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OBSERVATORI DE L’ACTUALITAT LABORAL, FUNDACIÓ CECOT 
PERSONA I TREBALL 
  
Presentació 
  
La Fundació Cecot Persona i Treball (FCPiT) presenta l’informe trimestral de  
l’Observatori de l’Actualitat Laboral, aquest corresponent al quart 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. 
 
Observatori 8 
Quart Trimestre de 2012 
 
Per al quart Observatori ens hem fixat com a objectiu oferir les dades del 
quart trimestre 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. A més, i aprofitant la perspectiva de tot 
l’any, detallarem la comparativa de les dades d’ofertes i demandes dels 
últims cinc anys, cosa que ens permetrà de tenir una visió global de 
l’evolució del mercat de treball. 
 
L’àmbit temàtic d’aquest observatori gira entorn el cost social i econòmic 
del fracàs escolar. 
 
Dades d’ofertes i demandes, últims 5 quarts trimestres 
 

 ofertes demandes 
4t trimestre 2008 146 1323 
4r trimestre 2009 96 1156 
4t trimestre 2010 92 674 
4t trimestre 2011 133 578 
4t trimestre 2012 95 646 

 
Dades d’ofertes i demandes, últims 5 anys 
 

 ofertes demandes 
Any 2008 1378 3459 
Any 2009 614 4512 
Any 2010 434 4255 
Any 2011 479 2192 
Any 2012 375 2310 

 
Comentaris 
 
Vista la panoràmica que ofereix el còmput dels darrers cinc trimestres 
podem afirmar que el nombre d’ofertes ha tornat als dígits de 2009 i 2010, 
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produint-se al 2012 un descens de gairebé el 30% respecte del quart 
trimestre de l’any anterior.  
 
Prenent en consideració les xifres anuals, el nombre d’ofertes baixa 
considerablement respecte el 2011, més d’un 20%. La tendència en la 
creació de nous llocs de treball és, doncs, negativa i accentua les dades 
negatives que van començar el 2009. 
 
Al seu torn, el nombre de demandes (CVs) mostra una tendència similar els 
últims tres trimestres, amb variacions poc significatives. En aquest sentit, 
es confirma la continuïtat en la xifra global anual respecte de l’any anterior, 
en què el nombre de CVs havia baixat més del 40%. 
 
Com a anàlisi final des de la Fundació Cecot Persona i Treball remarquem 
que tant les dades d’ofertes com de demandes continuen demostrant la 
feblesa en la generació de nous llocs de treball i l’estabilitat en el nombre de 
persones que s’inscriuen per primera vegada en la borsa de treball de la 
Cecot per trobar una nova ocupació. Atès que el nombre total de persones 
inscrites –no només les noves inscrites– és molt alt, hi continua havent un 
biaix enorme entre ofertes de feina disponibles i persones en cerca de nova 
ocupació. 
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Àmbit temàtic: El cost social i econòmic del fracàs escolar. 
 
Arran de la imminent presentació de l’estudi “El cost social i econòmic del 
fracàs escolar”, elaborat per la Fundació Cecot Persona i Treball, des de 
l’Observatori del Mercat Laboral hem volgut fer-ne un avançament i 
destacar-ne, d’una banda, les conclusions principals i, de l’altra, les 
propostes de la Cecot arran de les esmentades conclusions.  
 
Principals conclusions 
 
En l’àmbit de les conclusions comencem destacant que el fracàs escolar 
català i espanyol és molt més elevat que el de la mitjana europea. Atès que 
existeix una relació directa entre nivell formatiu de les persones i el salari 
que reben, fracàs escolar i pobresa van de la mà. És més, l’educació 
condiciona les possibilitats d’estar a l’atur, una situació que afecta molt 
especialment les persones menys formades. 
 
Alhora, el nivell formatiu de les persones condiciona les seves pautes de 
consum i, en conseqüència, la seva aportació econòmica tant a la societat 
com a les administracions  públiques (via impostos). Un nivell educatiu 
inferior, doncs, multiplica el risc de viure situacions d’exclusió i pobresa i, 
per extensió, també multiplica la despesa social futura. 
 
Parlant de despesa pública: la inversió de l’Estat espanyol en educació 
pública en funció del PIB és de les més baixes d’Europa, amb Catalunya en 
el tram baix de la mitjana espanyola.  
 
Evidentment, els nivells formatius condicionen fortament les dinàmiques 
econòmiques. Un nivell més alt d’escolarització genera la possibilitat de 
treballar en productes de valor afegit superior. A llarg termini una educació 
generalitzada i superior genera cohesió social i disminueix la necessitat 
d’intervenció social. 
 
Principals propostes 
 
Des de la Cecot proposem, en primer lloc, una millora del finançament del 
sistema educatiu. Si a curt termini reduir la despesa educativa és llaminer, 
les conseqüències a la llarga són amargues: des de polítiques assistencials a 
repressives. 
 
També en l’àmbit de les propostes apostem perquè el sistema educatiu del 
país guanyi en eficiència i sigui capaç d’adaptar-se a les noves necessitats 
de l’alumnat i del mercat laboral.  
 
En aquesta línia, reforçar els sistemes de formació contínua i ocupacional 
per augmentar també la productivitat i competitivitat del país.  
 
Per últim, potenciar programes concrets d’inserció laboral per a gent jove, 
fent èmfasi en el retorn cap al sistema educatiu d’aquells que no hagin 
assolit la secundària obligatòria. També, potenciant la planificació de 
programes mixtes escola/treball i treball/escola. 
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NOTA: El pròxim 29 de gener es farà la presentació de l’estudi complet 
davant els mitjans de comunicació a les instal·lacions de la patronal Cecot.  
 
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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