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d’un canvi
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introducció

Procés d’elaboració de l’encàrrec

FASE 1
DELIMITACIÓ DE L’ENCÀRREC
del 17 de desembre de 2020 al 16 de febrer del 2021

17 desembre 2021
Encàrrec
de la Direcció
de Promoció
Econòmica

Recull de diferents estudis
preexistents per part
d’altres territoris o
institucions en relació a la
perspectiva sobre futures
noves demandes del
mercat de treball.

22 desembre 2021
Reunió interna
de coordinació de
l’encàrrec del
Servei d’Estratègia
i Governança

Distribució de
rols i tasques
relacionades
amb l’encàrrec.

1 , 5, 16,
febrer 2021
Reunions amb la
Direcció del SOM
i amb la seva
Secció
de Formació
Acotament de l’encàrrec i
de la temporalitat d’entrega.
Treball de la proposta
de recollida de dades
i del sumari orientatiu.



Utilitat de les dades



FASE 2

FASE 3

CERCA, LOCALITZACIÓ I RECULL
DE FONTS D’INFORMACIÓ
de l’1 de gener al 28 de febrer de 2021

TREBALL DE DADES I
ELABORACIÓ DEL DOCUMENT
de l’1 al 31 de març de 2021

9 febrer 2021
Reunió tècnica
amb el Consell
de la Formació
Professional
de Mataró
Posada en comú
i compartició de dades
referents a l’àmbit de la
Formació Professional.

ACCIÓ ESTRATÈGICA nº155 - Estudi intern en relació les noves demandes del mercat de
treball i d’orientació de les polítiques.
ACCIÓ ESTRATÈGICA nº159 - Estudi de les necessitats formatives i recursos disponibles
per ampliar la formació ocupacional.

18 i 22
febrer 2021
Reunions
tècniques amb la
Secció de Formació
del SOM
Treball del marc
d’acotament de dades
i de la cerca de
fonts d’informació.

31 març 2021
Data de
finalització
de l’encàrrec

Posada en comú i redacció de forma
unificada de les dades de les fonts
d’informació treballades. Elaboració
del document final de recull de dades
que dóna resposta a l’encàrrec.

• Planificació d’accions estratègiques incloses al Pla de Mandat 2019-2023.
• Anàlisis Efectes Covid-19 en el panorama econòmic i industrial a la nostra ciutat.
• Aterrar els ODS referents a la promoció econòmica i social en els objectius estratègics de la ciutat.
• Treballar els reptes en clau de lluita contra l’atur i de la generació d’ocupació de qualitat en el nou model de ciutat Mataró 2030.
• Detectar necessitats, recursos, eines i possibilitats dels nostres serveis municipals relacionats amb el desenvolupament econòmic i social.
• Establir les pautes de priorització d’especialitats formatives a treballar des del servei de formació del SOM.

Context estratègic institucional
Importància del
marc institucional
per integrar les dades
resultants del document en
el context de present i
la projecció de futur de
la nostra ciutat, des de la
perspectiva del treball alineat
en quant a l’estratègia,
la imatge i la marca de ciutat.

Agenda 2030 i ODS
Pla estratègic Mataró 2030
Next Generation - Next Mataró

Pla de Mandat 2021-2023

Metodologia i fonts d’informació

METODOLOGIA
Hem fet servir una metodologia que agrupa i ordena
diferents fonts d’informació, tant qualitatives com
quantitatives i tant formals com informals, acotades
en un marc temporal determinat.

LIMITACIONS
METODOLÒGIQUES

RECULL DE FONTS D’INFORMACIÓ
AMB UN DOBLE SISTEMA DE
PRIORITZACIÓ DE DADES

SEGONS EL SEU
NIVELL D’ÚS
LOCALITZADES

ELEVAT GRAU DE
SUBJECTIVITAT
METODOLÒGICCA

52 FONTS INFORMACIÓ FORMALS
18 FONTS D’INFORMACIÓ INFORMALS
PRIORITZADES

SEGONS EL SEU CONTINGUT
ÍTEMS DE CERCA PREESTABLERTS

Sectors econòmics
en creixement
Sectors econòmics
emergents

47 FONTS INFORMACIÓ FORMALS
18 FONTS D’INFORMACIÓ INFORMALS
DINAMISME DE
LES FONTS
D’INFORMACIÓ

DISPERSIÓ
CONCEPTUAL

UTILITZADES

33 FONTS INFORMACIÓ FORMALS
15 FONTS D’INFORMACIÓ INFORMALS

Necessitats formatives
ocupacionals

• Alguns trets característics
• Context socioeconòmic 2018 i 2019.
• Context socioeconòmic 2020.
• Impacte de la Covid19
• Tendències del Mercat Laboral

El Mercat
de treball

Alguns trets característics
El Mercat de Treball és l’àmbit en el qual coincideixen les demandes de treball
(ofertes d’ocupació) que fan les empreses i les ofertes de treball (demanda
d’ocupació) de les persones que aspiren a un lloc de treball.

COL·LECTIUS
PRIORITARIS D’OCUPACIÓ
•

Referents als col·lectius prioritaris d’ocupació determinats en la
implementació de les accions de formació i d’ocupabilitat del SOC–
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya,
donada la seva situació especialment vulnerable dins del mercat
laboral. Aquests col·lectius prenen una especial rellevància en el
context actual tant important de crisis econòmica derivada de la
situació de pandèmia de la Covid-19.

Joves
menors
30 anys

MECANISME
ECONÒMIC
+
INSTITUCIÓ
SOCIAL

REQUEREIX
D’UNA
FORMACIÓ
CONSTANT

Nous perfils Covid-19?
Atur
llarga
durada

Discapacitat

DINÀMIC I
CANVIANT
DIVERSITAT
D’OCUPACIONS I
DE PERFILS
PROFESSIONALS
I LABORALS

Risc
exclusió
social
Majors
45 anys
Perceptores
RMI

Immigrants

Treballadores
Autònoms

Dones
desafavorides

Mesures
judicials i
exreclusos

Baixa
qualificació
professional

Context socioeconòmic 2018 i 2019

2018

2019
CATALUNYA
o Catalunya continua essent un territori de
petites i mitjanes empreses.

o Importància del pes econòmic, social i
demogràfic de la demarcació de
Barcelona sobre el total de Catalunya.

o La demanda interna a Catalunya
continua sent el principal motor del
creixement econòmic.

PROVÍNCIA DE BARCELONA

Context socioeconòmic 2020

 10 activitats econòmiques sumen el 62% de la pèrdua total de
facturació a la demarcació de Barcelona. I, en concret,
l’hostaleria i les activitats comercials són les activitats
econòmiques que dominen les caigudes de facturació.

MATARÓ
 El decreixement de la contractació a la ciutat de Mataró el 2020 se situa
en un -23,7% inferior respecte a la del 2019.

 La variació interanual de l'atur registrat a Mataró el 2020 més elevada
és la del sector de l’Agricultura (35,95%), seguida de la del sector
serveis (24,67%), la del sector sense ocupació anterior (20,82%), la del
sector de la construcció (16,05%) i la del sector de la indústria
(12,49%).
 8 de cada 10 assalariats de l'hostaleria i de les activitats artístiques de
Mataró s'ha vist afectat per un ERTO el 2020.

MARESME
 S’estima que la facturació pel 2020 disminuirà al voltant d’un 12’3% a la comarca del Maresme (-973M€) respecte les dades
de l’any 2018.

 L’atur continua afectant especialment a gent gran amb baix nivell
formatiu i l’atur de llarga i molt llarga durada continua essent un dels
principals problemes del mercat laboral.

 El col·lectiu dels

 Les dones, com

joves (fins els 29 anys)
també és el que més
pateix l’atur a la ciutat de
Mataró, especialment els
menors de 20 anys.

ve succeint des de fa més
de 5 anys, són el col·lectiu
més afectat per l'atur a
Mataró.



Impacte de la Covid19

Augment
important
de l’atur

 L’1 de juliol de 2020 a Mataró hi havia
1.672 ERTO - expedients de regulació
temporal d’ocupació, que afectaven a
10.233 treballadors i treballadores.

La irrupció de la pandèmia
sanitària de la Covid19
l’any 2020 a nivell mundial
provoca estimacions de
canvis importants en els
contextos socioeconòmics
territorials d’arreu del món.



 L’atur augmenta un 21,6% respecte el 2019 a la comarca del
Maresme, arribant a uns nivells d’atur registral del 16’4%.

El febrer del 2021 la
taxa d’atur a la ciutat de
Mataró era del 16,56%

Aparició
figura dels
ERTO

Algunes
tendències de
creixement i
nous jaciments
d’ocupació

229 M€ en termes absoluts favorables
en la facturació del sector de l’educació,
sanitat i serveis socials.


COVID19

Nous perfils
de pobresa i
vulnerabilitat
social

entorn

VUCA

 52,7% de taxa ocupació registrada i 12’6%
taxa d’atur registrat a la província de
Barcelona

Reducció
important
del teixit
empresarial

Descens
important
de la
facturació
empresarial

Gran pèrdua
de volum de
negocis a
tots els
sectors

El desembre de 2020, a Mataró hi havia
6.412 persones a l’atur que no rebien
prestació econòmica per desocupació.

 -28.849,3 M€ en la facturació
total del teixit empresarial de
la demarcació de Barcelona.

 Disminució del -12,3% de la
facturació a la comarca del
Maresme.

 Distribució de l’impacte en
la facturació de diferent
forma i en diferents nivells
entre els diferents sectors i
activitats econòmiques

 Impacte de -85 M€ en volum de
negocis del sector primari, -7.489 M€
en la indústria, -1.052 M€ en la
construcció i -20.223 M€ en el sector
serveis a la provincia de Barcelona.

Tendències del Mercat Laboral

ACTIVITATS I OCUPACIONS
EN CREIXEMENT

ACTIVITATS ECONÒMIQUES PROVÍNCIA DE BARCELONA
(FONT INFORMACIÓ FORMAL- SEPE)

Raons i amenaces
pel creixement
d’aquestes activitats
econòmiques
(Quadre pàg.100
document de base)

Activitats
de consultoria de
gestió empresarial
Activitats esportives
Comerç al detall Construcció
d'edificis Economia Social Economia
verda i circular Educació Informació i
comunicacions Salut Bio i qualitat
de vida Logística Mobilitat Sectors
creatius Serveis de menjars i
begudes Serveis tècnics
d'arquitectura
i enginyeria Transport i
emmagatzematge.

Data Analysts
Data Cientists Conductors
assalariats d’automòbils, taxis i furgonetes
Desenvolupadors d’Apps i plataformes webs
Dissenyadors gràfics Especialistes en
impressió 3D Fisioterapeutes Enginyers
consultors ambientals Peons del transport de
mercaderies i descarregadors Programadors
informàtics Atenció a les persones i el Benestar
Turisme Urbà Agricultura Ecològica
Comunicació Economia Social i Solidària
Economia Verda i Circular Indústria
Farmacèutica Tècnics de gravació audiovisual
Tècnics de les TIC Tècnics de manteniment
d’equips electromecànics
Tècnics i professionals científics
i intel·lectuals Urbanistes.

OCUPACIONS ECONÒMIQUES PROVÍNCIA DE BARCELONA
(FONT INFORMACIÓ FORMAL- SEPE)

Factors en els
quals se sustenten
aquestes expectatives
de creixement
d’ocupacions
(Quadre pàg.102
del document de base)

Intel·ligència Artificial (IA)
Explotació de dades Robotització
Cloud Computing Màrqueting Digital
Big Data Information Security
Perfils professionals de
caire assistencial.

PERFILS PROFESSIONALS MÉS DEMANDATS EN GENERAL
(FONTS INFORMACIÓ INFORMALS)

Més informació
(Quadre pàgs.108 i 112 del document de base)

Tendències del Mercat Laboral

ACTIVITATS I OCUPACIONS
EMERGENTS

ÀREES PROFESSIONALS AMB UN ALT POTENCIAL
DE CREACIÓ DE NOUS LLOCS DE TREBALL
(FONT INFORMACIÓ FORMAL- SOC)

Més informació
(Quadre pàg.106 del document de base)

OCUPACIONS EMERGENTS EN GENERAL
(FONTS INFORMACIÓ INFORMALS)

Atenció a la infància
Tecnologies de la
informació i comunicació
Ajuda a persones joves amb
dificultats d'inserció Millores
en l’habitatge Sistemes de
seguretat Transports
col·lectius locals Comerços
de proximitat Turisme i
desenvolupament cultural
local Sector audiovisual
Aprofitament dels espais
públics urbans Revaloració
del patrimoni cultural
Medi ambient.

Noves tecnologies
Sector Sociosanitari
Medicina i Salut
Turisme Medi ambient
Biotecnologia Psicologia
i Salut mental Traducció
i Interpretació Educació
online Sector Econòmic

Més informació
(Quadre pàgs.108 i 112 del document de base)

• Alguns trets característics
• Necessitats formatives ocupacionals
• Àrees prioritàries de formació
• Programació de l’oferta formativa ocupacional.

La Formació
Ocupacional

Alguns trets característics
La Formació Ocupacional són tots aquells estudis i aprenentatges encaminats a la inserció, reinserció i actualització laboral,
que tenen per objectiu principal augmentar i adequar el coneixement i les habilitats dels actuals i futurs treballadors i
treballadores al llarg de tota la vida.
 Les empreses s’estan adonant que és
important comptar amb professionals
que no només tinguin títol universitari,
sinó competències, com per exemple
capacitat d’adaptació; proactivitat i
creativitat. Aquestes competències
requereixen un aprenentatge constant.
Són competències per a la vida.

COMPETÈNCIES
ESPECÍFIQUES
I COMPETÈNCIES
TRANSVERSALS

AL LLARG
DE TOTA
LA VIDA

 Desajust entre les competències
que tenen els professionals del
mercat de treball i les competències
que necessiten les empreses que en
formen part, conforme aquestes
van canviant i evolucionant.

VINCULADA
AL MERCAT
DE TREBALL
CONEIXEMENTS
TEÒRICS
I HABILITATS
PRÀCTIQUES

 La Formació ocupacional equilibra
la relació entre l'oferta laboral i la
demanda del Mercat de Treball.

Necessitats formatives ocupacionals

Més informació
(Pàgs.122 i 126 del document de base)



Les característiques de dinamisme i desajust entre formacions professionals i competències
requerides per les empreses del Mercat de treball, sumades al context de pandèmia de la Covid19 i
el seu element d’entorn VUCA, dificulten l’estudi de les noves necessitats formatives demandades
per les empreses en l’actualitat.

FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I TRANSVERSALS
(FONT INFORMACIÓ FORMAL- SEPE)

FORMACIONS EN COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I TRANSVERSALS
(FONTS INFORMACIÓ INFORMALS)
 Formacions derivades de la demanda de llocs de treball per
relleu generacional en oficis manuals i de manteniment.
 Estudis multidisciplinaris i transversals que connectin
diferents camps laborals i formació en habilitats i
competències per a la vida.
 Formacions relacionades amb les carreres tècniques,
especialitzacions amb un major nombre de llocs de treball de
present i futur.
 Treball de competències per ocupar llocs de treball que cada
vegada estan més lligats a projectes concrets i a la mobilitat.
 Formacions relacionades amb els nous perfils professionals
tecnològics i digitals, que són els més sol·licitats per liderar
els canvis als quals s'enfronta el món laboral
 Formacions ocupacionals vinculades amb la Formació
Professional, que es postula com una opció cada vegada més
valorada com a via d'inserció laboral.

Més informació
(Quadre pàgs.124 a 126 del document de base)

Dret internacional Diplomàcia Teoria política
Investigació de mercats Anàlisis de dades
Sociologia Tècniques d’investigació
quantitatives i qualitatives Classificació i
reciclatge Conservació d’aliments Seguretat i
higiene alimentaria Atenció al client
Manipulació d’aliments Seguretat i higiene al
treball Mecànica bàsica d’automòbils
Agendes electròniques Escàners Informàtica
de gestió Internet Arquitectura Urbanisme
Polítiques públiques Seguretat i higiene
industrial Adaptabilitat a múltiples sistemes
operatius informàtics Normatives nacionals i
internacionals en tots els àmbits laborals
Seguretat informàtica Blockchain Impressió
3D Comunicació audiovisual Producció
cinematogràfica Comunicació corporativa
Disseny web Entorns virtuals de treball en
xarxa Biomedicina Biotecnologia Indústria
4.0 Innovacions tecnològiques Coneixements
sanitaris Cures auxiliars d’infermeria
Economia verda Tecnologia aplicada a
l’agricultura Gestió de magatzems

Constància Imparcialitat
Responsabilitat Autonomia
Gestió de l’estrès Habilitats
comunicatives Idiomes
Ofimàtica diferents nivells i
programes Organització
Proactivitat Obertura mental
Precisió Treball sistemàtic
Adaptabilitat Disponibilitat
d’aprenentatge Treball en
equip Orientació a objectius i
resultats Capacitat resolutiva
Eficiència Empatia Polivalència
Curiositat científica Habilitats
en les relacions personals
Constància Prevenció de riscos
laborals

Àrees prioritàries d’ocupació

FAMÍLIES FORMATIVES EN
ÀREES PRIORITÀRIES D’OCUPACIÓ
•

•

El Programa de Formació d'Oferta en Àrees Prioritàries (FOAP) del
SOC – Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ofereix a les persones
treballadores una formació d’acord amb el seu potencial i adaptada a les
necessitats del mercat laboral. L’objectiu d’aquest programa és afavorir
la productivitat i la competitivitat de les empreses, així com la
qualificació i la promoció de les persones treballadores, a través d’una
formació personalitzada subvencionada.
Per a l’any 2020, i per la comarca del Maresme, les famílies formatives
en àrees prioritàries per a la formació ocupacional són:

DESTINATARIS ACCIONS FORMATIVES FOAP

Més informació
(pàg.128 a 130 del document de base)

QUI

Impacte Covid-19?

Química

IMS

• Les persones destinatàries de les accions formatives
finançades Programa de Formació d'Oferta en Àrees
Prioritàries (FOAP) del SOC – Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya són, prioritàriament, persones treballadores en
situació d'atur demandants d'ocupació (DONO), però també
col·lectius vulnerables socialment com:
 Persones amb especials dificultats d’inserció al mercat de
treball i/o en situació de vulnerabilitat social (discapacitat
igual o superior al 33% ; persones majors de 45 anys; DONO
+ de 2 anys ininterromputs)
 Persones que no cobren prestació per desocupació o que no
hi tinguin dret.

Imatge i so

 Persones amb baixa qualificació professional.

HOST
Hostaleria i
turisme

FEM / FME

 Joves menors de 30 anys.
AGAJ

Fabricació
electromecànica

Agrària i
Jardineria

TCP

TMVU

Tèxtil,
confecció
i pell

Transport i
manteniment
de vehicles Nàutica

TMVG
Transport i
manteniment
de vehicles –
Electromecànica de
vehicles

 Persones beneficiàries dels programes PREPARA, Activació
per a l'Ocupació i d'altres que comportin l'obligació o
compromís de participar en cursos de formació professional
per a l'ocupació, dins de les polítiques actives d'ocupació del
SOC.

Programació de l’oferta formativa ocupacional

Especial atenció
a les àrees
prioritàries del
mercat de treball

Necessitat
d’habilitar docents
en certificats de
professionalitat

Incidència important de
les TIC i la digitalització
al món laboral i social

Fomentar les
pràctiques en
empreses
Necessitat de fer una
reconversió i requalificació
de perfils professionals
actuals al mercat de treball

Implicar multiagents
de la comunitat
educativa i formativa
en la programació de
l’oferta formativa

Necessitat de redefinició i
segmentació dels nous
col·lectius d’interès pel
mercat de treball

Més informació

Importància
de les
acreditacions

Especial
rellevància
del treball
de reposició

Especial
atenció als
joves en la
inserció
laboral

(pàg.131 a 139 del document de base)

Tenir sempre en compte
el desajust entre l’oferta i
la demanda laboral a
l’hora de programar la
formació ocupacional

Treball de les
competències
transversals

Aposta per potenciar
la Formació Professional
i la Formació Dual a
alguns sectors amb gran
demanda de treball

Necessitat de
formació teòrica
i pràctica per
emprenedors
i autònoms
Necessitat que els
continguts formatius
educatius vinculin
universitat i empresa

Necessitat de
programació d’accions
formatives específiques
adequades als
autònoms i a les PYMES

• Noves propostes d’estudi

Consideracions
finals

Aterrar les necessitats
formatives ocupacionals
a casa nostra intentant
disminuir el gap que hi ha
entre l’oferta i la demanda
de treball.

Mapa de projectes
d’encaix entre
l’oferta i la
demanda del
mercat de treball a
la ciutat de Mataró

Mapa d’itineraris
de formació i
inserció de la
ciutat de Mataró

Noves propostes d’estudi
Mapa del teixit
empresarial de la
ciutat de Mataró

Mercat de
Treball

Formació
Ocupacional

Mapa de recursos
educatius,
formatius i
d’inserció de la
ciutat de Mataró

Noves necessitats d’observació, priorització i/o cerca
de dades relacionades amb les dues variables observades.

Mapa actualitzat
dels perfils
professionals
ocupacionals
del mercat de
treball a Mataró

Mapa actualitzat
dels perfils del
sistema educatiu
de Mataró

COORDINACIÓ INTERNA
INTERDISCIPLINAR
I INTERDEPARTAMENTAL

LIDERATGE PÚBLIC
I COMUNITARI COMPARTIT

Accions coordinades
i transversals de
les diferents àrees
i serveis municipals
que actuen en l’àmbit del
desenvolupament
econòmic local.

Treball transversal
constant derivat de l’acció
conjunta i coordinada dels
diferents agents
comunitaris relacionats
amb l’educació i la
formació a la nostra ciutat.

MARC INSTITUCIONAL PROPI DE CIUTAT

Treball conjunt d’actors públics i privats alineat amb el
context institucional de la ciutat i el nou marc estratègic de
l’Agenda 2030 i dels ODS , així com amb els nous reptes
emergents derivats de la pandèmia del coronavirus.

EL MERCAT DE TREBALL
I LA FORMACIÓ OCUPACIONAL
Exploració sobre noves ocupacions i necessitats formatives
al Mercat de Treball de Mataró.
Març 2021

‘Que allò
que fem avui
ens acosti a allò
que volem ser
demà.’
J. Brown

