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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 2013. 
 
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 12 
Quart trimestre de 2013 
 
Per a aquest 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. Hem destacat també les dades d’ofertes i 
demandes totals dels últims cinc anys, per tal de radiografiar l’evolució del 
mercat laboral dels darrers exercicis.  
 
L’àmbit temàtic d’aquest observatori se centra en l’informe “Polítiques 
d’ocupació i mercat de treball”, desenvolupat per la Fundació Privada 
Institut Industrial i la Fundació Cecot Persona i Treball. 
 
Dades d’ofertes i demandes dels cinc últims tercers trimestres.  
 

 ofertes demandes 
4t trimestre 2009 96 1156 
4t trimestre 2010 92 674 
4t trimestre 2011 133 578 
4t trimestre 2012 95 646 
4t trimestre 2013 115 606 

 
Dades totals d’ofertes i demandes dels últims cinc anys 
 

 ofertes demandes 
2009 614 4512 
2010 434 4255 
2011 479 2192 
2012 375 2310 
2013 420 2378 

 
Comentaris 
 
Quant al nombre d’ofertes de feina a escala trimestral cal notar el seu 
repunt a l’alça de més del 20% respecte del trimestre l’any anterior, essent 
la segona millor dada dels últims quarts trimestres estudiats. El total anual 
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d’ofertes també és millor que el de l’any anterior de manera molt 
significativa, però no acaba de superar les dades del 2011, 2010 i, per 
descomptat del 2009.  
 
Pel que fa al nombre de CVs, les dades es mostren molt estables respecte 
de trimestres i anys anteriors.  
 
Com a anàlisi final, des de la Fundació Cecot Persona i Treball es vol 
remarcar les dades moderadament positives quant al nombre d’ofertes de 
feina registrades el 2013, tot i que sense poder parlar, encara, de canvi de 
tendència definitiu. En aquest sentit, els dos primers trimestres de l’any 
2014 seran clau per detectar si aquest repunt a l’alça es manté o no.  
 
D’altra banda, i pel què fa al nombre de CVs registrats, també s’espera que 
la tendència a l’alça continuï.  
 
 
Àmbit temàtic: L’informe “Polítiques d’ocupació i mercat de treball”. 
 
Aproximació 
 
L’informe “Polítiques d’ocupació i mercat de treball”, elaborat per la 
Fundació Privada Institut Industrial i la Fundació Cecot Persona i Treball, 
gira entorn la definició de les polítiques actives d’ocupació, de les polítiques 
passives, de la despesa que suposen ambdues i, també, de l’anàlisi del seu 
impacte.  
 
L’informe 
 
L’informe detalla que les situacions de pobresa en general i, sobretot, les 
vinculades a la pèrdua d’ingressos per la manca d’ocupació o pels canvis en 
la tipologia de les ocupacions han augmentat exponencialment. En aquest 
sentit, la relació entre ocupació i riquesa és directa. A l’hora d’acarar la 
situació d’atur –i, per tant, pobresa– es treballa des de dos fronts: 
 
1. Les polítiques passives d’ocupació, és a dir, els projectes i mesures per 
respondre a la situació de les persones a l’atur per mitjà d’aportacions 
econòmiques, així com el foment de la jubilació anticipada.  
 
2. Les polítiques actives d’ocupació, que van destinades al mercat de treball 
per generar més feina o evitar-ne la destrucció. 
 
Dins d’Europa, i en termes relatius respecte el conjunt de països europeus, 
a Espanya s’observa una baixa inversió en polítiques actives i una inversió 
mitjana en polítiques passives. Al mateix temps, les característiques 
d’aquestes mesures a l’estat espanyol són similars a les de la resta del 
continent.  
 
En canvi, la despesa en termes absoluts en polítiques passives és, a l’estat 
espanyol, la més elevada d’Europa. Quant a les polítiques actives, tot i no 
ser la més alta, la despesa espanyola és també entre les més grans.  
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Cal tenir present que les polítiques actives dissenyades en períodes 
d’ocupació plena no responen bé en èpoques d’atur massiu. 
 
En termes generals, doncs, es pot concloure que la inversió destinada a 
polítiques actives té un retorn baix quant a inserció laboral de la població 
aturada.   
 
Les propostes de la Cecot 
 
Una vegada analitzada la situació, des de la Cecot es proposa de vincular 
les polítiques actives i passives per tal d’incentivar la recerca de feina i 
d’evitar el foment del no-treball. Les mesures ocupacionals tindran més 
eficàcia si aconsegueixen de responsabilitzar els seus beneficiaris amb el 
propi procés d’inserció. 
 
Així mateix, des de la patronal es reclama una especialització més alta de 
les polítiques actives, tot definint amb precisió cadascun dels col·lectius de 
beneficiaris. És a dir, no totes les mesures són bones per a tothom, ni totes 
les persones es poden incloure en un mateix patró d’actuacions. 
 
L’associació empresarial insta també a definir models estables de 
col·laboració publicoprivada, aplicant models integrals per a l’assessorament 
en l’ocupació que incloguin la inserció per compte d’altri, l’autoocupació, la 
formació i el suport emocional. En aquest sentit, un dels instruments per al 
desplegament de la col·laboració publicoprivada ja existeix, les agències de 
col·locació i empreses de recol·locació, les quals caldria de dotar de 
pressupost per tal que despleguessin tot el seu potencial. 
 
Per a la Cecot, el reforç de les polítiques actives a la creació i al creixement 
empresarial, la formació especialitzada en sectors emergents i la formació 
dual o en alternança són d’altres elements que caldria impulsar. 
 
Per últim, el foment de la mobilitat geogràfica, condicionada a polítiques 
potents de retorn, és també prioritari, per a la patronal. Així, guanyar 
experiència en altres països i després retornar a Espanya per desplegar el 
bagatge après permetria que s’aturés la descapitalització de recursos 
humans al nostre país. 
 
 
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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