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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 tercer trimestre 
del 2012. 
 
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, i d’altres. 
 
 
Tercer trimestre de 2012 
 
Tal i com és habitual, començarem amb la presentació de dades 
quantitatives:  les del tercer trimestre del 2012. En aquest sentit, valorarem 
el moviment d’ofertes i demandes de feina de la Borsa de Treball de la 
Fundació, comparant-lo amb les dades d’aquest mateix trimestre d’anys 
anteriors. Com a àmbit temàtic, l’Observatori presenta la Borsa de 
Professionals Part Time, nova aposta de la patronal Cecot. 
 
 
Quadre d’ofertes i demandes comparades 3rs trimestres (2008-
2012) 
 

 ofertes demandes 
3r trimestre 2008 221 (108)* 459 
3r trimestre 2009 301 (141)* 898 
3r trimestre 2010 103 (48)* 928 
3r trimestre 2011 91 (45)* 480 
3r trimestre 2012 109 (30)* 453 

                  *Dades setembre 

 
Comentaris 
 
Prenent com a marc les dades dels últims cinc trimestres, el nombre 
d’ofertes gestionades per la borsa de treball de l’entitat  continua en la 
banda baixa (109), observant dos blocs ben diferenciats: per un  banda 
anys 2008 i 2009, en quals les ofertes superen amb escreix els dos 
centenars, i de l’altra el bloc 2010-2011-2012, en què la xifra sempre gira 
entorn les cent ofertes.  
 
Alhora, és significatiu fixar-se en les dades que aboca el mes de setembre, 
tradicionalment un mes en què les ofertes experimentaven un ascens més 
rellevant. En aquest sentit, aquest trimestre ha estat el pitjor dels últims 
cinc anys, amb la qual cosa inferim que la recuperació no arriba. 
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Tanquem en el capítol d’ofertes constatant que les més freqüents segueixen 
essent les de l’àmbit administratiu i les de l’àmbit comercial. 
 
Quant al nombre de CV gestionats, es posa de manifest un retorn als 
volums de CVs de 2008.  Per mirar de justificar aquesta xifra, remetem a 
l’argumentari que ja en l’anterior Observatori vam apuntar: existeix falta de 
motivació per inscriure’s a buscar feina veient les minses possibilitats de 
trobar-ne; l’aturada en el procés de destrucció d’ocupació (encara que 
aquest fet no implica un descens del nombre de persones aturades); la 
digitalització de la nostra borsa de treball (introducció del CV via web). 
 

 
 
Àmbit temàtic: la Borsa de Professionals Part Time 
 
La situació econòmica implica, també, canvis en el mercat laboral i en les 
necessitats de personal de les empreses, sobretot en les mitjanes i petites.  
 
Justament en les empreses mitjanes i petites és on, en moltes ocasions, s’hi 
requereixen professionals d’alta especialització per a la direcció d’àrees 
concretes o bé per al desenvolupament d’un determinat projecte. Aquesta 
necessitat, però, sovint no és assumible en motiu dels costos de 
contractació i d’incorporació que suposen la incorporació dels esmentats 
professionals a temps complet. 
 
La Cecot, essent conscient d’aquesta problemàtica, ha posat en marxa la 
Borsa de Professionals Part Time, una plataforma que agrupa professionals 
d’àmbits diversos que poden ser d’utilitat a les empreses i que poden oferir 
els seus serveis per a un període de temps determinat. 
 
Atès que l’empresa que hi estigui interessada no ha de contractar el 
professional, els costos esdevenen variables, ja que els preus/hora dels 
experts d’aquesta borsa són molt assequibles. La incorporació puntual de 
professionals, a més, millora la competitivitat de l’organització. 
 
La plataforma està estructurada en dues categories: perfils directius i 
especialistes tècnics. I, alhora, la demanda de professionals es pot requerir 
també de la mà de dues opcions: dedicació per hores i projectes específics. 
 
El catàleg de professionals part time de perfils directius inclou les categories 
següents: 

• Recursos humans. 
• Internacionalització. 
• Màrqueting. 
• Vendes. 
• Financer/Fiscal. 
• Laboral. 
• Producció/Competitivitat. 
• Direcció general. 

 
Quant als especialistes sectorials oferim professionals del sector químic, 
metall i tèxtil (entre d’altres). 
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En tots els casos, un comitè d’experts de la Cecot garanteix la solvència 
dels professionals de cada àrea.  
 
Altrament, si alguna persona es vol incorporar a la Borsa com a 
professional, el mateix comitè d’experts de la Cecot en valorarà la 
candidatura i, en funció de les necessitats de la plataforma, en decidirà 
l’ingrés. 
 
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  
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