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Presentació 
  
La Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT) presenta l’informe trimestral de  
l’Observatori de l’Actualitat Laboral. 
 
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. A banda de la 
intermediació laboral, actualment treballa en l’atenció a col·lectius en risc 
d’exclusió social, la recol·locació i els plans d’igualtat i conciliació, entre 
d’altres. 
 
 
Primer Trimestre de 2012 
 
Per a aquest Observatori ens hem fixat com a objectiu oferir les dades del 
primer trimestre del 2012 quant als moviments d’ofertes i demandes de 
feina en la Borsa de Treball de la Fundació, comparant-les amb les dades 
d’aquest mateix trimestre d’anys anteriors. Com a àmbit temàtic, 
l’Observatori analitza la tipologia de feines que demanden les persones que 
s’inscriuen a la Borsa de Treball, per fer-ne una valoració. 
 
 
Quadre d’ofertes i demandes comparades 1rs trimestres 2008-2012 
 

 ofertes demandes 
1r trimestre 2008 488 1023 
1r trimestre 2009 166 1039 
1r trimestre 2010 94 1319 
1r trimestre 2011 104 636 
1r trimestre 2012 106 679 

 
 
Comentaris 
 
Quant al nombre d’ofertes, el primer trimestre de 2012 no ofereix dades 
engrescadores. La tendència de mínims que va començar el 2009 –amb un 
2010 com a trimestre més negatiu– continua en aquest primer trimestre de 
l’any, malgrat que hi ha un tímid repunt positiu.  
 
Les ofertes més freqüents són les de l’àmbit administratiu –auxiliar, de 
personal, comptable... – que sumen el 15% del total. Amb el 13% del total 
hi ha les ofertes de l’àmbit comercial i compres.  
 
Pel que fa al nombre de CV, la xifra del primer trimestre del 2012 és molt 
similar a la del 2011. És a dir, el descens en la recepció de CV respecte dels 
trimestres del mateix període en el 2008, 2009 i 2010 volta el 50%.  
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Aquest fet es pot explicar a partir de diverses hipòtesis: la falta de 
motivació de persones per a inscriure’s a la recerca de feina, veient les 
poques possibilitats de trobar-ne; la reducció de destrucció d’ocupació, 
encara que això no impliqui un descens de les persones sense feina; o bé la 
digitalització de la nostra borsa (introducció via web del CV).  
 
 
Àmbit temàtic: feines més demandades de la Borsa de Treball 
 
Sovint es posa més el focus en la tipologia d’ofertes de feina que no pas en 
les demandes que es fan per part de les persones en recerca d’ocupació. 
 
En aquest sentit, la Borsa de Treball de la Cecot és una eina privilegiada per 
analitzar quines són les feines més buscades. Quan una persona s’inscriu a 
la borsa de la patronal, no només hi deixa les seves dades curriculars, sinó 
que té l’oportunitat d’indicar quin tipus de feina està buscant. 
 
Així, podem constatar quines són aquestes ocupacions més buscades i, més 
tard, analitzar si coincideixen amb les ofertes amb més presència a la 
mateixa borsa (tal i com hem indicat en l’apartat anterior, aquestes són les 
de l’àmbit de l’administració, 15% del total, i les l’àmbit comercial i 
compres, amb un 13%).  
 
 
Demandes més freqüents 
 
 

Àmbit Tipus de feines % del total 
 
 
 
 

Administració 

• Administració departament comptabilitat 
• Administració departament comercial 
• Administració departament personal 
• Administració departament logística 
• Auxiliar administració 
• Tècnic administració 
• Administració i direcció d’empreses 
• Secretària d’administració 

 
 
 
 

22% 

 
Industrial - 
Peonatge 

• Operari/Operària de magatzem 
• Mosso de magatzem 
• Manipulador/a 
• Manteniment 

 
 

13% 

 
 
Atenció al client 

• Dependència (comercial) 
• Telefonista 
• Recepcionista 
• Atenció al públic en general 

 
 

13% 

 
 

 
Oficis 

 

• Soldador 
• Torner 
• Pintor industrial 
• Paleta 
• Fontaner 
• Calderer 
• Guixaire 

 
 
 
 

6,5% 
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Altres 

• Analista d’aplicacions 
• Auxiliar de clínica 
• Auxiliar de laboratori 
• Consultor 
• Cronometrador 
• Cuiner 
• Dissenyador 
• Enginyer industrial 
• Farmacèutic  
• Instal·lador elèctric 
• Jardiner 
• Modelista 
• Personal de neteja 
• Programador 
• Relacions laborals 
• ... 

 
 
 
 
 
 
 
 

45,5% 

 
 
Ofertes més freqüents 
 

Àmbit Tipus de feines % del total 
 
 
 
 

Administració 

• Administració departament comptabilitat 
• Administració departament comercial 
• Administració departament personal 
• Administració departament logística 
• Auxiliar administració 
• Tècnic/a administració 
• Administració i direcció d’empreses 
• Secretària d’administració 

 
 
 
 

15,5% 

 
Comercial i 
vendes 

• Comercial 
• Venedor/a 
• Agent d’assegurances 
• Promotor/a 

 
 

12% 

 
Comptabilitat 

• Comptable 
• Auxiliar de comptabilitat 
• Direcció financera 

 
6,8% 

 
 
Atenció al client 

• Dependència (comercial) 
• Telefonista 
• Recepcionista 
• Atenció al públic en general 

 
 

6,5% 

 
Industrial - 
Peonatge 

• Operari/Operària de magatzem 
• Mosso de magatzem 
• Manipulador/a 
• Manteniment 

 
6,3% 

 
 

 
Oficis 

 

• Soldador 
• Torner 
• Pintor industrial 
• Paleta 
• Fontaner 
• Calderer 
• Guixaire 

 
 

 
5,2% 
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Altres 

• Analista d’aplicacions 
• Auxiliar de clínica 
• Auxiliar de laboratori 
• Consultor 
• Cronometrador 
• Cuiner 
• Dissenyador 
• Enginyer industrial 
• Farmacèutic  
• Instal·lador elèctric 
• Jardiner 
• Modelista 
• Personal de neteja 
• Programador 
• Relacions laborals 
• ... 

 
 
 
 
 
 
 
 

47,7% 

 
 
D’aquests quadres se’n desprenen dues derivades: 
 

1. D’una banda, la correlació ofertes-demandes només s’estableix en 
l’àmbit administratiu, en el qual un 15% de les ofertes i un 22% de 
les demandes són d’aquest àmbit. En canvi, l’àmbit comercial i 
compres –que suposa un 13% de les ofertes– només suposa el 2,5% 
de les demandes (amb feines com “comercial” i “venedor”).  
 

2. D’una altra banda, el coneixement d’aquesta situació ha de suposar 
un estímul per a les persones en recerca d’ocupació per tal que es 
formin en els àmbits en què hi ha més oferta de feina –administració, 
logística, industrial i oficis–.  
 

És evident que, tenint en compte la segona derivada de l’anàlisi, caldrà en 
molts casos una reorientació de la carrera professional, en la qual entitats 
com la Fundació Cecot Persona i Treball hi tenen un paper destacat. 
 
El coneixement del mercat laboral és fonamental a l’hora de trobar feina. 
Sovint, l’esbiaixada entre el que ofereix el mercat i la formació i 
expectatives de les persones en recerca de feina és molt gran.  
 
Cal treballar a consciència, doncs, l’orientació professional –que inclou 
l’assessorament de carrera i el reciclatge professional– per tal d’aconseguir 
comptar amb àmbit professional que s’ajusti a les necessitats de les 
empreses.  

 
 
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  




