16% d’empreses.
Els serveis del SOC són força menys requerits que els Serveis Locals d’Ocupació, només el 7% l’empren (per un 27,5% dels SLO). La
Universitat i els Col·legis Professionals també són vies de reclutament utilitzades, en aquest cas per un 7% d’empreses en cada cas. El
recurs de les borses de treball d’associacions empresarials és ben poc utilitzat, només pel 5%.
Figura 14. Per què es decanten per aquesta via o vies? Pregunta oberta (resposta múltiple)
(Base resposta: Empreses de més de 5 treb.)
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Els motius que guien a les empreses a l’hora de triar un canal per gestionar les seves vacants estan molt relacionats amb la rapidesa del
procés, una bona selecció dels candidats i la proximitat. Més concretament, les manifestacions de les empreses són les següents:


El 19% escull el canal en funció de la seva rapidesa i agilitat: “rapidesa del procés”, “és la via més ràpida”, etc.



L’11% assenyala el bon funcionament del servei o els bons resultats que els ha donat: “ perquè donen un bon servei”, “perquè són

els que donen millor resultat”, “de moment ens ha donat el resultat esperat”, “ens funciona molt bé”, etc.


El 10% es mou en termes de proximitat: “els candidats són de poblacions properes”, “per proximitat al lloc de treball”, “perquè els

treballadors són de la zona”, etc.


El 9% escull el canal que els garanteix la formació necessària per desenvolupar-se en el seu sector d’activitat: “necessitem de

perfils molt especialitzats en el nostre camp”, “necessitem personal amb una formació tècnica específica”, “es necessiten
professionals qualificats”, etc.


Un altre 9% tria el canal que els dóna més confiança i on es sap que la informació dels candidats és veraç: “perquè sabem cert que

la persona és treballadora i fiable”, “perquè som una empresa petita i ens dóna més confiança”, “per garantir la formació”, etc.


El 7,5% de les empreses escull la via que els permet filtrar millor els candidats d’acord amb les seves preferències: “preselecció de

candidats finalistes en base a la descripció del lloc de treball buscat i competències buscades en el/la candidat/a”, “ens permet fer
un filtres amb les aptituds i necessitats dels candidats”, “més fàcil accés a candidatures interessades”, etc.


Un altre 7,5% es guia per l’eficàcia: “molt més efectiu que el SOC”, “Són més efectives” , etc.



El 6,3% valora el canal que ofereixi més diversitat de perfils on poder triar: “perquè hi ha varietat de perfils curriculars”, “tenim

gran oferta de candidats”, “perquè és on rebem molts CV”, etc.
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Un 6,3% també té en compte la comoditat: “per comoditat” , “molt còmode”. És el mateix percentatge que valora les referències
personals: “coneixement de la persona”, “les referències en el sector són importants”, “és fàcil que els empleats tinguin amics o

familiars buscant feina”, “tenir referències de treballadors o gent del poble”, etc.


Un 3,8% esmenta la possibilitat de tenir el treballador una temporada abans de decidir contractar-los directament: “així coneixem

a la persona, i després la podem contractar si respon a les nostres expectatives”, “possibilitat de tenir la persona uns dies i decidir
si s'adapta”, “Porqué se puede realizar la contratación temporal mientras no esta claro si se consolidara el puesto o es solo una
situación temporal”.
Figura 15.
Principals motius per escollir una via de contractació segons el canal de difusió escollit
Boca-orella

Empreses de Treball Temporal

Servei Local d’Ocupació

Infojobs

Rapidesa i agilitat

Rapidesa i agilitat

Proximitat

Rapidesa i agilitat

Confiança, garanties de la

Eficàcia

Bon funcionament del servei

És útil per cobrir determinats

informació

Permet filtrar millor els perfils

És útil per cobrir determinats

perfils

Permet tenir referències

requerits

perfils

personals

Dóna marge per decidir si es vol

Rapidesa i agilitat

Bon funcionament

contractar el treballador

Si es creua la informació del canal escollit amb els motius que han guiat l’elecció s’observa que per les empreses que es decanten pel
boca-orella, valoren sobretot la rapidesa del procés, la confiança i les referències personals.
Les empreses que trien les ETT també prioritzen la rapidesa i agilitat, però també pesen altres motius com: l’eficàcia, el poder filtrar
millor els perfils requerits, o el menor compromís laboral que es té amb el treballador (es té més marge per decidir si se’l vol contractar o
no directament per part l’empresa).
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Les empreses que acudeixen als Serveis Locals d’Ocupació ho fan sobretot perquè valoren la proximitat, el fet que els candidats que se’ls
ofereixi visquin a la zona. També es destaca el seu bon funcionament.
Per últim, les empreses utilitzen Infojobs per la seva agilitat i perquè és útil per cobrir determinats perfils.
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1.3.

Dificultats en la contractació

Aproximadament la meitat de les empreses ha tingut alguna dificultat a l’hora de contractar algun perfil ocupacional darrerament (49%).
En concret, el 19% de forma habitual i el 30% de manera puntual.
Les empreses més petites (entre 6 i 10) són les que manifesten més dificultats per trobar personal amb el perfil professional requerit. El
39% ha manifestat que aquestes dificultats són freqüents.
Figura 16. Han tingut darrerament dificultats per trobar algun perfil professional determinat?
(Base resposta: Empreses de més de 5 treb.)
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1.4.

Perfils professionals difícils de cobrir

Segons l’experiència de les empreses, els llocs de treball de més difícil cobertura són: enginyers, comercials amb formació
especialitzada en el sector i tècnics qualificats. Encara que les dificultats de les empreses s’estenen més enllà d’aquests grups
ocupacionals (personal de magatzem, xofers, administratius, dissenyadors...).

Figura 17. Pot indicar de quin perfil o perfils professionals es tractava? Pregunta oberta (resposta múltiple)
(Base resposta: Empreses de més de 5 treb. que han tingut dificultats: 49% del total)

Llocs de treball
Enginyers varis
(electrònic, elèctric, mines, disseny, telecomunicacions..)
Comercials amb formació específica
(coneixements del sector, idiomes)
Tècnics qualificats varis
(electricistes, delineants, projectistes, extrusionadors, motllistes
fresadors, mecànics, ajustadors..)
Personal de magatzem i logística
Xòfers
Administratius/Recepcionistes amb coneixements d’idiomes
Altres (dissenyador, cap taller, operatiu trànsit terrestre, neteja...)
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Les principals dificultats de les empreses a l’hora de reclutar personal són la manca d’experiència professional i la formació necessària.
El 56% de les empreses que els ha costat trobar treballadors és perquè els candidats no comptaven amb la suficient experiència
professional per a poder desenvolupar la feina. Així mateix, el 44% s’ha trobat amb candidats que no tenien la formació adequada. En
tercera instància, hi ha el problema de no trobar persones interessades en el tipus de lloc de treball ofert (33%). I, per últim, un 17% de
les empreses es lamenta que no han trobat personal disposat a passar pel període d’aprenentatge que requereix l’ofici.

Figura 18. A quin/s motiu/s s’han degut aquestes dificultats per trobar el perfil requerit? (resposta múltiple)
(Base resposta: Empreses de més de 5 treb. que han tingut dificultats: 49% del total)
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1.5.

Treballadors en pràctiques

El 70% de les empreses del territori ha tingut algun treballador en pràctiques (de forma habitual o esporàdica). En el cas de les grans
empreses aquesta pràctica està molt estesa, i més del 80% compta de manera habitual amb personal formant-se al si de les seves
companyies.
En canvi, per a les petites companyies, el fet de tenir un treballadors en pràctiques és quelcom més esporàdic, i només una minoria
en té de forma habitual (14% les petites i 6% les micros).
En conjunt, 1 de cada 4 de les empreses no ha tingut mai personal en pràctiques (25%). Per completar l’estadística resta la informació
d’un 5% d’empreses de les quals no es té informació al respecte.
Figura 19. Ha tingut la seva empresa algun treballador en pràctiques alguna vegada?
(Base resposta: Empreses de més de 5 treb.)

En general, les empreses queden satisfetes amb l’experiència de treballadors en pràctiques, la valoració mitjana és de 6,8 (en una
escala de 0 a 10). El 60% de les empreses valora l’experiència amb un notable o excel·lent (puntuacions a partir del 7), i només un
14,5% la suspèn. En conjunt, el 84% de les companyies que han tingut un treballador en pràctiques aproven la seva experiència.
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Corrobora la satisfacció de les empreses amb l’aprenentatge en pràctiques la següent dada: el 75% està bastant o totalment
convençudes de repetir en el futur. El rebuig és del 21%.

Figura 20.
Com valoren la seva experiència amb treballadors en pràctiques?

I estan disposats a tornar a repetir l'experiència?

(Base resposta: Empreses de més de 5 treb. que han tingut alguna vegada treballadors en pràctiques:70,3% del total)
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Entre les empreses contràries a tornar a acollir un treballador en pràctiques o per aquelles que encara no n’han tingut cap mai (1 de
cada 4 companyies) els arguments utilitzats són bàsicament dos: la manca d’interès (32%) i la falta del temps necessari per a poder
formar-los (29%). Així mateix, un 15% de les empreses no en tenen perquè no disposen de prou personal per formar-los.
Altres raons esmentades són: el tipus d’activitat de l’empresa no és propicia per aquest tipus de formació o que la burocràcia que
implica és massa elevada.
Per últim, cal assenyalar que hi ha un 15% que no descarta participar-hi en el futur (però de moment no s’ho han plantejat).

Figura 21. Per quines raons no acollirien un treballador en pràctiques? Pregunta oberta (resposta múltiple)
(Base resposta: Empreses de més de 5 treb. que no han tingut mai un treballador en pràctiques o no tornarien tenir-lo: 24,7% el total)
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2. Coneixement i valoració de l’oferta formativa de la comarca
Target: Totes les empreses del territori
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2. Coneixement i valoració de l’oferta formativa
2.1.

Coneixement de l’oferta de formació professional de la comarca

El desconeixement de l’oferta de formació professional existent al territori és notori, sobretot en el cas de les micro i petites empreses.
Més del 50% de les empreses de menys de 50 treballadors no té cap noció de quin tipus de cursos es programen a la seva comarca. El
nivell de coneixement de les mitjanes i grans empreses és lleugerament més alt, però no arriba ni el 60%.

Figura 22. Coneix l’oferta de formació professional reglada existent a la comarca?
Respostes segons grandària de l’empresa

Sí
No
No contesta
Total
Base Total

Total
43,3%
54,6%
2,1%

Micro (0-5)
44,6%
55,4%
0,0%
100% 100%

Micro (6-10)
48,5%
51,5%
0,0%
100%

194

83
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Petites (11-50)
33,3%
63,2%
3,5%
1000%
57

Mitjanes (51-250)
57,1%
35,7%
7,1%
100%
14

Grans (>250)
57,1%
28,6%
14,3%
100%
7

Per sectors d’activitat, el 58% de les empreses industrials del territori no coneix l’oferta de FP de la seva comarca, com tampoc el 52% de
les companyies de serveis bàsics i serveis a les empreses.
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En funció del municipi on s’ubica la companyia s’observen diferents nivells de coneixement de l’oferta existent. Per exemple, a La
Llagosta i Polinyà no arriben al 30% les empreses que coneguin l’oferta de FP. La dada de Llagosta crida especialment l’atenció perquè és
el municipi de l’eix de la Riera de Caldes que més oferta de Formació Professional Reglada programa (ofereix 4 Cicles Formatius
diferents: 2 de la família professional d’Administració i gestió i 2 d’Electricitat i electrònica). En canvi, Polinyà no presenta oferta de Cicles
Formatius, com tampoc Sant Feliu de Codines.
Les empreses ubicades a Palau-solità i Plegamans, Santa Perpètua de Mogoda, Caldes de Montbui i Sentmenat tenen un nivell de
coneixement més alt, proper al 50%.

Figura 23. Coneix l’oferta de formació professional reglada existent a la comarca?
Respostes segons on s’ubica l’empresa

40

2.2.

Valoració de l’oferta de formació professional de la comarca

El desconeixement existent de la formació professional de la comarca es posa de manifest quan es demana a les empreses que valorin si
l’oferta és adequada, més del 40% no pot valorar-la per falta de coneixement.
Entre les empreses que han emès una valoració, no n’hi ha cap que consideri que l’oferta és molt adequada. Així que la majoria de les
valoracions oscil·len entre el poc i el bastant adequada.
Entre les grans empreses augmenta una mica més les companyies que opinen que l’oferta existent és adequada.
Figura 24.
En quina mesura considera que l’oferta formativa existent al territori s’adapta a les necessitats de la seva empresa?
Respostes segons grandària de l’empresa
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Els motius perquè les empreses consideren l’oferta inadequada varien segons la dimensió de l’empresa.
Una part important de les companyies de fins a 5 treballadors argumenten que no la valoren necessària pel tipus de feina que realitzen
(“Perquè no en necessitem per aquest tipus de feina”, “Actualment no tenim necessitats de formació”...). De manera que se’n mantenen
força al marge (36%).
En qualsevol cas, el principal problema de l’oferta formativa existent, sobretot per a les empreses més grans, és que els cursos que es
programen no són prou específics pel tipus d’activitat que desenvolupen. En la mateixa línia, hi ha qui sosté que la formació professional
necessita d’un major component pràctic, que capaciti millor els alumnes per exercir la seva professió.

Figura 25. Per què considera que l’oferta no s’adapta a les seves necessitats? Pregunta oberta (resposta múltiple)
(Base resposta: Empreses que no han valorat poc o gens adequada l’oferta de formació professional existent: 13,9% del total)

Perquè es requereix d'una formació molt específica
La preparació que es requereix necessita de més experiència pràctica
Falta de professionalitat i actitud dels alumnes
Falta informació sobre l'oferta
Poca oferta existent, varietat de cursos formatius
Altres
No necessitem aquest tipus de formació
Base resposta

Fins a 5
treb
31,8%
9,1%
0,0%
0,0%
13,6%
9,1%
36,4%

Més de 5
treb
51,9%
22,2%
14,8%
14,8%
0,0%
14,8%
0,0%
100%

22

27
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3. Coneixement i ús de les ajudes públiques a la formació contínua
Target: Totes les empreses del territori
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3. Coneixement i ús de les ajudes públiques a la formació contínua
3.1.

Coneixement del sistema de bonificacions

Entorn del 70% de les empreses de la Riera de Caldes coneix el sistema de bonificacions a les quotes de la Seguretat Social en concepte
de formació contínua (accions formatives i permisos individuals de formació).
Entre les microempreses hi ha més companyies que són alienes a aquests tipus de mesures que existeixen per fomentar la formació i
reciclatge dels treballadors. Aproximadament 1 de cada 3 desconeixen la seva existència (el 34%).
Figura 26.
Coneixen el sistema bonificacions a les quotes de Seguretat Social en concepte d’accions formatives o permisos individuals de formació?
Respostes segons grandària de l’empresa

Respostes segons sector d’activitat de l’empresa

Segons el sector d’activitat, s’observa que les empreses de serveis són més coneixedores del sistema de bonificacions que les industrials
o les de construcció.
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El sistema d’ajudes públiques a la formació contínua és força conegut entre les empreses, però la seva utilització és desigual. La majoria
de les companyies a partir de 50 treballadors està familiaritzada amb el sistema de bonificacions i l’utilitza. En canvi, entre les més
petites el seu ús és menor, fins arribar a només el 23% entre les fins a 5 treballadors.
Figura 27. Durant al darrer any (2013) l’empresa ha fet ús del seu crèdit per a formació contínua?
Respostes segons grandària de l’empresa

Les dades publicades per la mateixa Fundació Tripartita corroboren que només el 24% de les empreses catalanes es bonifica de les ajudes
existents en concepte de formació (any 2013)2. L’organisme estatal també evidencia la relació existent entre ús de les bonificacions i la
dimensió de la companya. Les microempreses (de menys de 10 treballadors) tenen una taxa de cobertura del 18%. Xifra que contrasta
amb el 55% de les empreses d’entre 10 i 249 treballadors i el 92% de les de més de 249 treballadors. Malgrat tot, s’observa una
progressió en la proporció d’empreses que demanden formació en els darrers anys. El 2007 només el 3% de les microempreses es
beneficiava de formació bonificada.
2

Vegeu l’informe complet a: http://www.fundaciontripartita.org/almacenV/doc/Estadisticas/Informes/2012/30101_29292013112136.pdf

45

4. Pràctiques i necessitats de formació de les empreses
Target: Empreses del territori més de 5 treballadors
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4. Pràctiques i necessitats de formació de les empreses
4.1.

Participació en formació contínua

La gran majoria de les empreses ha participat en algun tipus d’acció formativa durant l’any anterior (el 85%). Per tant, són una minoria les
que no han desenvolupat cap acció formativa, de forma interna o externa (9%).
Com es podria anticipar, com més gran és l’empresa, més capacitat té per poder oferir formació als seus treballadors, tant internament
com fora de la companyia. En canvi, el major gruix de les microempreses participa en formació externa.

Figura 28. Durant l’any anterior, 2013, la seva empesa ha proporcionat formació als seus treballadors?
Respostes segons grandària de l’empresa

Sí, mitjançant formació externa (fora de l’empresa)
Sí, mitjançant formació interna (dins de l’empresa)
Sí, mitjançant formació interna i externa
No hem participat en formació
No contesta
Total
Base: Més de 5 treballadors

Total
27,9%
16,2%
40,5%
9,0%
6,3%
100%

Micro (6-10)
48,5%
21,2%
9,1%
21,2%
0,0%
100%

111

33

Petites (11-50)
26,3%
19,3%
42,1%
5,3%
7,0%
1000%
57

Mitjanes (51-250)
0,0%
0,0%
92,9%
0,0%
7,1%
100%
14

Grans (>250)
0,0%
0,0%
71,4%
0,0%
28,6%
100%
7
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L’oferta formativa que més acollida té entre les empreses és la organitzada per les pròpies Organitzacions Empresarials així com la de
Cambres de Comerç i/o Col·legis Professionals. En canvi, la participació en l’oferta de l’Administració Pública o Organitzacions Sindicals
és força menor.
També és destacable les empreses que recorren directament a empreses o consultores especialitzades a l’hora d’oferir formació als seus
treballadors (32%). D’aquesta manera poden programar la formació a mida de les seves necessitats.

Figura 29. En quines accions de formació ha participat el seu personal?
(Base resposta: Empreses de més de 5 treb. que no han participat en formació durant el 2013: 85,7%)
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4.2.

Pla intern de formació

No arriben a la meitat les empreses que compten amb un pla o programa específic de formació per a millorar les competències dels seus
treballadors (el 47%). Un altre cop la grandària és un aspecte clau a l’hora d’entendre aquesta dimensió, evidenciant-se grans diferències
entre petites i grans empreses.
Figura 30. La seva empresa té un programa o pla específic de formació de personal?
(Base resposta: Empreses de més de 5 treb.)
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Les empreses que disposen de pla formatiu aquest s’adreça a tot el personal. Només una minoria d’empreses dissenyen plans de
formació parcials (únicament per una part de la plantilla).

Figura 31.
La seva empresa té un programa o pla específic de formació de personal?

A quines categories s'adreça al pla de formació?

(Base resposta: Empreses de més de 5 treb.)
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4.3.

Dificultats en l’impuls de la formació

Prop de la meitat de les empreses reconeixen haver tingut alguna dificultat a l’hora d’emprendre accions de formació contínua adreçades
al seu personal. Les principals dificultats són econòmiques (cost de la formació) i de disponibilitat d’oferta (que es programin els cursos
que necessiten).
Només un 10% de les empreses es troben amb reticències per part de la plantilla per participar en accions de formació contínua.
Figura 32.
Amb quines dificultats s’ha trobat la seva empresa quan ha volgut participar o promoure accions de formació? (resposta múltiple)
(Base resposta: Empreses de més de 5 treb.)
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Pel que fa a la percepció de les empreses sobre els seus esforços en matèria de formació contínua hi ha una certa divisió d’opinions. Tot i
que la majoria creu que ja destinen els recursos que poden a millorar les competències dels seus treballadors (52%), hi ha un 36% que
manifesta que podrien fer més del que actualment fan.
En el cas de les companyies de dimensions més reduïdes (fins a 10 treballadors) són el 64% les que manifesten fer tot el possible en
formar els seus treballadors. En canvi, entre les empreses una mica més grans (de 11 a 50) aquesta proporció es redueix al 46%.

Figura 33. Creu que la seva empresa hauria de realitzar un major esforç en incentivar la formació professional dels seus treballadors?
Respostes segons grandària de l’empresa

Sí, hauríem de donar més impuls a la formació
No, ja fem el que podem
No contesta
Total
Base Més de 5 treballadors

Total
36,0%
52,3%
11,7%
100%

Micro (6-10)
30,3%
63,6%
6,1%
100%

Petites (11-50)
42,1%
45,6%
12,3%
1000%

Mitjanes (51-250)
28,6%
57,1%
14,3%
100%

Grans (>250)
28,6%
42,9%
28,6%
100%

111

33

57

14

7

52

4.4.

Necessitats formatives

Les dues famílies professionals més requerides a nivell de formació contínua són: Administració i gestió i Comerç i màrqueting. El 46% i
40% d’empreses de la Riera de Caldes respectivament les valora necessàries per millorar les competències dels seus treballadors. S’ha de
considerar que aquestes són dues àrees formatives transversals, que encaixen en totes les organitzacions (independentment del seu
sector d’activitat).
A un nivell també destacat es situen les següents famílies professionals: Informàtica i comunicacions (28%), Fabricació mecànica (28%),
Seguretat i medi ambient (25%) i Electricitat i electrònica (23%).
Figura 34. Podria especificar a quines famílies professionals pertany la formació que requereixen els treballadors de la seva empresa per
desenvolupar la seva feina? (resposta múltiple)
(Base resposta: Empreses de més de 5 treb.)

53

Ara bé, com era d’esperar, les necessitats formatives de les empreses són múltiples i variades. Al quadre inferior es recullen totes les
necessitats formatives plantejades per les empreses, agrupades per famílies professionals.

Figura 35. Concretant més, quins perfils professionals requereixen els treballadors de la seva empresa per a desenvolupar la seva feina?
(màxim 3)
(Base resposta: Empreses de més de 5 treb.)

Família Professional

Especialitats formatives

Transversals

Idiomes: català, castellà, anglès, francès,
alemany/holandès
Habilitats de negociació

Administratiu
Administració i gestió

Comptabilitat
Economista
Tècnic en qualitat /ISO
Auditoria
Comerç internacional
Mosso de

magatzem

Comercial
Vendes
Comerç i màrqueting

Màrqueting
Gestió de recursos i processos
Comercial d’atenció telefònica
Atenció al client
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Família Professional

Especialitats formatives

Operador maquinaria /Operari producció
Soldadura/ soldador fil continu
Muntadors - ajustadors

Mecànica industrial bàsica
Matrisser
Programació PLC3
Preparació i manipulació de motllos de maquinària
TPM4, OEE5
Fabricació mecànica

Enginyeria industrial
Mecatrònica
Enginyeria integradora
Oficials metall
Motllista/Injecció
Metall
Fressadors
Enginyers desenvolupament producte (amb idiomes)
Disseny de productes
Robòtica

Informàtica i comunicacions

3

PLC: Programmable Logic Controller

4

TPM: Total Productive Maintenance

5

OEE: Overall equipment effectiveness

Ofimàtica
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Família Professional

Seguretat i medi ambient

Electricitat i electrònica

Serveis socioculturals i a la comunitat

Sanitat

Especialitats formatives
Seguretat i Salut
Prevenció d’incendis
Seguretat alimentària
Tècnic en medi ambient
Muntadors d’instal·lacions elèctriques

Electromecànica
Enginyer electrònic
Disseny i muntatge elèctric
Automatismes elèctrics
Graduats Socials
Fiscal
Curs de formació en neteja
Vigilants de seguretat
Elaborador d’especialitats farmacèutiques
Primers auxilis
Veterinari
Titulats en ciències de la salut (en general)
Obrador amb habilitat de ganivet

Hoteleria i turisme

Cuiners
Peixaters
Manipulador d’aliments

Instal·lació i manteniment

Manteniment
Carrossers

Transport i manteniment de vehicles

Conductor/Conductor C+E
Xofer
Rentador de vehicles
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Família Professional

Informàtica i comunicacions

Indústries alimentàries

Especialitats formatives
Ofimàtica avançada
Programadors
Enginyers formats en l’àrea de packaging
Tecnologia de processament del cafè

Químic / Enginyeria química
Operari de productes químics
Química

Tècnic de laboratori d’anàlisi química / Tècnics de
laboratori
Especialistes en pintura

Fusta, moble i suro

Tècnic en fusteria i moble

Arts gràfiques

Dissenyador / Disseny gràfic

Indústria tèxtil

Instal·lació i manteniment

Tècnic en recobriments tèxtils
Enginyeria tècnica tèxtil
Manteniment en general
Caldereria

Edificació i obra civil

Interpretació de plànols

Imatges i so

Audiovisuals
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Entre les especialitats formatives més requerides cal destacar: perfils administratius, comercials amb formació específica de sector,
personal format en organització i gestió magatzems, perfils especialitzats en diferents àmbits de la producció mecànica, professionals
d’enginyeries vàries (especialment en l’àmbit electrònic i químic) i conductors de vehicles. A nivell de competències transversals, es
subratlla la necessitat de comptar amb professionals amb domini d’idiomes, especialment dins l’àmbit comercial.
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5. Plantejaments de futur: Reorientar-se?
Empreses del territori més de 5 treballadors
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5. Plantejament de futur: Reorientar-se?
5.1.

Reorientació de l’activitat

Aproximadament 1 de cada 4 empreses de la Riera de Caldes està en procés de reorientar la seva activitat o la preveu en un futur proper
(26%). Aquesta circumstància és més habitual entre les companyies més petites. Fins el 39% de les empreses de 6 a 10 treballadors està o
anticipa la necessitat de redefinir l’activitat de l’empresa. Les grans companyies són més reservades a l’hora de donar aquesta
informació. Prop del 60% no ha respost directament a la qüestió, i el 40% restant ha afirmat que no tenen previst reorientar la seva labor.
Figura 36. Està immersa la seva empresa en un procés de reorientació de la seva activitat o la preveuen en un futur proper?
(Base resposta: Empreses de més de 5 treb.)
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Per a les empreses que es troben immersos en un procés de transformació (o que hauran de reorientar la seva activitat en breu), la major
part, haurà de redefinir el producte o servei que ofereix (59%) . En canvi, són menys freqüents els casos de companyies que hauran de
canviar de mercat (41%) o fer un canvi tecnològic (34,5%).
Figura 37.
Està immersa la seva empresa en un procés de reorientació
de la seva activitat o la preveuen en un futur proper?

En quins àmbits els cal o caldrà reorientar-se?

(Base resposta: Empreses de més de 5 treb.)
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Les empreses que s’estan redefinint o aquelles que ho faran en breu, veuen força factible afrontar el procés amb el personal que ja tenen.
Només el 14% manifesta que la seva plantilla està poc preparada.
Ara bé, la meitat creu que, a part de formar al personal propi, els caldrà contractar nou personal per encarar la nova etapa de l’empresa.
Figura 38.
En quina mesura està la seva plantilla preparada per aquest procés?

Quina estratègia seguirà la seva empresa per comptar amb el
personal adequat?

(Base resposta: Empreses de més de 5 treb. que estan en procés de reorientació o el preveu en un futur proper: 26,1%)
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6. Perfils professionals requerits a curt i mig termini
Target: Totes les empreses del territori
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6. Perfils professionals requerits
6.1.

Perfils professionals que pot requerir l’empresa a curt o mig termini

Per últim, s’ha demanat a les empreses que assenyalessin quin tipus de perfils professionals pot necessitar la seva organització als
propers 5 anys. S’és conscient que aquesta és una pregunta complexa, perquè el què necessites avui pot no tenir res a veure amb el què
necessitaràs demà. Prova d’això, es que més de la meitat de les empreses no s’han vist capaces de donar resposta.
Però malgrat l’alt nivell de no resposta (el 48% de les empreses), la informació recollida pot servir, a tall orientatiu, per conèixer el tipus
de perfils més buscats actualment o aquells que poden tenir més potencial de creixement.
A continuació, s’inclou la llista completa de perfils requerits per les empreses a curt i mig termini (horitzó 2020).
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Figura 39.
Identifiqui 3 nous perfils professionals que la seva empresa pot requerir a curt o mig
termini i que actualment no tingui a la seva plantilla? (Fins a 5 anys vista) Pregunta oberta (Resposta múltiple)

Perfils requerits
Comercial/Export manager/Responsable vendes
Administratiu
Professionals de formació mecànica (operaris màquines, ajustadors, muntadors, ...)
Operari/ Responsable de magatzem
Mecànics
Especialista/Professional màrqueting
Tècnic informàtic
Enginyers varis ( agrònom, mines..)
Especialista en electrònica
Tècnic/ Responsable manteniment
Finances, administració, comptabilitat
Especialista/tècnic en telecomunicacions
Directiu/Personal Direcció
Electricista
Responsable RRHH/coaching
Professionals químics
Tècnic de so/imatge
Projectista, delineant
Personal tècnic varis (producció, fils tècnics...)
Professionals hostaleria (cuiners, cambrers..)
Veterinari
Operari/Responsable logística/compres
Economista
Oficials varis (paleta..)
Advocat
Personal santiari (medical advisor, medical liason)
Especialista en xarxes social, comunity management
Altres
Cap
No contesta
Base

Total
17,0
13,4
5,7
4,6
4,6
4,1
4,1
3,6
3,1
3,1
3,1
2,1
2,1
2,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,0
1,0
1,0
0,5
0,5
13,4
1,0
52,6

Micro
18,1
19,8
6,9
5,2
4,3
3,4
5,2
3,4
3,4
0,9
4,3
1,7
0,0
2,6
0,0
1,7
1,7
2,6
0,0
1,7
0,9
0,0
0,9
1,7
1,7
0,0
0,9
12,1
1,7
50,0

Petites
15,8
5,3
3,5
5,3
5,3
3,5
3,5
3,5
3,5
8,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
0,0
3,5
1,8
3,5
5,3
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
15,8
0,0
56,1

Mitjanes
21,4
0,0
7,1
0,0
7,1
14,3
0,0
7,1
0,0
0,0
0,0
7,1
7,1
0,0
7,1
0,0
0,0
0,0
7,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,1
0,0
14,3
0,0
50,0

Grans
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,6
0,0
14,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14,3
0,0
71,4

194

116

57

14

7
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En primer terme, el perfil professional que més empreses creuen que podran necessitar en breu és el de comercial o responsable de
vendes. Tot i que en funció de les característiques de les companyies, les competències requerides poden ser molt diferents. Per
exemple, en molts casos es demanarà un ampli coneixement del sector d’activitat de l’empresa, com també altes competències
idiomàtiques. Cal recordar que aproximadament 1 de

cada 3 empreses de més de 10 treballadors de la Riera de Caldes estan

internacionalitzades.
Les empreses també seguiran requerint personal d’administració, especialment en el cas de les micro. En aquest sentit, es pot pensar que
és un dels llocs que es poden crear de bell nou quan una companyia té previsions de creixement.
Respecte a perfils directament vinculats amb la indústria, un dels grups ocupacionals que poden ser més requerits són de la família
professional de fabricació mecànica: operaris de maquinària, ajustadors, muntadors, etc.
Altres de les ocupacions que semblen estar en creixement són: responsables i operaris de magatzem i logística, mecànics, especialistes i
professionals de màrqueting, i tècnics informàtics.
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7. Conclusions
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7. Conclusions
7.1.

A destacar

Contractació:
Vies de reclutament



Els canals informals encara tenen molt de pes entre les empreses a l’hora de buscar nou personal. Està molt estesa la pràctica de
difondre les ofertes entre coneguts, empleats, socis, etc. Segons manifesten els responsables de les empreses, aquesta és una via
que ofereix garanties i transmet confiança.
El fet que els canals informals encara tinguin tanta força, pot deixar al marge a persones que estan fora d’aquesta xarxa de
relacions (persones nouvingudes, persones que porten temps a l’atur, que busquen la seva primera feina, etc.), tenint menys
oportunitats per ocupar-se.



Entre els canals emergents, cal destacar l’augment d’empreses que compten amb borses de treball pròpies (sobretot les grans).
Això assenyala la importància un cop més, que des dels centres formatius i ocupacionals del territori es tingui un bon
coneixement de les vies de reclutament de les empreses que estan implantades a la zona, per a poder derivar-hi directament a les
persones que estan formant.



Actualment, són poques les companyies que recorren a centres de formació professional del territori per reclutar nous
treballadors. La relació de les empreses amb els instituts formatius no apareix reflectida en les respostes de l’Enquesta. Aquest és
un indicador més del marge de millora que hi ha en aquest terreny, i la necessitat d’una major coneixement i col·laboració entre
ambdós agents.



Els Serveis Locals d’Ocupació (SLO) es situen en el tercer lloc de rànquing dels principals canals de transmissió de les ofertes de
feina, molt per damunt del SOC. El seu principal factor d’atracció és la proximitat (els candidats són persones que resideixen a la
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zona). Però també cal assenyalar que aquest és un canal força restringit a determinats perfils professionals (generalment d’un
perfil formatiu més baix) i no és un canal tan emprat quan es busquen perfils més qualificats.
Dificultats en la contractació



Gairebé la meitat de les empreses s’ha trobat amb dificultats alguna vegada per trobar determinats perfils professionals que
necessitaven (enginyers, comercials, tècnics...). Aquests problemes es deriven del fet de no trobar personal amb l’experiència i la
formació necessària per cobrir els llocs de treball vacants.
El fet que quedin llocs de treball sense cobrir obliga a plantejar-se la implicació que tenen les empreses en la formació del
territori, i la necessitat de que ambdós àmbits (productiu i formatiu) estrenyin la seva relació a fi de millorar la qualificació dels
treballadors i la seva ocupabilitat.

Formació en pràctiques al si de les empreses



S’ha de destacar que un percentatge molt elevat de les empreses del territori valori positivament la seva experiència amb
treballadors en pràctiques i es mostri disposat a continuar participant en el futur. És crucial que l’estructura productiva estigui
implicada en completar i millorar la formació que s’ofereix als centres formatius.



També s’ha vist que encara queden companyies que es mostren reticents a provar aquesta modalitat d’aprenentatge, en molts
casos, per manca d’interès o per considerar que pot ser una càrrega que l’empresa no pot assumir (tant burocràtica com de
personal que se’n pugui ocupar). S’ha d’avaluar amb més deteniment quines dificultats són superables, i de quina manera es pot
actuar i afavorir-ne la seva participació.
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Formació professional inicial:
Oferta del territori



Una mica més de la meitat de les empreses del territori desconeix l’oferta de formació professional inicial de la comarca, per tant,
ni tan sols estan disposició de valorar-la. Entre les poques organitzacions que la coneixen, la valoració oscil·la entre el poc i
bastant adequada.
Aquesta dada posa de manifest, un cop més, la desconnexió de les empreses amb els programes formatius que existeixen al
territori.

Formació professional contínua:
Plans de formació continua



La grandària de l’empresa és un aspecte clau a l’hora d’analitzar la participació en formació contínua. En el cas de les mitjanes i
grans firmes un percentatge molt elevat ofereix formació i reciclatge als seus treballadors de forma habitual, en canvi, aquesta
proporció es redueix substancialment entre les micro i petites empreses (que en molts casos no disposen de cap pla de formació
del seu personal).



Organitzacions empresarials, Cambres de Comerç i empreses de formació especialitzades són els principals proveïdors de
formació professional contínua de les empreses de la Riera de Caldes.



La principal dificultat per a poder potenciar més la formació dels treballadors és econòmica (l’empresa no està en disposició de
poder-la assumir, tant pel cost material com personal), però en alguns casos també perquè no es troba dins el mercat la formació
adequada. És infreqüent que hi hagi reticències per part de les plantilles per participar en accions formatives.
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La meitat de les empreses manifesta que ha arribat al màxim del seu potencial formatiu, i que ja fan tot el que poden en aquesta
matèria. Únicament una tercera part considera que podrien destinar més esforços a potenciar la formació dels seus treballadors.
Aquesta dada s’hauria d’analitzar més qualitativament, perquè tot apunta a que encara queda molt terreny per a la millora, i
s’haurien d’entendre millor les causes perquè les empreses creuen que no poden incrementar la seva participació en formació.
Separar les barreres “reals” (costos, temps..) de les “imaginàries” (manca de coneixement del funcionament real, creença en
determinats estereotips, etc.).

Ajudes públiques a la formació contínua



La gran majoria de les empreses coneix el sistema de bonificacions a la Seguretat Social en concepte de formació contínua dels
seus treballadors, però el seu ús varia molt en funció de la dimensió de la plantilla. Només una minoria d’empreses per sota dels
5 treballadors es beneficia d’aquestes ajudes. Com constata la mateixa Fundació Tripartita, malgrat que la participació de les
microempreses ha millorat molts els darrers anys, encara resta molt de terreny perquè el seu nivell de partició s’equipari al de les
grans.

Prioritats formatives



Les famílies professionals més demandades per les empreses del territori a nivell de formació contínua són: Administració i
gestió, Comerç i màrqueting, Informàtica i comunicacions, Fabricació mecànica, Seguretat i Medi ambient i Electricitat i
electrònica. Ara bé, es busca formació especialitzada i molt encarada al seu sector de treball.

Plantejaments de futur:
Reorientar l’activitat



Entorn d’1 de cada 4 empreses de més de 5 treballadors de la Riera de Caldes està en procés de reorientació de la seva activitat o
la preveu en un futur proper, sobretot, a nivell de redefinir el producte o servei que ofereix al mercat.
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En general les empreses confien amb el potencial de les seves plantilles per poder afrontar aquest procés, encara que també
preveuen la possibilitat de contractar nou personal. Aquesta dada reforça la idea que des dels centres formatius han d’estar molt
connectats amb els processos que viuen les empreses de l’entorn, per valorar, en quina mesura poden contribuir des de la
formació a millorar als seus processos.
Amb això, no s’està parlant reduir la formació a les necessitats del mercat, sinó d’establir ponts. Donar l’oportunitat a persones
acabades de formar que pugin desenvolupar les seves competències, algunes de les quals poden no estar presents al si de les
empreses o poden tenir més marge per a la millora.
El sistema de formació no es pot conformar d’anar a remolc de les necessitats de les empreses, sinó que ha d’esdevenir motor de
canvi i transformació de l’estructura productiva per tal de fer-la més competitiva. Però per això cal que ambdues no transitin per
direccions separades.

Necessitats ocupacionals



Com no és d’estranyar, i més en l’actual clima d’incertesa, moltes empreses no es veuen capaces de determinar quins són els
perfils professional que més requeriran als propers anys.



Entre les ocupacions que sembla que seguiran tenint demanda hi ha: personal d’administració, personal relacionat amb la
fabricació mecànica, responsables i operaris de magatzem i logística, tècnics especialitzats, professionals de màrqueting i tècnics
informàtics. En qualsevol cas, les empreses cerquen perfils més formats, amb altes competències en el seu sector de treball. De
tota manera, per acabar de completar aquesta informació caldria una base mostral més gran que 200 empreses.
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Interès de les empreses en participar en un futur debat sobre la formació professional del territori



Per últim, s’ha de destacar que un 25% dels gerents o responsables de RRHH de les empreses de més de 5 treballadors de la Riera
de Caldes es mostren disposades a participar en un debat sobre la formació professional del territori, alhora que un 44% no han
tancat la porta a fer-ho (no ho saben o no han emès una al respecte resposta). El rebuig només ha estat del 31,5%.



S’ha d’aprofitar aquesta bona disposició i començar a crear taules de debat i promoure accions conjuntes.
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Annex
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Qüestionari de l’Enquesta
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