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Presentació 
La Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT) presenta l’informe trimestral de  
l’Observatori de l’Actualitat Laboral, aquest corresponent al primer trimestre 

del 2016. 
 

FCPiT va néixer el 2010 i en el seu marc d’actuació hi ha els àmbits de la 
inserció laboral i de la responsabilitat social empresarial. La Fundació Cecot 
Persona i Treball és Agència de Col·locació i Empresa de Recol·locació 

Autoritzada. 
 

Observatori 19: 2n trimestre de 2016 
Per a aquest Observatori ens hem fixat com a objectiu d’oferir les dades 

percentuals del segon trimestre del 2016 quant a ofertes de feina i 
currículums gestionats, comparant-les amb les dades d’estudis anteriors. 

 
Així mateix, hi constatem quines són les àrees d’activitat amb més 

presència en les ofertes de feina de la Borsa de Treball i també les posicions 
que se’n deriven. 
 

 

Segon trimestre de 2016 
 

Les ofertes disminueixen un 3% respecte del 2n 
trimestre del 2015 i augmenten un 2% respecte del 

trimestre anterior 
 

Respecte del segon trimestre de l’any 2015 ha disminuït el nombre d’ofertes 
de feina en un 3,3%. 

 
Respecte del trimestre anterior (gener – març 2016) el percentatge 

d’ofertes gestionades augmenta un 2,3%. 
 

La xifra de CVs trimestrals gestionats baixa un 13% 
respecte la del 2n trimestre del 2015 i un 26% 

respecte del trimestre anterior 
 
Respecte del primer trimestre de l’any 2015 el descens del nombre de CVs 

és d’un 13,4%. 
 
Respecte del trimestre anterior (gener – març 2016) el descens en el 

percentatge de CVs gestionats ha estat del 25,8%. 
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Àrees d’activitat de les ofertes de feina 
 
En el segon trimestre del 2016, tenim: 

Àrea d’Oficis 31% 

Àrea d’Administració – comptabilitat  25% 

Àrea de Vendes 12% 

Àrea d’Operaris 8% 
Quadre 1: Àrees d’activitat amb més ofertes de feina. 2n trimestre 2016. En percentatge. 

Font: Borsa de Treball de la Cecot 

 

L’Àrea d’Oficis supera la d’Administració 
L’Àrea d’Oficis, al segon trimestre del 2016, ha tornat a superar la 
d’Administració com a principal sector generador d’ofertes de treball a la 

Borsa de Treball de la Cecot. En aquest sentit, fem notar que entren amb 
força posicions que fa mesos que no apareixien, com ara els teixidors.  

 
En tercer i quart llocs, amb percentatges menors, hi trobem les àrees de 

Vendes i d’Operaris.  
 

Les posicions 
En l’Àrea d’Oficis hi incloem posicions com les següents: 

 Torner i operador de fresa. 
 Electricista. 
 Teixidor 

 Calderer. 
 Electromecànic.  

 
Comprenen l’Àrea d’Administració – Comptabilitat posicions com: 
 Auxiliar d’Administració –perfil generalista. 

 Secretaria – Administració. 
 Comptabilitat.  

 Assistència a Direcció.  
 
En l’Àrea d’Operaris s’hi inclouen les posicions: 

 Operari de neteja i neteja industrial. 
 Operari de logística – mosso de magatzem. 

 Operari de maquinària – maquinista.  
 
A l’Àrea de Vendes hi destaquen: 

 Comercials. 
 Tècnics d’Exportació – Assistents d’Exportació. 

 Tècnics d’Atenció al Client.  
 

Contacte 
 
Fundació Cecot Persona i Treball: serveisrh@cecot.org / 93 736 60 31 

Més informació a 
 Blog FCPiT: www.fpit.cat 
 Facebook FCPiT: www.facebook.com/cecotpersonaitreball 

serveisrh@cecot.org
www.fpit.cat
www.facebook.com/cecotpersonaitreball

