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Resum executiu
ABSTRACT
El document ‘El Mercat de Treball i La Formació Ocupacional. Província de Barcelona. Març 2021’ realitzat pel Servei
d’Estratègia i Governança de l’Ajuntament de Mataró és un recull de dades descriptives que té per finalitat obtenir una
radiografia general del Mercat de Treball i de la Formació Ocupacional a la província de Barcelona, a la comarca
del Maresme i a la ciutat de Mataró a dia d’avui. Aquest document vol donar resposta a dues accions estratègiques del
Pla de Mandat 2019-2023 de l’Ajuntament de Mataró, que formen part del Repte de Ciutat ‘La lluita contra l’atur i la
creació d’ocupació de qualitat’, que té per objectiu ‘Fer de Mataró una ciutat que afavoreixi les actuacions de generació
d’ocupació i reducció de la precarietat laboral, reduint la taxa d’atur municipal i afavorint els mecanismes efectius
d’integració social’.
Per dur a terme la recollida de dades respecte les dues variables treballades al document –Mercat de Treball i
Formació Ocupacional- 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 procurant una temporalitat de les fonts d’informació no superior als 3 anys d’antiguitat-. Per tal de delimitar la gran
quantitat d’informació dinàmica que hi ha al respecte de les variables treballades, hem optat per utilitzar un sistema de
priorització de les fonts d’informació de doble via. Per un costat, les classifica en tres nivells diferents d’ús:1) fonts
d’informació Localitzades, 2) fonts d’informació Prioritzades i 3) fonts d’informació Utilitzades; i per l’altre costat, les
classifica en funció de si la font d’informació contempla un o més ítems dels concretats que es volien obtenir vinculats a
les dues variables treballades, que són: 1) Sectors econòmics en creixement; 2) Sectors econòmics emergents; 3)
Necessitats formatives ocupacionals.
La cerca, localització i recollida de les fonts d’informació es va realitzar durant l’espai temporal comprès entre l’1 de
gener de 2021 i el 28 de febrer de 2021. El treball d’anàlisis, posada en comú i redacció de forma unificada de les
dades treballades es va fer de l’1 de març del 2021 al 31 de març del 2021, moment en que es dóna per finalitzat el
document. En total hem localitzat 70 fonts d’informació (52 formals i 18 informals), de les quals n’hem utilitzat 48
(33 formals i 15 informals) les dades de es quals hem plasmat de diferents formes en el document final redactat per
tal de fer-ne la seva unificació. Aquestes formes d’unificació de continguts que hem fet servir són: 1) mitjançant
descripcions i unificacions de continguts localitzats de forma redactada; 2) mitjançant imatges i diagrames visuals
obtinguts de les fonts d’informació utilitzades; 3) mitjançant citacions i notes al peu de pàgina de les fonts d’informació
emprades en cada moment determinat; 4) mitjançant apartats resum d’informacions amb el nom ‘A mode de síntesis’
en diferents moments del document; 5) mitjançant la utilització d’icones visuals per referenciar informacions vinculades
a un mateix tema, en el nostre cas, les informacions que fan referència en algun sentit al tema de la Covid19; i 6)
mitjançant les referències bibliogràfiques utilitzades a l’apartat final del document de Bibliografia.
Sabem les limitacions metodològiques que comporta la utilització de metodologies amb un alt grau de
subjectivitat; però hem cregut que, en el cas del nostre treball, utilitzar aquest tipus de metodologies era la més
pertinent, tenint en compte la naturalesa de les dades de les diferents fonts d’informació utilitzades. Com hem comentat
abans, l’objectiu essencial del document és la d’oferir una descripció al respecte de les dues variables treballades
combinant dades de diferents fonts d’informació i el màxim d’actualitzades possible.
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Tot i ser un document descriptiu de recollida de dades, hem volgut afegir un apartat final a mode de consideracions a
tenir en compte derivades de les dades recollides i plasmades en el document; plantejant possibles noves propostes
d’estudi o nous marcs de dades que poden ser interessants de realitzar a partir d’aquest document.
Referent a les dades contemplades de les fonts d’informació utilitzades al document, i referent al contingut final
d’aquest, pensem que aporta diverses informacions respecte les dues variables treballades que es poden treballar des
de diferents perspectives i sobre les quals podem fer varis exercicis de reflexió i anàlisis posterior des de diferents
prismes. Aquest context marc de dades realitzat ha de poder servir, doncs, per bolcar-hi posteriorment altres
informacions de contrast en diferents àmbits i per treballar diferents aspectes o escenaris, ja sigui en clau
estratègica com a un nivell més tècnic. Per exemple, en clau estratègica general, pot servir per al treball del nou
model de ciutat Mataró2030 focalitzat en l’Agenda2030 i els reptes en clau de lluita contra l’atur i la generació
d’ocupació de qualitat, Aterrant els ODS-Objectius de Desenvolupament Sostenible en els objectius estratègics de la
ciutat referents a la promoció econòmica i social; i en clau tècnica específica, pot servir per ajudar a detectar
necessitats, recursos, eines i possibilitats dels nostres serveis municipals relacionats amb el desenvolupament
econòmic i social de la nostra ciutat i del nostre territori; o també, més concretament encara, establir les pautes de
priorització d’especialitats formatives a treballar des del servei de formació del SOM-Servei d’Ocupació Municipal, en
funció de les ocupacions amb perspectives positives de creixement i les ocupacions emergents al mercat de treball que
s’hagin detectat; per exemple.

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

A mode de consideracions generals, podem dir que les dades obtingudes i plasmades al document final ressalten
les següents qüestions generals:
A) Que els components característics de la pandèmia Covid19, com ara l’anomenat ‘Entorn VUCA’ –Volatilitat;
Incertesa (Uncertainly); Complexitat; Ambigüetat- han incidit directament en les diferents realitats vitals i els diferents
àmbits de desenvolupament social, econòmic, cultural i emocional en els quals ens desenvolupem i interaccionem els
humans. I que aquest fet augura previsions de canvis importants en les formes de relació i comunicació
humanes derivades de la pandèmia mundial del coronavirus; amb nous paradigmes culturals i relacionals que
implicaran canvis essencials de base a les nostres societats; com per exemple, la digitalitació de les societats
humanes i la seva tecnificaió; o l’augment de les desigualtats socials i la vulnerabilitat econòmica arreu, entre d’altres.
B) Que és aviat per tenir dades concretes de l’impacte de la pandèmia del coronavirus en el nostre context social i
econòmic en termes qualitatius – no tant quantitatius, on ja tenim algunes primeres dades orientatives al respecte-, i
que, per tant, actualment encara es treballa amb dades estimatives. Aquestes dades estimatives ens diuen que els
primers efectes de la Covid19 es materialitzen en l’àmbit del desenvolupament econòmic, amb canvis
significatius al Mercat de Treball, a part dels efectes evidents relacionats amb la salut personal i comunitària, donat
que es tracta d’una pandèmia d’ADN sanitària; i a part dels elements relacionals i culturals comentats anteriorment.
C) Que el panorama socioeconòmic dels darrers dos anys -2018 i 2019-, caracteritzat per una tendència de creixement
econòmic i social a casa nostra, encara que cada vegada més tímidament, ha canviat i està canviant de forma
important amb la irrupció de la pandèmia de la Covid19. Les dades mostren com l’estructura empresarial dels
territoris presenta canvis de forma significativa amb una reducció important de teixit empresarial; l’augment
generalitzat arreu de l’atur; l’augment creixent de les desigualtats socials; i l’augment de la vulnerabilitat
econòmica de moltes persones i famílies, amb el sorgiment de nous perfils de pobresa. I la nostra ciutat no n’és una
excepció.
D) Que tot i la pèrdua de llocs de treball i de teixit empresarial i tots els canvis desfavorables generats per la Covid19 a
nivell generalitzat, hi ha activitats i ocupacions laborals amb tendències de creixement i activitats i ocupacions laborals
noves o emergents relacionades amb diferents sectors econòmics, que estan generant l’augment de llocs de treball i
la creació de nous llocs de treball i noves oportunitats vinculades a aquesta nova realitat post-pandèmica o
accentuades també com a conseqüència d’aquesta.
E) Que els canvis que es generen al mercat de treball tenen un efecte també en aquelles variables relacionades
amb ell, com per exemple en la formació ocupacional, en el cas que atenem nosaltres al nostre document. En
aquest sentit, els nous jaciments d’ocupació i sectors en alça són una oportunitat per reeixir el mercat laboral, però
caldrà fer un exercici de readaptació dels perfils laborals professionals demandats per les empreses en aquests sectors
amb els perfils laborals professionals existents demandants d’ocupació. I per fer-ho, caldrà detectar les noves
necessitats d’aquests llocs de treball en els diferents àmbits formatius així com en competències específiques
i transversals, per poder programar formacions ocupacionals generals i específiques noves o readaptades als
nous llocs de treball.
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F) Que tots aquests efectes generals post-pandèmics plantegen la necessitat imminent d’abordar els nous reptes
globals emergents, així com els vells reptes estructurals locals pendents que ja existien abans de la pandèmia a la
nostra ciutat i al nostre territori. I que cal fer-ho des d’un nou paradigma de canvi d’època; que implica la cerca de
solucions de forma transversal, interdisciplinar i col·lectiva a les diferents necessitats i problemàtiques
actuals, on hi té un paper actiu essencial el treball conjunt dels diferents agents comunitaris existents a la ciutat.
G) Que alguns d’aquests nous i vells grans reptes imminents que haurem d’abordar com a societat i liderar des
de les administracions públiques d’una forma transversal i de forma inajornable, giren a l’entorn de temes prou
importants com la crisis del planeta, els recursos i el sistema natural; el canvi climàtic; la crisi humanitària i vital; la
digitalització de les societats; l’atur, l’ocupació i la recuperació econòmica del teixit empresarial; la salut comunitària i
els efectes psicològics i morals de la pandèmia; els nous models de ciutat i els canvis estructurals – de model i de
gestió- de l’administració pública; entre d’altres.

‘ No estem davant d’una època de canvis,
estem davant d’un canvi d’època’
Leonardo Da Vinci

Fa temps que Mataró va iniciar diferents processos estratègics per treballar amb una mirada ‘geoglocal’ –
oberta al món, centrada en el territori- la personalitat i el context de la ciutat des d’una governabilitat
democràtica i inclusiva. Processos de reflexió interna i externa dels reptes de ciutat presents i futurs del territori;
processos de treball intern interdisciplinari d’àrees i serveis municipals per cohesionar, transversalitzar i millorar la
gestió pública municipal; processos de participació d’agents públic-privats en el treball transversal de diferents àrees
d’actuació municipal; processos col·lectius d’implicació de multi agents comunitaris públics i privats en la gestió del
canvi i la innovació col·lectiva; entre d’altres. Aquest marc institucional estratègic l’abordem a l’inici del document i és
clau tenir-lo en compte per entendre la integració de les dades resultants del document elaborat en el context de
present i la projecció de futur de la nostra ciutat des d’aquesta perspectiva de treball alineat en quant a
l’estratègia, la imatge i la marca de ciutat.
La responsabilitat de les administracions i institucions públiques en la resolució de les necessitats, problemàtiques,
reptes i aspiracions de la societat és inherent en el seu ADN, per això cal que ara fem un exercici intens d’adaptació
àgil i ràpida al nou entorn VUCA, per seguir amb el nostre objectiu principal global de fer un món millor per a tothom,
sense deixar ningú enrere. Amb la Covid19 l’acció i el lideratge comunitari prenen un paper essencial en la generació
col·lectiva de canvis i solucions transversals i de base en les diferents necessitats territorials, econòmics, personals i
socials. L’administració pública té ara més que mai l’oportunitat i el repte de saber vehicular, enfortir i
acompanyar aquest nou paradigma d’interacció cooperativa i col·laborativa dels diferents agents comunitaris
en la implicació directa de canvi constructiu del seu entorn immediat.
D’aquí la importància de poder disposar d’un marc de dades descriptives de referència a mode de radiografia
actual en diferents temes, en el cas que ens pertoca, la descripció de les dues variables treballades al document que
hem elaborat - el Mercat de Treball i la Formació Ocupacional a casa nostra- ; i la importància de fer-ho a dia d’avui,
en plena època de canvis; o potser més ben dit, en ple context de canvi d’època.
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El Mercat de Treball
Segons la definició que ens ofereix l’Enciclopèdia Catalana, 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. A casa nostra el Mercat de Treball sol estar
influït i regulat pel Govern a través del dret laboral i per una
modalitat especial de contractes, els convenis col·lectius de treball.

El mercat de treball no
es pot entendre només
com un mecanisme
econòmic, és també
una institució social
que determina la
posició que les
persones ocupen
en la societat.

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.

Les relacions laborals són aquelles que s’estableixen entre les
persones treballadores i l’empresa en un procés productiu. Però el
mercat de treball no es pot entendre només com un mecanisme
econòmic, és també una institució social que determina la posició
que les persones ocupen en la societat. Aquesta posició social
influeix en moltes ocasions en les diferents oportunitats de
desenvolupament personal que es tindran al llarg de la vida.

En l'últim quart del segle XX, els canvis en la societat laboral han
estat molt intensos i profunds. La globalització, especialment en les
comunicacions, mercats i intercanvis financers, ha produït una nova
divisió del treball, una fase accelerada de deslocalitzacions empresarials
i un procés de concentració de capitals en grans oligopolis a gairebé tots
els sectors econòmics. Actualment el Mercat laboral és molt dinàmic i
canviant, i en els darrers anys ha patit canvis importants, tant des de
l'aspecte sociològic, com des de l'econòmic i el tecnològic. Aquests
canvis han propiciat la desaparició d'algunes feines i l'aparició

Actualment el
Mercat laboral és
molt dinàmic i
canviant, i en els
darrers anys ha
patit canvis
importants, tant
des de l'aspecte
sociològic, com
des de l'econòmic
i el tecnològic.

d'unes altres.

Les característiques
de les empreses
actuals exigeixen
treballadors i
treballadores amb
uns perfils molt
determinats i potencien
la creació de noves
formes de treball
i noves formes
de relacions laborals.

Les característiques de les empreses actuals exigeixen treballadors i
treballadores amb uns perfils molt determinats i potencien la creació de
noves formes de treball i noves formes de relacions laborals entre les
persones treballadores i les empreses. Aquests nous jaciments
d’ocupació -àmbits on es troben les ocupacions emergents i a l’alça- i
aquestes noves formes de treball requereixen de noves capacitats,
habilitats i coneixements ocupacionals, que impliquen la cerca i el
desenvolupament de noves formacions laborals, adequades als nous
llocs de treball conforme la societat va canviant i evolucionant.
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La persona
treballadora
pot tenir diferents
perfils personals i
professionals que es
conformen per una
sèrie de característiques
a cada moment
determinat de
la seva vida laboral.

La persona treballadora pot tenir diferents perfils personals i
professionals que es conformen per una sèrie de característiques a
cada moment determinat de la seva vida laboral. Així doncs, al llarg
del temps, les persones anem evolucionant i adquirint diferents
rols, habilitats, competències, actituds, coneixements i sabers,
tant a nivell personal com a nivell professional, que ens
posicionaran d’una manera o altra en el mercat laboral de cada
moment determinat.
L’any 2018 la
demarcació de
Barcelona continua
tenint una importància
elevada en quant al pes
econòmic, social i
demogràfic que suposa
sobre el total de
Catalunya.

Les dades de l’any 2018 del mercat de treball indiquen com fins
ara la importància del pes econòmic, social i demogràfic de la
demarcació de Barcelona sobre el total de Catalunya. L’any
2018, la província de Barcelona acumulava el 73,8% de la
població de Catalunya; reunia el 74% de societats
mercantils i el 80,2% de persones ocupades de tot el
territori català; i acumulava el 82,1% de la facturació total
del país.

El 2018 Catalunya està immersa encara en una època de creixement a
El 2018
Catalunya
està immersa
encara en una
època de
creixement
a l’alça.

l’alça: l’ocupació creix un 6,6%, les societats mercantils creixen un 5% i el
volum de negocis d’aquestes creix un 6% respecte l’any anterior a la
demarcació de Barcelona. El 86% de les empreses de la província són
empreses considerades joves (tenen menys de 28 anys) i els tres
sectors

que

concentren

més

ocupació

són

el

sector

d’Activitats

administratives i serveis; el sector de l’Hostaleria i el sector d’Activitats
professionals, científiques i tècniques.

Catalunya continua essent un territori de petites i mitjanes
empreses. A la demarcació de Barcelona, 3 de cada 4 societats
mercantils facturen menys d’1 milió d’euros l’any. Els 3 sectors
amb una major xifra de negoci són el sector de les Químiques
i farmacèutiques; el sector d’Altres tipus de comerç a l’engròs
i el sector de Vehicles de motor i altres materials de transport.
Per contra, els sectors amb menys facturació de la demarcació de
Barcelona són el d’Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca; el de

Catalunya continua
essent un territori de
petites i mitjanes
empreses.
A la demarcació
de Barcelona,
3 de cada 4 societats
mercantils facturen
menys d’1 milió
d’euros l’any.

les Indústries extractives i el de la Fusta i suro.
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El 2018 la
comarca del
Maresme és
més important en
termes d’ocupació
que en termes
de facturació.

El 2018 la comarca del Maresme ocupa la 6a posició - de 12 - pel que
fa referència a les comarques amb més volum de facturació de la
demarcació de Barcelona; amb un 2,8% del total de la xifra de
negocis. El Maresme, amb un 62’9% de taxa d’ocupació registrada
i un 12,3% de taxa d’atur registrat, és més important en termes
d’ocupació que en termes de facturació.

El Maresme és la tercera comarca de la demarcació amb una
major presència d’empreses joves. El seu teixit empresarial es
caracteritza per una elevada presència del sector serveis (62,6%
dels llocs de treball i 56,2% de la facturació comarcal) i una
presència més reduïda del sector industrial (26,7%.dels llocs de
treball i 36,3% de la facturació comarcal). 1/3 de la facturació
d’aquest teixit empresarial procedeix de la Indústria química
i farmacèutica, el Tèxtil, confecció, cuir i calçat i el Comerç a
l’engròs d’alimentació i begudes. I més d’1/4 part de la xifra de
negoci de la comarca la generen empreses situades a la seva

El teixit empresarial
del Maresme l’any 2018
es caracteritza per una
elevada presència del
sector serveis i una
presència més reduïda
del sector industrial.
Més d’1/4 part de la
xifra de negoci de la
comarca la generen
empreses situades a la
seva capital, Mataró.

capital, Mataró.
L’any 2019 hi ha un canvi de tendència respecte el 2018, amb un
L’any 2019
l’economia
catalana continua
en expansió però
n’ha moderat
el ritme de
creixement
respecte als
quatre anys
precedents.

alentiment del creixement econòmic mundial, tant en les economies
avançades com en les economies en desenvolupament. L’economia
catalana continua en expansió el 2019, però n’ha moderat el ritme de
creixement respecte als quatre anys precedents. El mercat laboral té uns
creixements menys intensos de l’ocupació i una reducció menys notable
de la taxa d’atur que anys anteriors, i el creixement en el teixit empresarial
pràcticament s’estanca. La demanda interna a Catalunya continua sent
el principal motor del creixement econòmic i el sector serveis és el que
més s’incrementa en termes d’ocupació.

A la província de Barcelona les dades mostren que el 2019 hi va
haver una certa desacceleració en la majoria d’indicadors
respecte al creixement sostingut que hi va haver en el període
anterior 2014-2018 a la demarcació de Barcelona: l’atur registrat
a la província de Barcelona va caure set dècimes; l’ocupació va
registrar un creixement inferior de poc més d’un punt i les

El 2019 hi va haver una
certa desacceleració en
la majoria d’indicadors
respecte al creixement
sostingut que hi va haver
en el període anterior
2014-2018 a la província
de Barcelona.

empreses pràcticament no creixen.
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El sector de les
TIC - tecnologies
de la informació i la
comunicació digital
és el que va créixer
més a la província
de Barcelona
l’any 2019.

Tot i així, en el 83% dels municipis va augmentar el nombre de
persones ocupades residents, en el 46% també creixen les
empreses i en el 50% de municipis baixa el nombre de persones
en atur. Hi ha una dada especialment remarcable: el sector de les
tecnologies de la informació i la comunicació digital (TIC) és el que va
créixer més a la província l’any 2019, acumulant un augment del 67%
en els darrers cinc anys.

Respecte la comarca del Maresme, a la finalització de l’any 2019,
l’ocupació registrada de la població resident presenta un increment
de l’1,6% (similar al de la demarcació), gairebé la meitat que l’any
2018 i l’any 2017. L’ocupació creix més en les dones (2,1%)
que en els homes (1,2%), fent que el pes de les dones ocupades
al Maresme (47%) sigui el quart més alt de la demarcació.

El pes de les
dones ocupades
a la comarca del
Maresme (47%)
era el quart més alt
de la demarcació de
Barcelona el 2019.

Mentre que la població ocupada total ha augmentat, en el grup
La taxa d’ocupació
registrada global
de la població en
edat de treballar al
Maresme se situa al
63,3% l’any 2019.

d’edat de 30 a 44 anys s’han perdut gairebé mil sis-cents ocupats
residents a la comarca del Maresme. La taxa d’ocupació registrada
global de la població en edat de treballar al Maresme se situa al
63,3%, la segona taxa d’ocupació més baixa de totes les comarques
de la demarcació.

L’evolució dels llocs de treball continua la tendència positiva,
amb un creixement de l’1,1%, encara que una xifra inferior a la
dels anys anteriors, i en el cas de les empreses el creixement ha
estat del 0,3%, per sobre de la mitjana de totes les comarques. Els
sectors que més augmenten en nombre d’empreses són el de la
construcció (4,6%) i el de serveis (0,4%). En canvi, el sector de la
indústria i el de l’agricultura perden teixit empresarial.

Els principals indicadors
relacionats amb l’activitat
econòmica i el mercat de
treball a Mataró el 2019
continuen instal·lats en una
senda de millora, tot i que el
ritme de descens de l’atur
es comença a frenar.

El 2019,
els sectors
que més augmenten
en nombre d’empreses
al Maresme són
el sector de la
construcció (4,6%)
i el sector serveis (0,4%).

A la ciutat de Mataró, durant la primera meitat del 2019 els
principals indicadors relacionats amb l’activitat econòmica i el
mercat de treball continuen instal·lats en una senda de
millora, tot i que el ritme de descens de l’atur es comença a
frenar. Tot i que el nombre d’assalariats augmenta un 5,5%
respecte el 2018, aquest ritme de creixement és més baix
que el registrat l’any 2018 respecte el 2017.
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Aquest fre en el ritme de creixement dels assalariats es veu
reflectit en la davallada de contractes comunicats per les
empreses mataronines. La contractació temporal continua
essent el pal de paller sobre el qual se sustenten els volums de
contractació, amb un pes que se situa al voltant del 85%, un fet
que incideix en l’augmentar de la precarietat del mercat laboral
local i la situació d’inseguretat social generalitzada.

Un dels principals
problemes de la
ciutat de Mataró
el 2019 és l’atur
de llarga i molt
llarga durada.

El 85% de la
contractació del 2019
a Mataró són contractes
temporals, un fet que
incideix en l’augment
de la precarietat del
mercat laboral local i la
situació d’inseguretat
social generalitzada.

En termes d’atur, Mataró és el segon municipi de la província de
Barcelona de més de 50.000 habitants amb la taxa d’atur més
elevada; afectant l’atur especialment a la gent gran i amb baix
nivell formatiu. A més, l’atur de llarga i molt llarga durada és un dels
principals problemes del mercat laboral mataroní.

El març de l’any 2020 tot el món es troba de sobte immers en

La irrupció de la pandèmia
sanitària
de la Covid19 l’any
una pandèmia sanitària d’afectació mundial de la Covid-19,
2020 a nivell mundial
que encara dura a dia d’avui. La pandèmia del coronavirus
provoca previsions de
suposa previsions de canvis importants en el context
canvis importants en els
socioeconòmic i la radiografia empresarial a nivell de tot el contextos socioeconòmics
territorials d’arreu del món.
territori de Catalunya –i de tot el món-.

L’any 2020
hi ha un
descens
important
d’empreses
registrades a
la província de
Barcelona i hi
ha un augment
important de
persones a l’atur.

Tres d’aquests canvis essencials a la demarcació
de Barcelona són un important augment del
nombre de persones en atur i de caiguda del
nombre d’empreses i de persones ocupades; la
globalització i la diversificació geogràfica
dels mercats exteriors de la província de
Barcelona; i el paisatge com un nou factor de
desenvolupament econòmic local en una nova
dimensió de la relació que les persones tenen

Una nova
dimensió de la
relació que
les persones
tenen amb la
ciutat i amb el
territori postula
‘El paisatge’ com
un nou factor de
desenvolupament
econòmic local.

amb la ciutat i el territori.
Les previsions de l’impacte de la covid-19 en el valor afegit
brut de les comarques barcelonines mantenen una correlació
directa amb el volum de negocis registrat l’any 2020. L’impacte
percentual en el valor afegit brut en el conjunt de les comarques
barcelonines és del -10,1%.

L’impacte percentual
de la Covid19 en
el valor afegit brut
en el conjunt de
les comarques
barcelonines
és del -10,1%.
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La Diputació de Barcelona xifra l’impacte de la COVID-19 en La Diputació de
Barcelona xifra
l’impacte de la COVID-19
en -28.849,3 M d’euros
en la facturació total
del teixit empresarial
de la demarcació
de Barcelona.

28.849,3 milions d’euros en la facturació total del teixit empresarial
de la demarcació. Aquest impacte en la facturació es
distribueix de diferent forma i en diferents nivells entre els
diferents sectors i activitats econòmiques. Sectorialment,
només hi ha dues activitats que presenten increments en
l’estimació de la seva facturació pel 2020: educació, sanitat i
serveis socials; i activitats financeres i d’assegurances.

En general, s’estima que la COVID-19 tingui un impacte de -85 milions
d’euros en volum de negocis del sector primari (un 0,3% dels 28.849
milions d’euros de l’impacte total de la COVID-19); -7.489 milions en la
indústria (26,0% de l’impacte); -1.052 milions d’euros en la construcció
(3,6% de l’impacte) i -20.223 milions d’euros en el sector serveis (70,1%
de l’impacte). Unes xifres que, tot i ser estimatives, són sens dubte
preocupants.

L’impacte de la
COVID-19 a la comarca
del Maresme suposa
una disminució
del -12,3% en termes
de facturació.

L’impacte de la COVID-19 a la comarca del Maresme suposa una
disminució del -12,3% en termes de facturació (-973 milions
d’euros). El gran sector que més pateix els efectes de la
pandèmia és el sector serveis amb un -67’9% dels -972, 8
milions d’euros de pèrdues.

Els indicadors de l’augment pronunciat de l’atur i la disminució del
teixit empresarial a la nostra comarca, són una prèvia de la petjada
important que està deixant el pas de la covid19 al Mercat de treball,
també a la nostra ciutat. Com a la resta de llocs del món, a Mataró
la crisi sanitària de la Covid-19 continua marcant la pauta del
que passa en els diferents àmbits de la societat.

El 2020 la
població a la
ciutat de
Mataró segueix
augmentant,
mentre que les
seves dades
d’ocupació i
atur empitjoren.

Les xifres
que es
preveuen,
tot i ser
estimatives,
són, sense
cap mena
de dubte,
preocupants.

La crisis econòmica
derivada de la pandèmia
del coronavirus està
deixant una petjada
important al Mercat de
Treball d’arreu, també al
de la nostra comarca i
al de la nostra ciutat.

Les dades de l’any 2020 recollides l’Observatori de la ciutat de Mataró de
l’Ajuntament de Mataró indiquen com fins ara la importància del pes
econòmic, social i demogràfic de la ciutat de Mataró sobre el total de la
comarca del Maresme. El 2020 la població a la ciutat de Mataró segueix
augmentant, mentre que les seves dades d’ocupació i atur no milloren.
L’atur augmenta un 21,6% respecte el 2019, arribant a uns nivells d’atur
registral del 16’4%; un percentatge superior a la taxa d’atur de la comarca,
de la Província de Barcelona i de Catalunya.
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Els col·lectius de
les Dones i els
Joves són els més
damnificats per l’atur
a Mataró el 2020.

Les dones, com ve succeint des de fa més de 5 anys, són el col·lectiu
més afectat per l'atur a Mataró. El col·lectiu dels joves (fins els 29 anys)
també és el que més pateix els efectes de l’atur a la ciutat de Mataró,
especialment els menors de 20 anys.

Per sectors econòmics, la
La variació
interanual de
l’atur registrat
més elevada
el 2020 a Mataró
és la del sector
de l’Agricultura,
seguida de la
del sector
serveis.

variació interanual de l'atur

registrat a Mataró el 2020 més elevada és la del sector de
l’Agricultura amb un 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 finalment la del sector de la
indústria (12,49%). El desembre de 2020, hi havia 6.412
persones a l’atur que no rebien prestació econòmica per
desocupació;

una

dada

que

mostra

l’augment

de

la

vulnerabilitat econòmica i social i la confirmació del naixement

La vulnerabilitat
econòmica
i social derivada
del context de
crisis econòmica
actual, confirma
el naixement
de nous perfils
de pobresa arreu,
també a la ciutat
de Mataró.

de nous perfils de pobresa a la ciutat.
Les dades del SOMServei d’Ocupació de
Mataró confirmen el
decreixement de la
contractació a la ciutat
de Mataró el 2020, amb
una reducció d’ofertes
de llocs de treball des
del servei d’un -43,5%
respecte l’any anterior.

En la mateixa línia de xifres amb tendència negativa trobem el
decreixement de la contractació a la ciutat de Mataró, que el 2020 se
situa en un -23,7% inferior respecte a la del 2019. Són dades
preocupants que impacten, en una gran ciutat metropolitana com
la nostra. Les dades del SOM-Servei d’Ocupació de Mataró
confirmen aquesta tendència negativa en ocupació amb una reducció
de llocs de treball en oferta des del servei d’un -43,5% respecte l’any
anterior.

Tots els sectors econòmics perden en percentatge de contractació,
excepte el sector de l’agricultura, que és l’únic sector que creix en
positiu, tot i que ho fa de forma molt minsa. Comerç, hostaleria i
manufactures són els sectors més afectats per ERTO a Mataró. Les
dades mostren que 8 de cada 10 assalariats de l'hostaleria i de
les activitats artístiques de Mataró s'ha vist afectat per un ERTO
el 2020. I la tendència sembla que segueix en augment.
Les dades d'atur
registrat encara no
mostren la totalitat
de la duresa de la crisi
laboral, degut a la figura
dels ERTO, però caldrà
estar molt atents als futurs
indicadors que vagin
sorgint.

Tots els sectors
econòmics perden
en percentatge de
contractació, excepte el
sector de l’agricultura.
Comerç, hostaleria i
manufactures són els
sectors més afectats
per ERTO a Mataró.

Tot i que en general les dades d'atur registrat continuen sense
mostrar la totalitat de la duresa de la crisi laboral, degut en bona
part per la creació per part del govern central d’aquesta figura dels
expedients de regulació d'ocupació temporals (ERTO); caldrà estar
molt atents als futurs indicadors que vagin sorgint i, en la mesura del
possible, pensar i repensar accions preventives per combatre
10
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(continua a la pàgina següent)

l’embat econòmic i social que està significant aquesta pandèmia mundial i que ja
comencem a notar, potser no amb dades amb una gran perspectiva temporal, però si amb
dades en un context real, de present immediat.

El principal repte que ja hem d’encarar és doncs la disminució
imminent del nostre teixit empresarial i l’augment important de l’atur.
Milers de persones s’han quedat sense feina i milers de persones es
troben en situació de vulnerabilitat econòmica i social. Estan sorgint
nous perfils de pobresa que fins ara no existien i la dimensió de
les persones demandants d’ocupació feia temps que no era tan

El principal repte
que ja hem d’encarar
és la disminució
imminent del nostre
teixit empresarial i
l’augment important
de l’atur.

gran.

L’impacte negatiu
de la pandèmia
Covid19 també ha
agreujat alguns
dels importants
desequilibris i
vulnerabilitats
estructurals que
teníem previs a
aquesta.

A més, l’impacte negatiu de la pandèmia covid19 també ha agreujat
alguns dels importants desequilibris i vulnerabilitats estructurals que
teníem previs a aquesta. La precarietat laboral, la vulnerabilitat
financera de les empreses, la dependència del turisme i els sectors
vinculats, l’impacte ambiental de l’estil de vida, les dificultats
d’emancipació juvenil, l’envelliment de la població o les desigualtats de
gènere, entre d’altres, són alguns dels elements sobre els que calia
intervenir abans de la pandèmia, i els quals la incidència d’aquesta
malaltia n’ha accelerat la seva urgència.

Les dades no són positives i auguren un context socioeconòmic difícil
que

haurem

d’encarar

innovant

noves

solucions

transversals

conjuntament amb el territori i comptant amb la participació de tots els
agents socials i econòmics de la comunitat. Per fer-ho, caldrà estar
atents a moltes variables, entre d’altres a les indicacions del SOC–
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya de la Generalitat de Catalunya,
referents als col·lectius prioritaris d’ocupació determinats en la
seva implementació de les accions de formació i d’ocupabilitat,
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

Les dades no són
positives i
auguren un context
socioeconòmic
difícil que haurem
d’encarar innovant
noves solucions
transversals
conjuntament amb
el territori i comptant
amb la participació
de tots els agents
socials i econòmics
de la comunitat.

de pandèmia de la Covid19.
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Alguns dels
col·lectius prioritaris
d’ocupació que
indica el SOC-Servei
Públic d’Ocupació
de Catalunya són,
entre d’altres,
el dels joves menors
de 30 anys; les
persones en
situació de llarga
durada; les persones
amb discapacitat;
les persones immigrants;
els autònoms;
o les persones amb una
baixa qualificació
professional.

Alguns d’aquests col·lectius són: les persones joves menors de 30
anys (especialment col·lectius determinats de joves, com ara les
persones joves tutelades i extutelades,; les persones joves sense
experiència laboral; les persones joves NOEF – que no treballen,
no estudien i no es formen, entre d’altres); les persones en
situació d’atur de llarga durada i/o sense cobertura econòmica o
en situació d’exclusió social; les persones majors de 45 anys; les
persones perceptores de la Renda Mínima d’Inserció (RMI); les
persones amb discapacitat; les persones immigrants; les persones
sota mesures judicials i exrecluses; el col·lectiu de les dones
treballadores desafavorides (com les víctimes de violència
masclista o les caps de famílies monomarentals); les persones
amb baixa qualificació professional o les persones treballadores
autònomes.

És important donar respostes específiques a aquests col·lectius que
es troben amb més dificultats o amb desavantatges respecte d’altres
col·lectius desocupats a l’hora de buscar feina; per tal d’evitar que
augmentin les desigualtats d’accés al mercat laboral i per ajudar a
fer

front

a

les

noves

necessitats

i

problemàtiques

socioeconòmiques que sovint els deixen en situacions de
vulnerabilitat econòmica, social, ambiental. Especialment en el
context actual de crisis derivada de la pandèmia de la COvid19.

La pandèmia del
coronavirus també ha
suposat una acceleració
del creixement d’algunes
activitats econòmiques i
de l’augment de noves
activitats emergents i
nous jaciments
d’ocupació.

És important
donar respostes
específiques
a aquests col·lectius
prioritaris d’ocupació
per tal d’evitar que
augmentin les
desigualtats d’accés
al mercat laboral.

Ara bé, tot i les previsions devastadores de la destrucció de teixit
empresarial i de llocs de treball, la pandèmia del coronavirus
també ha suposat una acceleració del creixement d’algunes
activitats econòmiques i de l’augment de noves activitats
emergents i nous jaciments d’ocupació. Aquest creixement,
però, no es reparteix per igual en els diferents sectors
econòmics, que presenten diferents comportaments de les
previsions de creixement.
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A nivell de Catalunya, l’eina Treball per Ocupacions de la Generalitat
de Catalunya ens aporta a primera vista dues dades interessants, que
són la gran importància de la digitalització a la nostra societat en
general i amb un pes important al mercat de treball, i per tant, la
necessitat de perfils laborals en aquest sentit, i per conseqüent, la
necessitat de tenir treballadors formats en aquestes ocupacions; i
l’augment del pes de les ocupacions relacionades amb l’àmbit de la
salut, com el sector de les cures i els serveis a les persones grans,
entre d’altres. I per tant, més professionals qualificats i formats per
a exercir aquestes noves demandes del mercat laboral.

El SEPE–Servicio Público
de Empleo Estatal indica que
les activitats econòmiques
amb previsió d'un major
creixement de l'ocupació
a la província de Barcelona
seran, entre d’altres,
activitats vinculades a
l’Economia Social; l’Economia
verda i circular; l’Educació;
les TIC; la Logística; la Salut;
la Mobilitat; el transport
i l’emmagatzematge.

D’altra banda, els experts consultats pel SEPE–Servicio
Público de Empleo Estatal ens diuen que les activitats
econòmiques amb previsió d'un major creixement de l'ocupació
a la província de Barcelona seran principalment les Activitats
de consultoria de gestió empresarial; Activitats esportives;
Comerç al detall; Construcció d'edificis; Economia Social;
Economia

verda

i

circular;

de

creixement

Informació

i

vida; Sectors creatius; Serveis de menjars i begudes; Serveis
tècnics

d'arquitectura

i

enginyeria;

Transport

i

emmagatzematge.

són:

La

internacionalització

d'empreses; Les polítiques de suport a l'activitat; El volum de
turistes; L’augment de la demanda; El desenvolupament d'un
model socioeconòmic guiat per la cooperació, qualitat de vida,
sostenibilitat, equitat i proximitat a el territori; La innovació social;
Aplicació de l'Agenda 2030; L’auge de l'agricultura ecològica i La
transició a un model d'economia circular on el residu es
converteixi en recurs; El vector d'innovació i avanç cap al
coneixement tecnològic amb les ciutats com a unitats territorials
naturals per impulsar la transició energètica a fi de millorar els
serveis públics, l'eficiència i la sostenibilitat; L’estudi per oci; Els
nous models educatius; La innovació en tecnologies de la
informació i la comunicació; Les inversions previstes;
(continua a la pàgina següent)

Educació;

comunicacions; Logística; Mobilitat; Salut / Bio i qualitat de

Els principals factors en els quals el SEPE sustenta aquestes
expectatives

L’ Eina de Treball
Per Ocupacions de
la Generalitat de
Catalunya indica el
pes important de
la digitalització al
nostre mercat de
treball i l’augment
del pes de les
ocupacions
relacionades amb
l’àmbit de la salut.

Alguns dels factors en els
quals el SEPE sustenta
aquestes expectatives
de creixement d’algunes
activitats econòmiques
són, entre d’altres, la
internacionalització
d'empreses; les polítiques
de suport a l'activitat;
el volum de turistes;
l’aplicació de l'Agenda 2030;
l’auge de l'agricultura
ecològica i la transició a un
model d'economia circular;
els nous models educatius;
els treballs d'alta qualificació;
les noves tendències globals
en la distribució; i les noves
formes de consum.
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Els treballs d'alta qualificació; La transformació digital del conjunt de l'economia; Les noves
tendències globals en la distribució; La dificultat de robotitzar els treballs que requereixen
atenció humana, empatia, etc.; L’increment de l'anomenada "Silver Economy", economia
relacionada amb les persones majors de 55 anys; La investigació i el desenvolupament; El
rellevant potencial de turisme sanitari; El sector amb alta producció per habitant i amb un
important augment del subsector no tradicional - videojocs, programari, edició electrònica, R +
D i publicitat; i Les noves formes de consum.
Caldrà veure com evolucionen en el temps tots aquests factors que comenta el SEPE per
saber en quin grau s’acompleixen les expectatives de creixement d’activitats i ocupacions
que fan, i en quin grau es frenen i per quina de cadascuna de les possibles raons.
Les fonts
d’informació
informals
contemplades al
document indiquen
que els grans
sectors amb més
tendència positiva
de creixement
a Catalunya
en general són
principalment el
sector industrial i
el sector serveis.

D’altra banda, segons les fonts d’informació informals
que es contemplen al treball realitzat, els grans sectors
amb més tendència positiva de creixement a Catalunya
en general

són

principalment el

sector

industrial

(sobretot en llocs de treball de reemplaçament) i el
sector serveis; dos sectors en els quals no s’arriben a
cobrir els llocs de treball demandats. D’altra banda, un
apunt interessant que aporten les fonts informals
d’informació és l’increment de l’activitat emprenedora
entre els graduats en formació professional, malgrat la

Hi ha un
increment de
l’activitat
emprenedora
entre els
graduats en
formació
professional,
malgrat
la crisi
econòmica
actual.

crisi econòmica actual.

Pel que fa referència a les ocupacions o llocs de treball més
demandats en general; les fonts informals consultades diuen que
són aquells relacionats amb la Intel·ligència Artificial (IA);
l’explotació de dades; la robotització; el Cloud Computing; el
Màrqueting Digital; el Big Data i l’Information Security; pel que fa
respecte al sector IT; però també esmenten l’augment dels perfils

Les fonts d’informació
informals contemplades
al document ressalten
que les ocupacions més
demandades en general
estan molt relacionades
amb el sector IT i amb el
sector assistencial.

professionals de caire assistencial.
Les fonts d’informació informals
contemplades al document ressalten
que les noves oportunitats laborals
emergents en el mercat de treball
estan molt vinculades a les TIC; el
sector sociosanitari; la medicina i la
salut; el Turisme; l’educació online i
el Medi ambient, entre d’altres.

Pel que fa respecte a aquelles activitats econòmiques i
ocupacions emergents en el Mercat de treball -nous
jaciments d’ocupació- les dades recollides al nostre
document per les fonts d’informació consultades ressalten
sobretot a nivell general les noves oportunitats laborals
derivades de les noves tecnologies, (continua a la pàgina següent)
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però també esmenten altres ocupacions i activitats futures relacionades amb altres sectors,com
el Sociosanitari; el de la Medicina i la Salut; el del Turisme; el del Medi ambient; el de la
Biotecnologia; el de la Psicologia i la salut mental; el de la Traducció i interpretació; l’Educació
online o el sector Econòmic, per exemple.

La Formació Ocupacional
Segons la definició de la Wikipèdia – La Enciclopedia Libre,
entenem per Formació Professional ‘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’. La Formació ocupacional o
Formació professional ocupacional, és doncs el terme que s’empra
per definir totes aquelles accions destinades a formar a les
persones en l’àmbit laboral al llarg de la seva vida.

La formació ocupacional
pot ser en forma
de coneixements,
competències o eines
tant a nivell específic
com general.

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.

La formació ocupacional pot ser en forma de coneixements,
competències o eines tant a nivell específic com general;
formacions que tenen per objectiu ajudar les persones al seu
desenvolupament òptim en els diferents moments de la seva vida
activa dins del mercat de treball.

A Catalunya, els programes del SOC - Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya relacionats amb la formació professional per a
l’ocupació tenen com a objectiu comú garantir l’existència d’una
oferta formativa accessible que prepari les persones en situació
d’atur perquè puguin desenvolupar ocupacions especialment
demandades al mercat laboral. Els cursos de Formació
Professional Ocupacional estant dirigits a persones en actiu
o situació d'atur. Són programes formatius teòric-pràctics que
tenen com a finalitat millorar la qualificació professional i/o la
capacitat d'inserció o inserció laboral mitjançant la consecució i
el perfeccionament de les competències professionals de

Els programes del SOC Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya relacionats amb
la formació professional
per a l’ocupació tenen
com a objectiu comú
garantir l’existència d’una
oferta formativa accessible
que prepari les persones
en situació d’atur perquè
puguin desenvolupar
ocupacions especialment
demandades al mercat
laboral.

les persones treballadores.
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La Formació Ocupacional
contribueix a millorar la inserció
laboral i la qualificació dels i les
treballadores, a més d'equilibrar
la relació entre l'oferta laboral i
la demanda del Mercat de
Treball.

La Formació Ocupacional és doncs un recurs molt útil
tant per als qui són desocupats com pels ocupats qui
volen millorar la formació. Contribueix a millorar la
inserció laboral i la qualificació dels i les treballadores, a
més d'equilibrar la relació entre l'oferta laboral i la demanda
del Mercat de Treball.

Tal i com hem vist anteriorment, una característica del Mercat
de Treball i de les ocupacions i activitats econòmiques que
el configuren és el seu dinamisme i canvi constant. A causa
d’aquest dinamisme, és inevitable que es produeixi sovint un
desajust entre les competències que tenen els professionals
del mercat de treball i les competències que necessiten les
empreses que formen part d’aquest; conforme aquestes van
evolucionant i canviant.

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.

Sovint es produeix un
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.

A aquest dinamisme i canvi constant, i a aquest desajust entre
formacions dels professionals i competències que requereixen
els llocs de treball de les empreses, que ja té com a ADN per si
sol el Mercat de treball, hem de sumar-hi el context de pandèmia
i post-pandèmia del Covid19 que estem patint en l’actualitat i el
seu element d’entorn VUCA, que dificulta molt l’estudi de les
noves necessitats formatives que necessiten els perfils laborals
demandats pel mercat de treball actual. Per això són tan
importants

les

polítiques

de

formació

professional

i

ocupacional, que persegueixen constantment l’adequació de
l'oferta formativa a la demanda de professionals.

El SEPE – Servicio Público de Empleo Estatal, diu que les ocupacions
més sol·licitades pels desocupats a la província de Barcelona el
2019 eren els Peons de les indústries manufactureres; els Venedors a
botigues i magatzems; el Personal de neteja d’oficines, hotels i altres
establiments similars; els Empleats administratius sense tasques
d’atenció al públic; els Peons del transport de mercaderies y
descarregadors; i els Cambrers assalariats. Aquestes 6 ocupacions
representaven el 38,05 % del total de les sol·licituds de feina el 2019 a la
província de Barcelona.

Segons el SEPE–
Servicio Público
de Empleo Estatal,
el 38,05 % del total
de les sol·licituds
de feina del 2019
a la província
de Barcelona es
concentraven
en 6 ocupacions
concretes.
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Tant el SEPE–Servicio
Público de Empleo
Estatal, com les
fonts d’informació
informals
contemplades al
document ressalten
la importància
del treball de les
competències
transversals en la
formació ocupacional.

En el seu Informe del Mercado de Trabajo de Barcelona 2020.
Datos del 2019 el SEPE – Servicio Público de Empleo Estatal
estableix un rànquing d’aquelles ocupacions en què seria
prioritària la programació d'accions formatives, i explica quines
competències específiques i competències transversals caldria
treballar-hi. És important fer esment a la importància del treball de
les competències transversals en la formació ocupacional – a part
de les competències específiques-, doncs les diferents fonts
d’informació informals consultades també s’hi refereixen com a
quelcom que demanden les empreses i que està agafant una
especial rellevància en la inserció laboral.

Entre les ocupacions que necessiten accions formatives que
estableix el SEPE, hi trobem professions de diferents sectors.
Alguns exemples en són els Data Scientist i els analistes de
dades; els empleats administratius amb tasques d’atenció al
públic; els investigadors socials; el personal de neteja d’oficines,
hotels i altres establiments; els analistes de polítiques públiques;
els treballadors de cures a les persones dels serveis de salut; els
tècnics de les tecnologies de la informació i la comunicació, o les
professions relacionades amb l’economia verda vinculada al sector
de l’automòbil, entre moltes altres.

El SEPE – Servicio
Público de Empleo
Estatal estableix
un rànquing d’aquelles
ocupacions en què
seria prioritària
la programació
d'accions formatives,
i explica quines
competències
específiques
i quines competències
transversals
caldria treballar-hi.

La Taula de dades d’adequació de l’oferta formativa a la demanda de professionals
treballant les competències específiques i transversals, segons els experts consultats del
SEPE és la següent: (1)

1

IMATGE: Adecuación de la oferta formativa a la demanda de profesionales. Província de Barcelona. / FONT: Informe del Mercado de Trabajo de la província
de Barcelona 2020. Datos 2019. SEPE. Pàg.74, 75, 76 i 77. / UBICACIÓ AL DOCUMENT DE TREBALL: Pàg. 122 a 124.
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Les fonts d’informació informals consultades al document destaquen
diversos aspectes interessants respecte els nous perfils laborals
emergents i respecte les necessitats de formació ocupacional del Mercat
de treball. Per exemple, comenten que s’estan creant iniciatives i
esdeveniments dedicats a promocionar vocacions tecnològiques a les
dones en edats primerenques per tal de combatre l’escletxa de gènere

Només hi ha 1 dona
de cada 10 homes
cursant estudis
d’especialització en
IA – Intel·ligència
Artificial a Catalunya.

digital.
Les carreres
tècniques,
ocupen una de les
especialitzacions
amb major nombre
de llocs de treball
de present i futur.

També, que és necessari millorar els coneixements en la IA –
Intel·ligència Artificial dels educadors i la seva didàctica per
generar millors aprenentatges i interès per

les carreres

tècniques, que ocupen una de les especialitzacions amb major
nombre de llocs de treball de present i futur.

D’altra banda, diuen que les diferències formatives entre els
professionals espanyols i els de la resta d'Europa en el sector
industrial provocaran, a mig i llarg termini, una bretxa entre les
necessitats de les empreses i l'oferta de professionals

Hi ha notables diferències
formatives entre els
professionals espanyols i
els de la resta d'Europa en
el sector industrial.

existents.
També, que les empreses s’estan adonant que és important
S’ha d’apostar
per estudis
multidisciplinaris
i transversals
que connectin
diferents camps,
així com la
formació en
habilitats i
competències
per a la vida.

comptar amb professionals que no només tinguin títol universitari,
sinó que també tinguin competències, com per exemple la capacitat
d’adaptació;l a proactivitat i la creativitat. Aquestes competències
requereixen un aprenentatge constant. Són competències per a la vida
com la resiliència, la col·laboració, la formació contínua, la comunicació
assertiva, el treball en equip, i d’altres que s’han de treballar,
especialment en àmbits com el sanitari, la logística i l’e-commerce. El
mercat laboral necessita empleats amb dots de lideratge, creativitat,
capacitat resolutiva i resiliència.

La idea de feina com quelcom molt durador en el temps i establert
a la mateixa ubicació tendeix a desaparèixer, ja que cada vegada
més els llocs de treball estan lligats a projectes concrets i a la
mobilitat; i això s’haurà de treballar a nivell de competències.
Que moltes professions del futur encara no existeixin no vol dir
que alguns dels llocs de treball actuals desapareixin, sinó que el
professional, per a poder desenvolupar-se haurà d’adquirir

Que moltes professions del
futur encara no existeixin
no vol dir que alguns dels
llocs de treball actuals
desapareixin, sinó que el
professional, per a poder
desenvolupar-se haurà
d’adquirir capacitats i
habilitats noves.

capacitats i habilitats noves.
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Els nous perfils
professionals
tecnològics i
digitals són els
més sol·licitats
per liderar
els canvis
vertiginosos als
quals s'enfronta
el món laboral

Els nous perfils professionals tecnològics i digitals són els més sol·licitats
per liderar els canvis vertiginosos als quals s'enfronta el món laboral.
Aquests nous perfils són, entre altres: Especialista en intel·ligència artificial
/ Desenvolupador de força de vendes / Enginyer de robòtica / Especialista
en ciberseguretat / Agile coach / Consultor

i Enginyer de Cloud /

Desenvolupador de Python / Científic de dades / Desenvolupador de
Bigdata / Enginyer de dades / Representant de Helpdesk; entre d’altres

S’han de treballar tota una sèrie d’habilitats tècniques i
transversals relacionades amb les àrees del sector industrial en
creixement i emergents. En la demanda de professional industrials;
hi ha una part important que serà per relleu generacional a oficis
manuals i de manteniment. Cal preveure aquest relleu des de la
formació ocupacional. També hi haurà una internacionalització de
tasques de manteniment; així com una expansió de mercats i altres
aspectes nous (autodistribució, Industria 4.0, penetració de les TIC)

En la demanda de
professionals
industrials; hi ha una
part important que serà
per relleu generacional
a oficis manuals i de
manteniment. Cal
preveure aquest relleu
des de la formació
ocupacional.

que necessitaran d’accions formatives al respecte.

La FP - Formació
Professional com a via
d'inserció laboral és
una opció cada vegada
més valorada.

Finalment, les fonts d’informació informals consultades al document
comenten que la FP - Formació Professional com a via d'inserció
laboral és una opció cada vegada més valorada; i especialment els
experts advoquen per fomentar la formació professional dual.

Tot i que hem vist que el context de la pandèmia Covid19 ha
promogut

l’acceleració

de

nous

sectors

emergents

i

la

consolidació de sectors en creixement al Mercat de treball;
l’entorn VUCA de la pandèmia ha augmentat la incertesa de les
tendències del mercat laboral degut a la destrucció de molts llocs
de treball, amb la conseqüent disminució de teixit empresarial i
l’augment important de l’atur. I és en aquest context on les
Polítiques de formació professional i ocupacional adquireixen

La importància de les
polítiques de formació
professional i ocupacional
creix, especialment en el
context actual on l’entorn
VUCA de la pandèmia de la
Covid19 ha augmentat la
incertesa de les tendències
del Mercat de treball.

una especial rellevància.
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Per combatre l’escletxa existent entre l’oferta i la demanda
enmig

d’aquest

panorama

incert

i

veient

l’augment

progressiu de l’atur, el Programa de Formació d'Oferta en
Àrees Prioritàries (FOAP) del SOC–Servei Públic d’Ocupació
de Catalunya estableix unes àrees prioritàries de formació
destinades sobretot a col·lectius que es troben en una situació
de vulnerabilitat a l’hora d’accedir al mercat laboral; com per
exemple

les

persones

treballadores

en

situació

d'atur

demandants d'ocupació (DONO), les persones amb baixa
qualificació professional o els joves menors de 30 anys, entre
d’altres.
Algunes de les FOAP que
marca el SOC per la
comarca del Maresme el
2020 estan relacionades
amb famílies formatives
com el Tèxtil, confecció i
pell; l’Hosteleria i el
turisme; la Fabricació
mecànica; i el Transport i
manteniment de vehicles
i la Nàutica,
entre d’altres.

Les àrees prioritàries
de formació que
estableix el FOAPPrograma de Formació
d'Oferta en Àrees
Prioritàries del
SOC–Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya
van destinades a
col·lectius que es troben
en una situació de
vulnerabilitat a l’hora
d’accedir al
mercat laboral.

Les Formacions en àrees prioritàries que marca el SOC-Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya per la comarca del Maresme el
2020 són principalment les relacionades amb les famílies
formatives de TCP - Tèxtil, confecció i pell; QUI - Química;
FEM/FME - Fabricació mecànica; TMVG - Transport i
manteniment de vehicles i Electromecànica de vehicles; IMS Imatge i so; HOT - Hosteleria i turisme; TMVU - Transport i
manteniment de vehicles i Nàutica; i AGAJ - Agrària i
Jardineria. (2)

Les persones destinatàries de les accions formatives finançades amb
aquest programa són, prioritàriament, persones treballadores en situació
d'atur demandants d'ocupació (DONO). Però també: a) Persones amb
especials dificultats d’inserció al mercat de treball i/o en situació de
vulnerabilitat social (persones amb discapacitat reconeguda igual o
superior al 33%, persones majors de 45 anys, persones inscrites com a
demandants d’ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2
anys); b) Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi
tinguin dret; c) Persones amb baixa qualificació professional; d) Joves
menors de 30 anys. e) 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

Les persones
destinatàries de
les accions
formatives
finançades
amb aquest
programa són,
prioritàriament,
persones
treballadores en
situació d'atur
demandants
d'ocupació
(DONO).

l'ocupació, dins de les polítiques actives d'ocupació.

2

Referència - UBICACIÓ AL DOCUMENT DE TREBALL: Pàg. 128 a 130
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El SOM –Servei
d’Ocupació de Mataró
treballa la formació
ocupacional amb
aquests perfils de
demandants d’ocupació
més vulnerables
establerts a les FOAP.

El SOM –Servei d’Ocupació de Mataró és una de les entitats
de formació de l’administració pública d’àmbit local que està
adscrita al programa FOAP, d’acord amb la seva competència
en matèria de desenvolupament local i de promoció de l'ocupació;
i que treballa la formació ocupacional amb aquests perfils de
demandants d’ocupació més vulnerables.

El SEPE- Servicio Público de Empleo Estatal aporta algunes consideracions a tenir en compte
a l’hora d’establir una programació ocupacional de qualitat i el més ajustada possible a la
realitat de l’oferta i la demanda del Mercat de treball a casa nostra. Aquestes
consideracions són: a) L’especial rellevància del treball de reposició; b) La necessitat de
formació teòrica i pràctica per emprenedors i autònoms; c) La necessitat de que els continguts
formatius educatius vinculin universitat i empresa; d) Fer una especial atenció als joves en la
inserció laboral; e) La necessitat de redefinició i segmentació dels nous col·lectius d’interès pel
mercat de treball; f) Tenir sempre en compte el desajust entre l’oferta i la demanda laboral a
l’hora de programar la formació ocupacional; g) Implicar multiagents de la comunitat educativa i
formativa en la programació de l’oferta formativa; h) La importància de les acreditacions;
i)L’aposta per potenciar la Formació Professional i la Formació Dual en l’àmbit educatiu en
referència a alguns sectors amb gran demanda de treball que on no s’arriben a cobrir les
ofertes de feina; j) La necessitat d’habilitar docents en certificats de professionalitat; k) La
necessitat de fer una reconversió i requalificació de perfils professionals actuals al mercat de
treball; l) Fomentar les pràctiques en empreses; m) Fer especial atenció a les àrees prioritàries
del mercat de treball; n) La incidència important de les TIC i la digitalització al món laboral i
social; o) El treball de les competències transversals; i p) La necessitat de programació
d’accions formatives específiques adequades als autònoms i a les PYMES. (3)

3

Ítems descrits de forma més extensa i específica al document de treball de referència - UBICACIÓ AL DOCUMENT DE TREBALL: Pàg. 131 a 139.
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Consideracions finals
Hem vist com l’observació de les tendències del Mercat

L’observació de les
tendències del Mercat
de treball ens ajuda a
aterrar les necessitats
formatives ocupacionals a
casa nostra i tenir un
mapa més aproximat de
les necessitats d’encaix
entre l’oferta i la demanda
del mercat laboral.

de treball ens ajuda a aterrar les necessitats formatives
ocupacionals a casa nostra. Si casem les dades de les
principals fonts d’informació formals i informals consultades
sobre les dues variables observades –Mercat de Treball i
Formació Ocupacional- vinculant aspectes com per exemple
les tendències emergents i de creixement del Mercat de
treball i els col·lectius prioritaris d’ocupació, amb les
necessitats formatives ocupacionals que es preveuen i les

àrees prioritàries de formació; tindrem un mapa més aproximat de les necessitats d’encaix
entre l’oferta i la demanda del mercat laboral a casa nostra.
Això ens servirà per fer un exercici d’aproximació a les possibilitats d’accions formatives
ocupacionals que podem fer des del SOM-Servei d’Ocupació Municipal, intentant disminuir el
gap que hi ha entre l’oferta i la demanda de treball, a través d’accions formatives d’inserció i
reinserció de les persones que es troben en situació de cerca de feina; especialment aquells
col·lectius que tenen una situació de més vulnerabilitat.

També ens permetrà establir diferents accions

L’observació de les dades
d’aquest document ens
permetrà establir diferents
accions des de diferents àrees
i serveis municipals que
actuen en l’àmbit del
desenvolupament econòmic
local per atendre de forma
transversal els constants
canvis del teixit empresarial
de la nostra ciutat.

coordinades

des

municipals

que

de

l’àmbit

serveis
del

empresarial de la nostra ciutat, especialment
afectat per les conseqüències de la pandèmia
mundial del coronavirus en la qual ens trobem
immersos, amb l’objectiu de no deixar ningú enrere.

que tenen per objectiu alinear el Mercat de treball amb les
ocupacionals

en

i

forma transversal els constants canvis del teixit

l’administració pública; hem vist com la gestió de les accions

formatives

actuen

àrees

desenvolupament econòmic local per atendre de

Però aquest exercici no el podem fer sols des de

accions

diferents

a

casa

nostra

passa

imprescindiblement per un treball transversal constant derivat
de l’acció conjunta i coordinada dels diferents agents
comunitaris relacionats amb l’educació i la formació a la nostra

Cal un 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.

ciutat.
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Un paradigma d’acció comunitària que combina el treball conjunt d’actors públics i privats
que encaixa de ple amb el marc estratègic de l’Agenda 2030 i dels objectius de
desenvolupament sostenible que marca la ONU, així com amb els nous reptes emergents
derivats de la pandèmia del coronavirus.

Aquest document
de treball també
ens servirà per establir
noves necessitats
d’observació, priorització
i/o cerca de dades
relacionades amb les
dues variables
observades.

El treball de vinculació del Mercat de treball i de la Formació
ocupacional

també

ens

servirà

per

establir

noves

necessitats d’observació, priorització o cerca de dades
relacionades amb l’atenció i la gestió d’aquestes dues
variables interconnectades entre si. Hem establert algunes
propostes de nous estudis vinculats a diferents àmbits
recollits al document de treball, que pensem que poden
ser interessants realitzar en el marc de la nostra ciutat;

a l’hora d’abordar de forma integral la connexió i desconnexió entre l’oferta i la
demanda del mercat de treball a casa nostra. Ho hem fet des d’aquest prisma de treball
transversal entre tots els agents comunitaris, per tal d’obtenir la mirada més integral i el treball
coordinat millor possible entre tots. Aquestes noves propostes d’estudi són: (4)

A.

Mapa del teixit empresarial de la ciutat de Mataró, que estableixi una nova radiografia de
les empreses i el teixit empresarial a la nostra ciutat.

B. Mapa actualitzat de perfils professionals ocupacionals del mercat de treball a Mataró, que
faci una nova identificació i classificació dels perfils actuals del mercat laboral atenent a la
nova realitat postcovid19 i l’emergència de noves necessitats i vulnerabilitats ciutadanes.
C. Mapa actualitzat dels perfils del sistema educatiu de Mataró, que faci una radiografia dels
perfils de l’alumnat del sistema educatiu que tenim a casa nostra.
D. Mapa de recursos educatius, de formació i d’inserció de la ciutat de Mataró, que identifiqui
aquells recursos existents a la nostra ciutat en matèria d’educació, orientació, formació
ocupacional i inserció laboral en general.
E. Mapa d’itineraris de formació i inserció de la ciutat de Mataró, que estableixi diferents
itineraris de formació i inserció més o menys estandarditzats amb les dades obtingudes
dels mapes anteriors, sobre els quals després podrem treballar particularitats i especificitats
de forma més concreta.
F. Mapa de projectes innovadors d’encaix entre l’oferta i la demanda del mercat de treball
existents a la ciutat de Mataró, que connecti en un mateix context de ciutat les iniciatives
existents dels diferents agents comunitaris que aborden el tema de l’encaix entre l’oferta i la
demanda del mercat de treball des de diferents perspectives. I que crei nous projectes
innovadors transversals que siguin pioners en aquest àmbit.

4

Ítems descrits de forma més extensa i específica al document de treball de referència - UBICACIÓ AL DOCUMENT DE TREBALL: Pàg. 143 a 145.
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