Prospecció
de necessitats
en la indústria
de Rubí

Proveïment,
formació i
perfils
professionals

En els darrers anys la ciutat de Rubí ha reafirmat la seva condició i vocació de ciutat
industrial. Diferents estudis (vegeu RUBIDADES núm. 7) confirmen el creixement econòmic i empresarial del nostre entorn per sobre de la mitjana comarcal. L'increment de la
població (més de 10.000 persones en els darrers deu anys) ha estat acompanyat de la
generació de més activitats econòmiques i de llocs de treball, i una reducció més que
significativa de l'atur registrat.

Introducció

La creació de l'Oficina de Planejament i Redreçament Econòmic, l'any 1984, i de l'Institut
Municipal de Promoció Econòmica i Social (IMPES), al començament dels 90, ha
permès, per una banda, l'ordenació i planificació de sòl industrial, la localització d'empreses i inversions, i per l'altra, l'atenció personalitzada a diferents col·lectius, estimulant
la formació permanent i l'impuls a noves iniciatives emprenedores.
Rubí compta actualment amb una base industrial moderna i diversificada, amb un creixent grau d'especialització (indústria química i productes farmacèutics, metall i maquinària, components d'automoció...) i un accelerat increment dels serveis. Aquests factors de
potencialitat ens han de permetre afrontar amb confiança els nous reptes derivats de la
globalització de l'economia, l'impacte de les tecnologies de la informació i la implantació de la moneda única: l'euro.
Des d'aquesta perspectiva és cada vegada més important disposar dels elements d'informació i de diagnòstic permanent referits al territori i els indicadors associats a la seva
economia. En aquest sentit des de la Regidoria de Promoció Econòmica, i de forma
especialitzada des de l'IMPES, hem fet una aposta permanent per millorar els serveis
que oferim a empreses i ciutadans.
En aquests moments és imprescindible conèixer quines són les necessitats reals del
nostre teixit productiu. L’estudi que us presentem és un pas en aquesta direcció. Hem
radiografiat quina és l’estructura de proveïment d’una mostra d’empreses industrials de
Rubí i què necessiten en termes de manteniment i de serveis complementaris. Creiem
que, en aquests temes, hi ha potencialitats importants per als emprenedors del nostre
municipi.
També hem volgut saber quins perfils professionals contractaven les nostres empreses
industrials i quines eren les seves necessitats de formació. Tot plegat ens ha d’ajudar a
afinar encara més els nostres serveis d’orientació per a les persones en situació d'atur
del municipi, la nostra borsa de treball i la nostra oferta formativa, tant per a treballadors
en actiu com per a aturats.
Respecte als resultats de l’estudi, únicament remarcar que se’ns dibuixen potencialitats
però també riscos. Pel que fa a les primeres: la indústria de Rubí s’ha desenvolupat molt
aquests darrers anys tant quantitativament (contractació, exportacions) com qualitativament (certificacions de qualitat, per exemple). Ara bé, l’estudi també presenta alguns
tocs d’atenció que ens han d’evitar caure en el cofoisme. Dues notes en aquest sentit:
1) la nostra indústria encara té una estructura més intensiva en personal d’escassa qualificació que no pas en tecnologia i 2) la formació del personal encara és insuficient.
Si parlem d'oportunitats no podem ignorar aquestes dades referides a un ventall significatiu del nostre teixit empresarial. La internacionalització de la nostra economia demanda una millora de la formació, la qualificació i la incorporació de les noves tecnologies,
cosa que vol dir més inversió tecnològica i professionalització de les plantilles (incompatible amb l'alt grau de precarietat i les baixes taxes d'ocupació de les dones al món
laboral), que ens permeti reduir el nostre diferencial amb la mitjana de la Unió Europea.
En definitiva, us convido a examinar atentament aquest estudi, que ens ha de permetre
-lluny de qualsevol triomfalisme- conèixer millor i compartir aquesta informació a fi i
efecte d'actuar, coresponsablement, en la direcció encertada: és a dir amb l'objectiu
que el nostre teixit industrial continuï sent competitiu en els contextos econòmics menys
expansius que semblen dibuixar-se. En aquest sentit serà també molt important reforçar
i incentivar la col·laboració entre l'Ajuntament i altres administracions, entre els agents
econòmics i socials i entre la iniciativa pública i la iniciativa privada.
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1
Presentació
de l’estudi

1.1 La necessitat de l’estudi
Cada cop es percep com a més necessari comptar amb
eines de recollida d’informació per tal d’orientar les polítiques de promoció econòmica i ocupació. Aquest estudi pretén ser el primer pas en la posada en marxa d’un
sistema d’informació d’aquest tipus.
En primer lloc es volen esbrinar les possibilitats de
negoci al nostre municipi de Rubí. En el nostre cas no
volem realitzar un estudi més de creació de nous serveis, sinó estudiar les possibilitats de negoci de Rubí a
partir d’allò que és realment específic del municipi: el
seu fort component industrial. Es tracta essencialment
de conèixer quines són les demandes reals de les
empreses industrials en aquest camp:
• Informació per orientar i assessorar emprenedors vers
la promoció de negocis viables en el camp de la logística de proveïment industrial a nivell local.
• Detecció de jaciments d’ocupació (no només en el
camp del proveïment industrial, sinó en altres annexos
o relacionats), per facilitar un efecte sinergia.
• La possibilitat d’organitzar accions de formació en els
perfils detectats. Així per exemple, s’està valorant entrar
a realitzar formació de noves tecnologies en el camp de
la logística industrial o en el camp dels infoemprenedors.
Secundàriament, el qüestionari també busca recollir
altres informacions de les empreses:
• Característiques bàsiques que ens permetin actualitzar la base de dades d’empreses de l’IMPES.
• Informació sobre necessitats de personal per part de
les empreses (capacitat de creació de llocs de treball,
perfils professionals, criteris de reclutament...)
• Necessitats formatives per part de l’empresa.
Aquestes millores en l’IMPES haurien de tenir un impacte extern, en les següents línies:
• Més alternatives de proveïdors de béns intermedis,
serveis i manteniment, així com una oferta formativa
més adequada a les necessitats de les empreses.
• Millor orientació als emprenedors sobre quins són els
àmbits amb demanda real en el camp del proveïment
industrial.
• Més informació per als aturats sobre perfils professionals amb possibilitats de col·locació.

1.2 Rubí: una economia eminentment industrial
Com a indicador d’aquesta especificitat industrial del
nostre municipi, presenVeiem que la indústria
tem el següent gràfic on
aporta el 58% del valor
podem apreciar l’aportació
afegit generat en el
de la indústria al Valor nostre municipi, molt per
1
Afegit Brut local (VAB ) de
sobre del que aporten
les
ciutats
catalanes
els serveis (35%)
majors de 45.000 habitants. Veiem que la indústria aporta el 58% del valor
1 El VAB es defineix com la "diferència entre el valor de la producció i el valor dels consums intermedis utilitzats (primeres matèries,
serveis, subministraments exteriors, etc)” Definició elaborada per l’IDESCAT. Les dades corresponen al 1996 i han estat aportades
per l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona.
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afegit generat en el nostre municipi, molt per sobre del
que aporten els serveis (35%). En la resta de municipis,
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Quan parlem del teixit industrial de Rubí, estem parlant
de 711 empreses industrials que ocupen 11.611 persones 2 (recordem que Rubí té uns 60.000 habitants empadronats). Cal remarcar, a més, l’evolució molt positiva
que ha tingut l’ocupació industrial en els darrers anys,
com podem apreciar en el següent gràfic.
En quins sectors es concentra aquesta activitat industrial? En la següent taula presentem el detall del nombre
d’empreses i ocupats per
És un teixit diversificat
cada activitat econòmica
on cap ram concentra
(CNAE a dos dígits). Si
més del 17%
mirem les dades d’assala- de l’ocupació industrial
riats, en podrem extreure
del municipi
dues conclusions que ens
fan ser optimistes respecte a la continuïtat del nostre
teixit industrial:

15 indústries de productes alimentaris i begudes
17 indústria tèxtil
18 indústria de la confecció i de la pelleteria
19 preparació i curtit i acabat del cuir; fabricació d'articles de marroquineria
20 indústria de la fusta i el suro, excepte mobles; cistelleria
21 indústria del paper
22 edició, arts gràfiques i reproducció de suports gravats
24 indústria química
25 fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
26 indústries d'altres productes minerals no metàl·lics
27 metal·lúrgia
28 fabricació de productes metàl.lics, excepte maquinària i equip
29 indústria de la construcció de maquinària i equip mecànic
31 fabricació de maquinària i material elèctric
32 fabricació de material electrònic; fabricació d'equip i aparells de ràdio
33 fabricació d'equip i instruments mèdico-quirúrgics, de precisió òptica
34 fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
35 fabricació d'altre material de transport
36 fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
37 reciclatge
40 producció i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua calenta
Total industrial
Font: INSS darrer trimestre 1999
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Empreses
n
%
22
3,1
42
5,9
19
2,7
2
0,3
28
3,9
17
2,4
47
6,6
58
8,2
35
4,9
23
3,2
16
2,3
206
29,0
72
10,1
27
3,8
9
1,3
7
1,0
18
2,5
1
0,1
59
8,3
1
0,1
2
0,3
711 100,0

Assalariats
n
%
320
2,8
428
3,7
144
1,2
17
0,1
93
0,8
260
2,2
529
4,6
1878
16,2
769
6,6
222
1,9
373
3,2
1965
16,9
986
8,5
853
7,3
81
0,7
285
2,5
1738
15,0
21
0,2
600
5,2
10
0,1
39
0,3
11611 100,0

• És un teixit diversificat on cap ram concentra més del
17% de l’ocupació industrial del municipi.
• És un teixit amb forta implantació de rams dinàmics
com la química i diversos sub-sectors del metall com la
fabricació de vehicles de motor, equip i productes plàstics. En canvi rams industrials "madurs" i tradicionals de
la comarca, com el tèxtil, tenen una menor implantació.

1.3 Metodologia
Donat que l’estudi ha d’acabar generant una base de
dades, té una lògica extensiva: si podem arribar a més
empreses, millor. Per aquest motiu hem optat per una
metodologia quantitativa d’enquesta amb qüestionari
semitancat.

• Conjuntament amb el text es presentaran els resultats
principals en forma de taules. Aquestes s’han intentat
fer al més comprensibles possible; per tant no s’hi han
inclòs les respostes no vàlides (no sap, no contesta, no
pertinent...) En qualsevol cas és fàcil deduir quantes
empreses s’inclouen en aquesta categoria: seran la
diferència entre el valor total presentat en el quadre i el
conjunt d’enquestes realitzades (192).
• Per altra banda, moltes de les dades presentades
s’obtenen de la fusió de diverses variables de resposta
múltiple o posteriorment recodificades. Per les mateixes
raons de simplicitat, en el text només s’hi inclouen les
dades agregades.

S’ha comptat amb l’empresa OPINA que ha fet el treball
de camp basat en enquesFinalment hem treballat
tes presencials. El disseny
amb una mostra de 192
de l’enquesta, la tabulació empreses del municipi,
dels resultats, la seva
la immensa majoria
explotació i l’elaboració de industrials, complemenl’informe han estat realittada amb alguna de
zats pel Servei d’Empreses distribució i comercialiti Emprenedors de l’IMPES
zació industrial.
i per l’Observatori Econòmic i Social de l’Ajuntament de Rubí.
Finalment hem treballat amb una mostra de 192 empreses del municipi, la immensa majoria industrials, complementada amb alguna de distribució i comercialització
industrial.
Donat que l’objectiu de l’estudi era arribar a les empreses amb capacitat de generar demanda d’ocupació, formació i proveïment, no hem optat per un mostreig aleatori sinó selectiu, amb els següents criteris:
• Sondeig qualitatiu dins l’IMPES i l’Associació Pla
Estratègic de Rubí per detectar empreses especialment
dinàmiques.
• Tria de les empreses de major volum segons indicadors d’IAE.
La mostra final de 192 enquestes permet un tractament
estadístic basat en l’extracció de freqüències, que és la
base de l’anàlisi que presentarem tot seguit. Donat que
aquest és un projecte obert al qual s’hi aniran incorporant nous qüestionaris, esperem acabar tenint una mostra suficient per realitzar alguna mena d’anàlisi multivariant.
L’anàlisi que segueix està basada en l’extracció de freqüències de les preguntes realitzades en base al qüestionari. En primer lloc, es presenten les dades bàsiques de
les empreses enquestades que configuren la nostra mostra. Seguidament, entrarem a analitzar la seva política de
proveïment i les possibilitats de negoci que se’n deriven.
En tercer lloc, veurem quina és la seva política de contractació i els perfils professionals que demanden, per
acabar escrutant les seves necessitats formatives.
Un parell d’aclariments previs:
2 Dades de l’INSS de tancament de l’any 1999.
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2
Els resultats
quantitatius
de l’estudi

2.1 La caracterització de la mostra d’empreses
En aquest apartat veurem els trets bàsics de les 192
empreses enquestades: sector d’activitat, forma jurídica, tipus d’establiment, antiguitat, ubicació, facturació,
exportacions, certificacions de qualitat, nombre de treballadors i característiques de la plantilla.

Sector d’activitat

La immensa majoria d’empreses de la nostra mostra
corresponen a rams industrials, excepte un 16% que es
dediquen a la distribució de
Entre les industrials, destaproductes manufacturats i
ca la presència del sector
un 1,6% de la construcció.
metall (22,1%),

la maquinària (11,6%), la
Entre les industrials, destaquímica (6,3%),
ca la presència del sector
les
edicions i arts
metall (22,1%), la maquinària
gràfiques (5,8%),
(11,6%), la química (6,3%), les
el suro i el plàstic (5,8%)
edicions i arts gràfiques
i el tèxtil (5,3%)
(5,8%), el suro i el plàstic
(5,8%) i el tèxtil (5,3%). De fet aquesta distribució de la
mostra és bastant propera a la composició poblacional
de les empreses del municipi.

Indústria de productes alimentaris i begudes
Indústria tèxtil
Indústria de la confecció i pelleteria
Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles
Indústria del paper
Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Indústria química
Fabricació de productes de suro i matèries plàstiques
Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics
Metal·lúrgia
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip
Indústria de la construcció de maquinària i equip mecànic
Fabricació de maquinària i material elèctric
Fabricació de material electrònic
Fabricació d’equips i instruments mèdico-quirúrgics i precisió
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
Construcció
Venda, manteniment i reparació de vehicles de motor
Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç
Activitats informàtiques
Altres activitats empresarials
Total

CNAE
15
17
18
20
21
22
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34
36
45
50
51
72
74

n
3
10
2
2
3
11
12
11
8
6
42
22
4
1
3
8
9
3
4
23
1
2
190

%
1,6
5,3
1,1
1,1
1,6
5,8
6,3
5,8
4,2
3,2
22,1
11,6
2,1
0,5
1,6
4,2
4,7
1,6
2,1
12,1
0,5
1,1
100,0

Forma jurídica
Gairebé la meitat d’empreses enquestades eren societats limitades (48,4%) seguides de prop per les societats anònimes (41,7%). Les empreses amb altra forma i
cooperatives tenen una presència molt testimonial en la
mostra.
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n
80
93
1
1
1
6
10
192

Societat Anònima
Societat Limitada
Societat Anònima Laboral
Societat Limitada Laboral
Cooperativa
Empresari individual
Societat Civil Privada
Total

%
41,7
48,4
0,5
0,5
0,5
3,1
5,2
100,0

Tipus d’establiment
La immensa majoria d’empreses de la nostra mostra
tenen un únic centre de treball que és el que han anat a
visitar els enquestadors (84,8%). Tampoc és menystenible el nombre de centres enquestats que depenen d’una
seu central externa al municipi (8,9%). Cal remarcar que
gairebé la meitat d’aquestes darreres depenen d’alguna
empresa transnacional amb seu social fora de l’Estat
espanyol.
Centre únic
Centre principal amb altres
seus fora de Rubí
Centre depenent d'un altre
Centre principal fora de Rubí
Altres
Total

n
162
9

%
84,8
4,7

17

8,9

3
191

1,6
100,0

Antiguitat
Les empreses enquestades
són relativament recents: un
41,2% tenen menys de 10
anys i un altre 33% en tenen
entre 10 i 20. De fet, això és
coherent amb el fort creixement que en els darrers anys
s’ha produït en el nombre
d’indústries del municipi.
10 anys o menys
Entre 10 i 20 anys
Entre 20 i 30 anys
Més de 30 anys
Total

Les empreses enquestades
són relativament recents: un
41,2% tenen menys de 10
anys i un altre 33% en tenen
entre 10 i 20. De fet, això és
coherent amb el fort creixement que en els darrers
anys s’ha produït en el nombre d’indústries del municipi
n
75
60
24
23
182

%
41,2
33,0
13,2
12,6
100,0

Ubicació
Dels 9 polígons principals de Rubí, el que acull més
empreses de la nostra mostra és el de Can Jardí (33%),
seguit del de Cova Solera (27,7%). De fet és lògic perquè són dos dels polígons més grans del municipi.
n
10
63
12
20
8
53
14
2
9
191

Ca n'Alzamora
Can Jardí
Can Pi Vilaroc/ Rubí Sud
Can Rosés
Ctra.Terrassa
Cova Solera
La Llana
Molí de la Bastida
Fora Polígon
Total

%
5,2
33,0
6,3
10,5
4,2
27,7
7,3
1,0
4,7
100,0

Facturació
Dues de cada tres empreses enquestades han respost a
la pregunta pel volum de la seva facturació anual.
D’aquestes, una tercera part factura menys de 100
milions de ptes. anuals. La resta es reparteixen en parts
similars entre els que facturen entre 101 i 249 milions,
250-499 milions i més de 500.
n
44
30
30
9
3
16
132

< 100 milions
101-249 milions
250-499 milions
500-749 milions
750-999 milions
> 1000 milions
Total

%
33,3
22,7
22,7
6,8
2,3
12,1
100,0

Exportacions
Una de cada tres empreses enquestades exporta.
D’aquestes, la majoria exporten una quarta part o
menys de la seva producció.
n
120
38
20
8
4
190

Pràcticament no exporta
5-25%
26-50%
51-75%
76-100%
Total

%
63,2
20,0
10,5
4,2
2,1
100,0

Certificacions de qualitat
Gairebé la meitat de les
empreses
enquestades
compten amb algun tipus
de certificació de qualitat,
ja sigui aprovada (25%) o
en procés (20,2%)
Sí, aprovada
Sí, en procés
No
Total
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Gairebé la meitat de les
empreses enquestades
compten amb algun tipus
de certificació de qualitat,
ja sigui aprovada (25%)
o en procés (20,2%)
n
47
38
103
188

%
25,0
20,2
54,8
100,0

El conjunt de 85 empreses amb certificació aprovada o
en curs han estat capaces d’identificar 83 certificacions
amb què compten o a què aspiren. Les més habituals
són les clàssiques ISO, ja sigui la 9002 (42,2% de les
empreses amb certificació) o 9001 (25,3%). L’altra certificació amb implantació és QS 9000/9001 (20,5%)
ISO 9001
ISO 9002
ISO 14000/14001
Qs 9000/9001
Vda 6.1
Gmp
Altres
Total

n
21
35
3
17
1
2
4
83

%
25,3
42,2
3,6
20,5
1,2
2,4
4,8
100,0

Nombre de treballadors
Un dels objectius del nostre estudi és conèixer les dinàmiques de contractació de les empreses de Rubí. Un primer
pas en aquest sentit és
La pràctica totalitat de
caracteritzar les actuals les empreses de la nosplantilles de les empreses tra mostra són petites
enquestades.
(84,2% de menys de 30
treballadors)
o mitjanes
La pràctica totalitat de les
(10% entre 31 i 50
empreses de la nostra mostreballadors). Aquesta
tra són petites (84,2% de
distribució de la mostra
menys de 30 treballadors) o respon a les caracterísmitjanes (10% entre 31 i 50 tiques poblacionals de
treballadors). Aquesta distriles empreses de Rubí
bució de la mostra respon a
les característiques poblacionals de les empreses de Rubí.
1-30
31-50
51-100
101-250
Total

n
160
19
9
2
190

%
84,2
10,0
4,7
1,1
100,0

Distribució de la plantilla per edats3
Les empreses enquestades del municipi tenien plantilles
bàsicament de mitjana edat (mitjana de 54,6% de treballadors entre 25 i 44 anys), amb una proporció minoritària però significativa de treballadors majors de 45
anys (25,5%) i un percentatge reduït de treballadors
joves (19,9% menors de 25 anys)
% treballadors <25 anys
% treballadors 25-44 anys
% treballadors >44 anys
Total

Mitjana
19,9
54,6
25,5
100,0

Distribució de la plantilla per sexes
Gairebé tres quartes parts de les plantilles estudiades
les componen homes, la presència femenina és clarament minoritària.

Mitjana
73,2
26,8
100,0

% homes
% dones
Total

Distribució de la plantilla per categories professionals
El gruix de les nostres plantilles estan formades per treballadors de producció ja
El gruix de les nostres
siguin qualificats (26,9% plantilles estan formades
de mitjana) o no qualificats
per treballadors de
producció ja siguin
(19,8%). Destaca també
qualificats (26,9% de
l’alta presència de la catemitjana) o no qualificats
goria "altres" (comercials,
(19,8%). Destaca també
etc.) i el pes comparatival’alta presència de la
ment reduït de tècnics
categoria "altres"
(8,8%) i quadres interme(comercials, etc.) i el pes
dis (9,5%). Resulta una
comparativament reduït de
mica
sorprenent
que
tècnics (8,8%) i
aquests darrers percentat- quadres intermedis (9,5%)
ges de figures intermèdies
siguin comparables als dels directius.
Mitjana
8,6
8,8
9,5
7,5
26,9
19,8
18,8
100,0

% directius
% tècnics
% quadres intermedis
% personal administratiu
% treballadors qualificats
% treballadors no qualificats
% altres
Total

Tipus de jornada que realitza l’àrea de producció de l’empresa
Dues de cada tres empreses de la nostra mostra realitzen jornada completa partida (63,7%). La resta realitzen
jornada intensiva (15,3%) o torns (21,1%). De les 41
empreses que tenen aquest darrer tipus de funcionament, 23 realitzen tres torns (matí, tarda i nit) i les altres
18 en fan només dos (matí i tarda).
Completa partida
Completa intensiva
Completa torns
Total

n
121
29
40
190

%
63,7
15,3
21,1
100,0

2.2 Proveïment industrial
Un dels objectius bàsics del nostre estudi és conèixer
l’estructura de proveïment de les empreses de Rubí per
esbrinar, a partir d’aquí, si hi ha oportunitats de negoci
en aquest camp. En primer lloc abordarem el tema del
proveïment de béns intermedis, per passar després al
manteniment i finalment als serveis complementaris.

3 Les dades dels tres epígrafs següents han estat calculades a partir de la mitjana de la distribució percentual de cada categoria.
Per tant, en les tres taules següents, es presentarà directament la mitjana corresponent, sense que en aquest cas tingui sentit parlar de "casos".
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Ubicació de les empreses proveïdores
Una dada que també ens interessava copsar era la
capacitat d’autocontenció del nostre municipi en el proveïment a les seves empreses. Com veiem en el quadre
següent només un 10,9% dels proveïments citats provenen del mateix municipi; l’origen més habitual són
altres municipis metropolitans fora del Vallès Occidental
(41,2%) i –a molta distància- la mateixa comarca excepte Rubí (17,5%)
Rubí
Vallès Occidental excepte Rubí
Àrea Metropolitana excepte
Vallès Occidental
Catalunya excepte
Àrea Metropolitana
Resta Estat
Unió Europea
Altres països
Total

2.2.1 Béns intermedis
El perfil de les empreses proveïdores
En el qüestionari demanàvem a les empreses del municipi que ens detallessin el perfil dels tres proveïdors amb
que més treballaven. De les 192 empreses enquestades,
186 ens han citat un perfil d’empresa proveïdora, 159
han arribat a citar-ne dos i 109 ens han detallat el tercer
perfil. En total tenim 454 perfils que, per rams, es distribueixen com tot seguim indiquem. El 30,6% proveeixen
productes metal·lurgics, seguit d’un 15,2% de proveïdors de productes químics i un altre 10,8% que fabriquen components de suro i plàstic. En la taula que
segueix es presenta la distribució sectorial de la totalitat
d’empreses detectades.

n
49
79
186

%
10,9
17,5
41,2

33

7,3

49
43
12
451

10,9
9,5
2,7
100,0

Nivell de satisfacció amb la xarxa actual de proveïdors
Dels 454 proveïdors citats, les empreses enquestades
només tenen problemes amb 10, per tant, un 2,2% del
total. Cal remarcar, a més, que cap empresa no es queixa de la qualitat o els costos dels seus proveïdors; els
pocs problemes existents es concentren en el temps de
resposta (7 casos)
n
%
Problemes de qualitat
0
0,0
Problemes de costos
0
0,0
Problemes de temps de resposta
7
70,0
Altres problemes
3
30,0
Total
10
100,0

Extracció de minerals no metàl·lics
Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
Indústria de productes alimentaris i begudes
Indústria tèxtil
Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles
Indústria del paper
Edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats
Indústria química
Fabricació de productes de suro i matèries plàstiques
Fabricació d’altres productes minerals no metàl·lics
Metal·lúrgia
Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària
Indústria de la construcció de maquinària i equips mecànics
Fabricació de màquines d'oficina i equips informàtics
Fabricació de maquinària i material elèctric
Fabricació de material electrònic
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Fabricació de mobles; altres indústries manufactureres
Reciclatge
Producció i distribució d'energia elèctrica, gas, vapor i aigua
Comerç a l’engròs i intermediaris del comerç.
Total
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CNAE
13
14
15
17
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
36
37
40
51

n
4
12
13
19
20
24
1
69
49
20
139
21
19
4
16
5
6
3
1
4
5
454

%
0,9
2,6
2,9
4,2
4,4
5,3
0,2
15,2
10,8
4,4
30,6
4,6
4,2
0,9
3,5
1,1
1,3
0,7
0,2
0,9
1,1
100,0

Possibilitats de canvi de proveïdors
Tot i aquesta bona valoració dels proveïdors actuals, les
empreses enquestades estan disposades a estudiar
noves ofertes en el 40,8% de casos apuntats. En la
pràctica totalitat de la resta de casos (58,3%) descarten
de canviar de proveïdors.
n
4
163
276
443

N'està segur
S'ho planteja
No
Total

%
1,0
40,8
58,3
100,0

2.2.2 Manteniment
Hem preguntat per les quatre àrees clàssiques de manteniment industrial. En el camp elèctric la totalitat de les
empreses considerades tenien necessitat de manteniment i, per tant, han donat resposta: en el camp
electrònic han estat 169, en el mecànic 186 i en l’informàtic 181.

ble és el manteniment elèctric, on un 68,3% dels proveïdors són del mateix municipi, seguit del manteniment
electrònic i mecànic on els proveïdors locals suposen la
meitat del total. On hi ha menys capacitat de contenció
és en el proveïment informàtic, només cobert en un 40,5
dels casos per empreses locals.
Possibilitats de canviar de proveïdors
Igual que en els béns intermedis, en el manteniment
també hi ha satisfacció amb els proveïdors: només en
11 de les 192 empreses enquestades s’estan plantejant
canviar de proveïdors. Com es pot veure en la taula
següent els pocs casos existents es donen a nivell
informàtic i d’altres.
n
1
1
3
7
11

Electrònic
Mecànic
Informàtic
Altres
Total

%
9,1
9,1
27,3
63,6
100,0

Situació actual
En tots els camps excepte en el mecànic, el més habitual és que les empreses externalitzin aquesta tasca.
Aquesta tendència és especialment clara en el manteniment informàtic (66,9% dels casos externalitzats), en el
manteniment elèctric (60,9%) i, en menor mesura, en el
manteniment electrònic (51,5%)
Ubicació de les empreses de proveïment
A diferència del que sucA diferència del que
ceïa amb la provisió de succeïa amb la provisió
béns intermedis, en el
de béns intermedis,
en el manteniment sí
manteniment sí que hi ha
un alt nivell de cobertura que hi ha un alt nivell de
cobertura per part
per part d’empreses de
d’empreses de Rubí
Rubí. El cas més remarca-

2.2.3 Serveis complementaris
El nivell de demanda d’aquest tipus de serveis és molt
desigual: alguns són utilitzats per gairebé totes les
empreses enquestades; per exemple, 187 de les 192
empreses responen a la pregunta del transport i de la
neteja, 161 a la de seguretat i 152 a la de les comunicacions... En canvi només 2 empreses necessiten de serveis de càtering probablement per l’extensa oferta de
serveis de restauració ubicats en els polígons.
Deixant de banda aquest darrer servei molt minoritari, la
resta tenen una tendència majoritària a l’externalització:
un 57.2% contracta externament els seus serveis de
transport, un 63,8% les seves comunicacions i un
67,7% la seva seguretat. Només en la neteja hi ha un
cert equilibri entre contractació interna i externa.

Com es cobreixen les necesitats de manteniment?

Internament
Externament
Totes dues
Total

60
117
15
192

Elèctric
n
%
31,3
60,9
7,8
100,0

Electrònic
n
%
68
40,2
87
51,5
14
8,3
169
100,0

Mecànic
n
%
90
48,4
80
43,0
16
8,6
186
100,0

Informàtic
n
%
50
27,6
121
66,9
10
5,5
181
100,0

Ubicació de les empreses de manteniment

Rubí
Vallès Occidental excepte Rubí
Àrea Metropolitana excepte Vallès
Catalunya excepte Àrea Metropolitana
Resta Estat
Unió Europea
Total

Elèctric
n
%
86
68,3
21
16,7
18
14,3
1
0,8

126

Electrònic
n
%
49
50,5
15
15,5
28
28,9
3
3,1
1
1,0
1
1,0
97 100,0

100,0

Mecànic
n
%
46
50,0
15
16,3
30
32,6
1
1,1
92 100
7
93

Informàtic
n
%
51
40,5
19
15,1
51
40,5
3
2,4
1
0,8
1
0,8
126 100,0

Com es cobreixen les necesitats de serveis complementaris?

Internament
Externament
Totes dues
Total

Transport
n
%
56
29,9
107
57,2
24
12,8
187 100,0

Càtering
n
%
1
50,0
1
50,0
2

100,0

Comunicació
n
%
53
34,9
97
63,8
2
1,3
152 100,0
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Seguretat
n
%
52
32,3
109
67,7
161

100

Neteja
n
%
93
49,7
90
48,1
4
2,1
187 100,0

Ubicació de les empreses de serveis complementaris

Rubí
Vallès Occidental
excepte Rubí
Àrea Metropolitana
excepte Vallès Occidental
Catalunya excepte
Àrea Metropolitana
Resta Estat
Total

Transport
n
%
60
50,0
21
17,5
37

2
120

Càtering
n
%
2

30,8

1,7
100,0

4

2

Ubicació dels proveïdors de serveis complementaris
Si deixem de banda el càtering (mostra insuficient), la
resta tenen un bon nivell d’autocontenció en el municipi: el 86% d’empreses prestadores de comunicacions
són de Rubí i aproximadament la meitat de proveïdors
transport, seguretat i neteja.
Possibilitats de canviar de proveïdors de serveis
De les 192 empreses enquestades, només 17 s’estan
plantejant fer algun canvi en els seu proveïdors de serveis (8,8%). Tenint en compte aquestes xifres reduïdes
cal ser prudent en el desglossament. En qualsevol cas
la major part de possibilitats de canvi es donen en la
neteja o en altres serveis.
Transport
Comunicacions
Catering
Comunicacions
Seguretat
Neteja
Altres
Total

100,0

n
1
1
1
2
1
6
6
17

Comunicació
n
%
83
86,5
9
9,4

%
5,9
5,9
5,9
11,8
5,9
35,3
35,3
100,0

2.3 Demandes de contractació i
de perfils professionals
Cada cop sembla més bàsic que els serveis d’orientació
laboral comptin amb una informació fiable dels processos de contractació en el seu territori. En el present
apartat recollirem els resultats de l’apartat del qüestionari dedicat a aquest tema. Començarem per veure la
capacitat de les empreses per crear nous llocs de treball, els seus criteris i vies de reclutament de nou personal i, finalment, els perfils professionals que més
demanden.

2.3.1 La dinàmica de les plantilles
Del total de 192 empreses de la nostra mostra, poc més
de la meitat havien creat nous llocs de treball durant
l’any 2000 (102 empreses, concretament). Si tenim en
compte aquesta submostra d’empreses generadores
d’ocupació, la mitjana ha estat de 3,3 nous llocs de treball per cadascuna.

100,0

96

4,2

100,0

Seguretat
n
%
51
50,5
16
15,8

Neteja
n
%
44
49,4
34
38,2

27

10

11,2

1

1,1

89

100,0

7
101

26,7

6,9
100,0

De totes maneres, el nombre absolut de llocs de treball
està condicionat, lògicament, pel volum total de la plantilla. És per això que hem
La meitat de les plantigenerat una variable que
lles que han crescut ho
ens indica quin és el per- han fet en un 11-25%,
centatge relatiu de creixeuna quarta part han
ment de les plantilles. Com crescut entre 6 i 11% i
veiem les ràtios de creixe- una cinquena part han
ment són prou importants:
crescut més del 25%
la meitat de les plantilles
que han crescut ho han fet en un 11-25%, una quarta
part han crescut entre 6 i 11% i una cinquena part han
crescut més del 25%
Entre 1 i 5%
Entre 6 i 10%
Entre 11 i 25%
Més del 25%
Total

n
5
24
50
21
100

%
5,0
24,0
50,0
21,0
100,0

Tot i que la mostra no permet creuar aquestes dades pel
sector d’activitat, sí que podem veure quin percentatge
d’empreses de cada ram han superat un determinat llindar de creixement, que en aquest cas fixarem en el
10%. Com podem observar, els sectors de la nostra
mostra que més han incrementat plantilles són mobles i
fusta, paper i arts gràfiques i metall-maquinària.
Alimentació i tabac
Tèxtil, sabates i cuir
Mobles i fusta
Paper i arts gràfiques
Química i plàstics
Metall i maquinària
Construcció
Serveis
Total

n
0
3
5
5
12
35
1
10
71

%
0,0
50,0
83,3
83,3
60,0
81,4
50,0
66,7
71,7

2.3.2 Reclutament i condicions contractuals
Per tal de realitzar una correcta orientació laboral, ens interessa conèixer les vies de selecció que empren les empreses del nostre municipi, els criteris que utilitzen a l’hora de
cobrir una vacant i les condicions contractuals que ofereixen. Aquests aspectes lògicament varien molt en funció del
segment laboral al qual ens estem referint. Per aquest
motiu desglossarem l’anàlisi per tècnics i quadres intermedis, treballadors qualificats i no qualificats i administratius4.

4 Per totes les categories s’han ofert diverses opcions de resposta, motiu pel qual alguns dels totals presentats sumaran més de
192 (nombre d’enquestes realitzades)
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Vies de reclutament

Criteris de reclutament

El primer aspecte a remarcar és el caire fortament informal de la intermediació laboral: per a tots els col·lectius
laborals la primera via de recerca de candidats és mitjançant contactes personals (familiars, coneguts...).
Curiosament aquesta via és especialment utilitzada a
nivells de certa qualificació com tècnics i quadres intermedis (40,6% dels casos) i administratius (43%). Entre
els treballadors, tot i ser la via més important, té menys
pes comparatiu (33,3% entre els qualificats, 29,8%
entre els no qualificats)

S’ha preguntat a les empreses quin és el factor que
tenen més en compte a l’hora de triar un candidat per
cobrir una vacant.

Una altra via de reclutament abastament utilitzada són
les ETT, sobretot en els nivells menys qualificats (23,6 en
els treballadors no qualifiEl primer aspecte a
cats, 14,2% en els qualificats, 12,8% entre els admi- remarcar és el caire fortament informal de la
nistratius).
intermediació laboral:
Sorprèn l’escàs pes dels per a tots els col·lectius
àmbits formals d’inteme- laborals la primera via
diació, especialment els de recerca de candidats
públics. Si sumem el nom- és mitjançant contactes
personals (familiars,
bre d’empreses que busconeguts...)
quen candidats mitjançant
les OTG i el SCC, trobem
que suposen un 11,3% en el cas dels tècnics i quadres,
un 20% dels treballadors qualificats i dels no qualificats
i un 14,7% dels administratius. Aquestes xifres tot just
millorarien una mica si hi afegíssim serveis municipals
com la borsa de treball de l’IMPES.
Finalment, dir que els mecanismes d’intermediació formal privada només tenen un cert pes en categories qualificades com la de tècnics i quadres, un 12,5% dels
quals es contracten via premsa i un altre 6,9% via
empreses de selecció.

L’experiència és un factor molt remarcat, el més citat
pels perfils qualificats: un
L’experiència és un
39,3% dels tècnics/ quafactor molt remarcat,
dres, un 47,2% dels trebael més citat pels perfils
lladors qualificats i un
qualificats
35,5% dels administratius.
Pel que fa als treballadors no qualificats també és un
valor bastant citat, si bé no majoritari (18,4% dels casos).
En aquesta darrera categoria es fa especialment patent
la importància dels factors actitudinals a l’hora de reclutar: per dues de cada tres empreses aquest és l’element
clau a l’hora de triar un peó. Aquest percentatge va baixant a mesura que parlem de categories més qualificades, si bé hem de tenir present que, fins i tot en la categoria més elevada entre les considerades, aquest component actitudinal té molta importància: per un 28,9%
de les empreses és el factor clau a l’hora de contractar
un tècnic o quadre intermedi.
En cap de les categories, els estudis no passen de ser
(com a molt) el tercer element més valorat a l’hora de
decidir-se per un candidat. Això resulta especialment
sorprenent en els nivells més tècnics, si bé és cert que
és en aquests nivells on hi ha més empreses que citen
la importància dels estudis: (22,4% per tècnics i quadres intermedis, 24,9% entre administratius) L’extrem
de poca valoració de la formació es dona en el personal
de producció: només el 8,9% de les empreses la citen
com un factor important a l’hora de reclutar treballadors
qualificats i un altre 2,6% per triar-ne de no qualificats.

Vies de reclutament
Tècnics i quadres
intermedis
n
%
Promoció interna
15
9,4
Contactes personals
65
40,6
Sol·licituds rebudes/ borsa treball pròpia 8
5,0
Premsa i revistes especialitzades
20
12,5
INEM/OTG
10
6,3
Empreses de selecció
11
6,9
IMPES/Ajuntament de Rubí
3
1,9
ETT
12
7,5
Pràctiques
Altres vies
8
5,0
SCC
8
5,0
Total
160 100,0

Treballadors
qualificats
n
%
6
2,7
73
33,3
13
5,9
30
13,7
29
13,2
4
1,8
9
4,1
31
14,2

Administratius

4,1
6,8
100,0

Treballadors
no qualificats
n
%
3
1,4
62
29,8
13
6,3
18
8,7
32
15,4
3
1,4
11
5,3
49
23,6
1
0,5
6
2,9
10
4,8
208 100,0

Treballadors
qualificats
n
%
25
8,9
133
47,2
105
37,2
18
6,4
1
0,4
282 100,0

Treballadors
no qualificats
n
%
5
2,6
36
18,4
130
66,3
24
12,2
1
0,5
196 100,0

Administratius

9
15
219

n
4
64
9
12
13
7
6
19

%
2,7
43,0
6,0
8,1
8,7
4,7
4,0
12,8

6
9
149

4,0
6,0
100,0

Criteris de reclutament

Estudis
Experiència
Factors actitudinals
Referències
Altres
Total

Tècnics i quadres
intermedis
n
%
45
22,4
79
39,3
58
28,9
18
9,0
1
0,5
201 100,0
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n
49
70
63
15

%
24,9
35,5
32,0
7,6

197

100,0

Tècnics i quadres
intermedis
n
%
Indefinit
107
71,3
Eventual/circumstàncies de la producció 38
25,3
Obra i servei
2
1,3
Altres contractacions eventuals
3
2,0
Total
150 100,0

Treballadors
qualificats
n
%
127
55,5
82
35,8
8
3,5
12
5,2
229 100,0

Treballadors
no qualificats
n
%
101
44,5
105
46,3
10
4,4
11
4,8
227 100,0

Administratius
n
108
47
10
165

%
65,5
28,5
0,0
6,1
100,0

A aquest perfil el seguei- La primera constatació
xen uns altres que podríem
és que els perfil més
anomenar de qualificació
demandat és el de
mitjana-baixa com admi- treballador no qualificat,
nistratiu, promotor de ven- que concentra gairebé
el 41% de les
des o mosso de magatcontractacions
citades
zem. Posteriorment trobem tot un seguit d’oficis,
majoritàriament industrials: soldador, operaris de
màquines-eina i un llarg etcètera.

Les condicions contractuals
La fórmula contractual que les empreses declaren utilitzar
més freqüentment és la contractació indefinida, si bé amb
una implantació decreixent a mesura que baixem de categoria laboral: el 71,3% dels tècnics i quadres serien contractats així per un 65,5% d’administratius i un 55,5% de
treballadors qualificats. Entre els no qualificats, els contractats indefinits ja serien minoritaris (44,5%)
Entre les fórmules temporals la més usada, amb molta
diferència, és eventual/circumstàncies de la producció
(entre un 46 i un 25% dels casos segons la categoria).
En canvi, altres fórmules clàssiques com l’obra i servei
són molt menys usades.

2.3.3 La demanda de perfils professionals
Un dels objectius del nostre estudi era conèixer les
demandes professionals de les empreses de Rubí per
tal d’usar aquesta informació en els nostres serveis d’orientació i intermediació laboral. A aquest efecte s’han
inclòs dues preguntes bàsiques: quins perfils professionals s’han contractat més, darrerament, i quins han
estat més difícils de cobrir5. Cadascuna de les dues
qüestions abans referides tenien dues opcions de resposta. El tractament que es fa d’aquesta informació en
els epígrafs següents és fusionar aquestes dues
opcions de resposta i presentar els perfils professionals
que han estat citats per més d’una empresa.
Perfils professionals més contractats
La primera constatació és que els perfil més demandat
és el de treballador no qualificat, que concentra gairebé
el 41% de les contractacions citades.

Sorprèn l’absoluta manca en aquesta llista de perfils tècnics titulats que, en teoria, haurien de ser els nínxols emergents de creació d’ocupació industrial. Tal vegada els processos de substitució de models productius intensius en
mà d’obra per altres intensius en tecnologia no estiguin
avançant en el nostre país tan ràpidament com fa uns anys
es creia. Sens dubte, els nostres costos laborals, comparativament moderats, tenen a veure amb això.
Treballador no qualificat
Administratiu general
Promotor de vendes
Mosso de magatzem
Soldador
Operador de planta
Especialista en màquines-eines
Operador de màquina-eina
(torn-fresa...)
Operari ind. moble
Impressor general
Calderer industrial
Mecànic ajustador general
Operador de procés
Operari de màquina
Conductor de mercaderies
Altres
Total

CODI SCC
n
X7
87
AO020102 22
MV040102
8
CO040004
4
IP020701
4
IQ020109
4
MI030006
3
MI030011
3
FM0201
IG02000
IP020602
MI030008
PC030007
PC030008
SE010009

%
40,8
10,3
3,8
1,9
1,9
1,9
1,4
1,4

2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
2
0,9
64 30,0
213 100,0

Perfils professionals més difícils de trobar
En principi, la pregunta pels perfils professionals difícils
hauria de donar uns resultats bastant diferents dels perfils més contractats. Les diferències hi són però menors
del que es podria pensar.
Sorprenentment els treballadors no qualificats també
aquí encapçalen el rànquing dels més buscats (25,8%
del total de demandes expressades).
En la mateixa línia continuen sorprenent les dificultats
per trobar perfils relativament freqüents de tipus admi-

5. En el nostre cas el concepte de "perfil professional" és bàsicament equivalent al de "lloc de treball". Per tal d’operativitzar-lo s’ha
optat per la tipologia emprada pel Servei Català de Col·locació (SCC). Això ha de permetre que la base de dades iniciada amb
aquest estudi serveixi d’eina de treball a la Borsa de Treball de l’IMPES que també actua com a centre col·laborador del SCC.
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nistratiu o comercial. Si hi hagués ocasió d’aprofundir, en
aquest cas probablement toparíem amb un problema de
competències professionals
demandades per l’empresa i Continuen sorprenent les
dificultats per trobar
no suficientment oferides
perfils relativament
pel mercat (parlem de temes freqüents de tipus admicom idiomes o determinats
nistratiu o comercial.
coneixements informàtics)
Si hi hagués ocasió
En aquest nivell de perfils d’aprofundir, en aquest cas
probablement toparíem
difícils de trobar hi ha els
amb un problema de
perfils d’ofici industrial un
competències profesxic més "amunt en el ràn- sionals demandades per
quing". De fet, això és cohel’empresa i no suficientrent amb la insistència ment oferides pel mercat
empresarial sobre la seva
escassetat. Parlem de perfils com soldador, operari de
màquina-eina, premsador, impressor, etc.
Treballador no qualificat
Soldador
Operador de màquina-eina
(torn-fresa...)
Administratiu general
Promotor de vendes
Armador-premsador de fusteria
Mecànic ajustador de motllos
i matrius
Administratiu comercial
Impressor serigràfic
Muntador d'estructures
metàl·liques
Mecànic ajustador en general
Conductor de mercaderies
Marbrista col·locador
Impressor general
Enquadernador
Tècnic procés de fundició
Tècnic procés de laminació
Ferrer-forjador
Muntador-instal·lador
de maquinària
Delineant
Altres
Total

CODI SCC n
X7
41
IP020701
8
MI030011
5

%
25,8
5,0
3,1

AO020102
MV040102
FM010305
MI030007

5
5
4
4

3,1
3,1
2,5
2,5

AO020106
IG020008
IP020305

3
3
3

1,9
1,9
1,9

MI030008
SE010009
EO010203
IG02000
IG030001
IP010106
IP010306
IP02010
MI030010

3
3
2
2
2
2
2
2
2

1,9
1,9
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

MI030031

2
1,3
56 35,2
159 100,0

Producció
Comercial
Administració i finances
Altres
Total

n
139
9
57
3
208

%
66,8
4,3
27,4
1,4
100,0

Tal vegada més important que la distribució de necessitats per
àrees, és la distribució de necessitats per categories laborals.
Les nostres 192 empreses Les categories amb més
ens han citat 130 categories
necessitats formatives
amb necessitats. Les més
són treballadors
habituals són treballadors
qualificats (27,7%) i
qualificats (27,7%) i adminisadministratius (26,3%),
tratius (26,3%), seguits a seguits a molta distància
pels tècnics (17,7%)
molta distància pels tècnics
i els treballadors
(17,7%) i els treballadors no
no qualificats (18,5%)
qualificats (18,5%). Com veurem més endavant, aquest reconeixement teòric de les necessitats de les categories de producció no s’acaba de correspondre amb l’acció formativa real que se’ls destina.
Directius
Tècnics
Quadres intermedis
Personal administratiu
Treballadors qualificats
Treballador no qualificat
Total

n
2
23
11
34
36
24
130

%
1,5
17,7
8,5
26,2
27,7
18,5
100,0

Les nostres empreses ens han apuntat 207 necessitats
formatives concretes. En el quadre següent detallem
aquelles que han estat
Les tecnologies de la
citades almenys per 3
producció són l’àrea més
empreses diferents.
demandada (29,4%
de les necessitats
Com és lògic, les tecnologies de la producció són citades). Això s’explica
l’àrea més demandada tant pel fort component
industrial de la nostra
(29,4% de les necessitats
mostra com per la
citades). Això s’explica tant
classificació triada, que
pel fort component indusconcentra sota aquest
trial de la nostra mostra epígraf un ampli ventall
com per la classificació d’accions relacionades
triada, que concentra sota
amb tecnologies
aquest epígraf un ampli
específiques
ventall d’accions relacionades amb tecnologies específiques. En aquesta mateixa

2.4 Necessitats formatives de les
empreses
Per serveis com el nostre és bàsic tenir un coneixement
aprofundit de la situació i les demandes formatives de les
empreses. En aquest sentit hem preguntat a les empreses
per la percepció que tenen de les seves necessitats i per la
realitat de la formació contínua en què participen.
2.4.1 La percepció de les necessitats formatives
Davant de la pregunta per les seccions amb més necessitats, es citen dèficits sobretot en l’àrea de producció
(66,8% del total de respostes), seguida a molta distància de l’administrativa (27,4%). Altres àrees com la
comercial o la de recursos humans es perceben com a
poc deficitàries en formació.
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línia, s’apunten altres necessitats directament productives com el control numèric (7,4% del total).
En un lloc destacat també trobem la demanda de formació annexa als processos productius del tipus seguretat i higiene (8,8%) i, en menor mesura, manteniment
(2,9%) o gestió de la qualitat (2,5%).
També hem de citar la importància d’activitats més
administratives o de gestió del tipus paquets integrats
(10,3%), anglès (4,4%), màrqueting i gestió comercial
(3,4%) o comptabilitat (2,9%).
Tecnologies de producció
Paquets integrats de gestió
Seguretat i higiene
Control numèric
Anglès
Màrqueting i gestió comercial
Comptabilitat
Ofimàtica
Manteniment equips industrials
Gestió empresarial
Disseny gràfic
Gestió de qualitat
Administratiu
Innovació tecnologia industrial
Comerç exterior
Salut laboral
Altres
Total

n
60
21
18
15
9
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3
3
27
204

%
29,4
10,3
8,8
7,4
4,4
3,4
2,9
2,9
2,9
2,5
2,5
2,5
2,0
2,0
1,5
1,5
13,2
100,0

2.4.2 La realitat de la formació contínua realitzada
Quanta FC es fa en les empreses?
En l’epígraf anterior vèiem que hi havia un clar reconeixement de dèficits formatius en les empreses. Com veurem en aquest apartat, això contrasta amb la limitada
implantació de la formació contínua en el dia a dia real
de les empreses. Ras i curt: més de la meitat de les
empreses enquestades (56,8%) no han fet ni poca ni
molta formació durant l’any 2000.
Sí
No
Total

n
82
108
190

%
43,2
56,8
100,0

Ja hem vist quantes empreses fan FC i quantes no. Ara
anem a veure quantes accions (cursos) han portat a
terme les empreses que sí que n’han fet. Com veiem, un
39,8% de les empreses "formadores" van realitzar una
única acció durant el 2000 i només un 11,8% en van fer
4 o més.
1 acció formativa
2 accions formatives
3 accions formatives
4 accions formatives o més
Total

n
37
25
20
11
93

%
39,8
26,9
21,5
11,8
100,0

Les raons per no participar en la formació contínua
Ens han donat les seves raons 97 de les 108 empreses que
no han fet FC: la majoria simplement no en perceben la
necessitat (59,8%), seguiEns han donat les seves
des de les que addueixen
raons 97 de les 108
problemes organitzatius: empreses que no han fet
l’excés de feina, dificultats
FC: la majoria simpleper cobrir la producció, etc. ment no en perceben la
són citats en el 19,6% dels necessitat (59,8%), seguicasos. Per tant, sembla evi- des de les que addueixen
dent que el gruix de proble- problemes organitzatius:
mes són de demanda l’excés de feina, dificulempresarial de formació i no tats per cobrir la producd’oferta formativa: només ció, etc. són citats en el
19,6% dels casos
un 11,3% d’empreses afirma no trobar el curs que necessita i només un 2,1% es
queixa que no li arriba informació suficient.
Desconeixement/ poca formació
No en perceben la necessitat
/manca d’interès
Problemes organitzatius
Oferta inadequada
Altres
Total

n
2
58

%
2,1
59,8

19
11
7
97

19,6
11,3
7,2
100,0

Quanta gent es forma?
Acabem de veure que el nombre d’empreses formadores i d’accions realitzades és més aviat modest. Aquesta
idea és reforça si mirem el nombre d’empleats que han
participat en aquests cursos: el 84,8% de les accions
recollides formaven menys de 5 treballadors cadascuna
i només un 3,8% forma més de 20 treballadors. Això ha
de ser contextualitzat per la mida moderada de les plantilles de la nostra mostra, tot i això és evident que les
dades queden curtes.
5 o menys
Entre 6 i 10
Entre 11 i 20
Més de 20
Total

n
134
10
8
6
158

%
84,8
6,3
5,1
3,8
100,0

Qui es forma en l’empresa?
Hem vist quants treballadors es beneficien de la FC en
l’empresa. Ara anirem a veure quins són aquests beneficiaris.
De les 158 accions formatives identificades, dues terceres parts van adreçades a l’àrea de producció de les
empreses, cosa lògica donat que aquesta engloba el
gruix de treballadors. Sens dubte, l’àrea més sobrerepresentada amb relació al seu pes en les plantilles és
l’administrativa, cosa que ajuda a explicar el perfil fortament "administrativista" de molts cursos que citarem
més endavant.
Producció
Comercial
Administració i finances
Diverses
Total
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n
103
6
36
13
158

%
65,2
3,8
22,8
8,2
100,0

La categoria laboral de l’assalariat és altament discriminant a l’hora tenir l’oportunitat de formar-se. Per poder
comparar, en el quadre següent hem presentat l’accés
als cursos de les diferents categories amb el seu pes en
les plantilles.
Com veiem, les categories més sobrerepresentades
són, amb diferència, els administratius i tècnics que
acaparen cadascun una quarta part de les accions formatives; tot i que són Com veiem, les categonomés un 7,5% i un 8,8%
ries més sobrede les plantilles, respecti- representades són, amb
vament. Les categories diferència, els adminisque reben una formació
tratius i tècnics que
més o menys proporciona- acaparen cadascun una
quarta part de les
da al seu pes són els direcaccions formatives;
tius, quadres intermedis i
treballadors qualificats. Els són només un 7,5% i un
8,8% de les plantilles,
grans perdedors del reparrespectivament
timent de la FC són, sens
dubte, els treballadors no qualificats que tot just si participen en un 6,6% de les accions, tot i representar una
cinquena part de les plantilles.
Directius
Tècnics
Quadres intermedis
Personal administratiu
Treballadors qualificats
Treballadors no qualificats
Diverses
Total

n
11
35
8
35
35
9
3
136

% % en plantilla
8,1
8,6
25,7
8,8
5,9
9,5
25,7
7,5
25,7
26,9
6,6
19,8
2,2
18,8
100,0 100,0

Tecnologies de producció
Seguretat i higiene
Anglès
Paquets integrats de gestió
Gestió de qualitat
Comunicacions/ Internet
Maquinària de control numèric
Mètodes i temps
Gestió ambiental
Comptabilitat
Informàtica en general
Manteniment equips industrials
Disseny gràfic
Gestió de recursos humans
Comerç exterior
Logística, operativa i transports
Gestió empresarial
Manteniment instal·lacions elèctriques
Vendes
Planificació o gestió de la producció
Qualitat total o integral
Certificacions de qualitat
Altres
Total

Un cop més les tecnologies de la producció són les més
citades, cosa lògica –recordem-ho- perquè aquesta
categoria engloba gairebé tots els processos productius
i perquè tenim una mostra essencialment industrial.
Tenint present això, el que
Sorprèn el fort pes que té
sorprèn és que parlem
una determinada
només d’un 16,5% d’acformació teòricament
cions formatives dins
administrativa o
aquest epígraf.
generalista en àrees com
També hi ha demanda de anglès (9,5%), paquets de
gestió (9,5%),
temes annexos a la proo comunicacions/
ducció com poden ser la
Internet (3,8%)
gestió de la qualitat (5,1%),
mètodes i temps (3,2%), gestió ambiental (3,2%) o
seguretat i higiene en el treball (13,3%). Respecte a
aquest darrer tema, recordem que empreses de determinats rams estan obligades per llei a realitzar accions
formatives.

%
16,5
13,3
9,5
9,5
5,1
3,8
3,8
3,2
3,2
2,5
2,5
2,5
2,5
1,9
1,9
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
9,5
100,0

Qui organitza i finança la formació?
Hi ha dos agents fonamentals organitzadors de cursos:
entitats empresarials i consultores/ centres de formació
privats, cadascun dels quals realitza aproximadament
un terç de la FC de les empreses de Rubí. En tercer lloc
es troben les accions realitzades per l’Ajuntament mitjançant l’IMPES (16,5% del total)

El contingut de la FC que es realitza
Ja hem vist qui fa FC i qui no i si se’n fa molta o poca.
Ara anem a veure els seus continguts. Les 82 empreses
que han fet formació ens han citat 158 accions realitzades durant l’any 2000.

n
26
21
15
15
8
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
15
158

IMPES/Ajuntament de Rubí
Altre organisme públic
Organització empresarial
Organització sindical
Consultores o centres
de formació privats
Altres
Total

n
23
8
49
1
43

%
16,5
5,8
35,3
0,7
30,9

15
139

10,8
100,0

Gairebé dues terceres parts de les accions formatives
realitzades es van finançar
fonamentalment
amb Gairebé dues terceres
parts de les accions
recursos públics ja siguin
formatives realitzades
del FORCEM (46,4% dels
es van finançar
casos) o d’ajuts de la
fonamentalment amb
Generalitat (16,7%). El terç
recursos públics
restant es va realitzar amb
finançament propi de l’empresa.
FORCEM
Generalitat
Finançament propi
Total

Finalment, sorprèn el fort pes que té una determinada
formació teòricament administrativa o generalista en
àrees com anglès (9,5%), paquets de gestió (9,5%), o
comunicacions/ Internet (3,8%)
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n
64
23
51
138

%
46,4
16,7
37,0
100,0
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Com hem vist en la presentació, la indústria rubinenca ha
viscut durant aquests darrers anys un període fortament
expansiu. De fet, aquesta tendència general també apareix
en els resultats de la nostra enquesta: estem parlant d’empreses que han ampliat fortament les seves plantilles en el
darrer any.

3
Conclusions

Aquest creixement quantitatiu ha anat acompanyat de
millores qualitatives. En l’enquesta n’hem pogut constatar
algunes com l’important percentatge d’empreses locals
que compten o aspiren a certificacions de qualitat.
El creixement també s’ha traduït en un major volum de
negoci entre empreses en els tres rams de proveïment que
nosaltres hem definit: béns intermedis, manteniment i serveis a les empreses. El primer objectiu del nostre estudi era
precisament identificar aquestes intercanvis per tal de copsar-ne les possibilitats de negoci.
La primera constatació al respecte és l’alt nivell de satisfacció que les empreses rubinenques tenen amb els seu proveïdors. Sens dubte estem
en un mercat molt competi- La primera constatació
és l’alt nivell de
tiu on hi ha oferta per triar i
satisfacció que les
en què només sobreviuen
empreses rubinenques
els que ofereixen excel·lèntenen amb els seu
cia. La prova d’aquesta alta
proveïdors. Estem en un
competitivitat és que les mercat molt competitiu
empreses enquestades, tot i on hi ha oferta per triar i
mostrar-se molt satisfetes, en què només sobreviuen
estan totalment obertes a
els que ofereixen
estudiar altres ofertes,
excel·lència
sobretot si rebaixen costos.
Per tant, des del Servei d’Empresa de l’IMPES, es constaten les importants possibilitats que s’obren als emprenedors locals en aquest camp.
El nivell de contenció del proveïment en el municipi és bastant alt en manteniment i serveis complementaris mentre
que és molt escàs en béns intermedis. Sens dubte aquest
darrer és un camp especialment complex (el ventall de
béns intermedis és molt divers, convertir-se en un proveïdor solvent requereix una forta inversió inicial, etc.) Ara bé,
també hi pot haver un problema d’informació; per il·lustrarho reproduïm el comentari d’un dels caps de compres
enquestats "Nosaltres compràvem un producte al País
Basc fins que vaig descobrir una empresa que fabricava el
mateix darrere la meva: me’n vaig assabentar quan intentava trobar un altre camí per estalviar-me les retencions de
la ruta que feia habitualment".
Per tant hi ha una feina a fer en la informació i el coneixement
mutu de les empreses del municipi. L’articulació d’una base de
dades sobre proveïment
industrial a partir de la infor- Hi ha una feina a fer en
la informació i el
mació recollida en les
coneixement mutu de les
enquestes serà la nostra
empreses del municipi
aportació fonamental a
aquesta tasca d’informació. Tot plegat ha de permetre reforçar
la lògica endògena dels intercanvis de les nostres empreses.
El segon objectiu fonamental del nostre estudi és copsar
les necessitats de perfils professionals que tenen les
empreses de Rubí. Al nostre entendre aquesta informació
és bàsica per planificar correctament polítiques d’ocupació
a escala local (orientació, formació ocupacional, autocupació, etc.) En quins perfils professionals es centra el creixement de les plantilles de la nostra mostra?
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D’entrada destaca l’alta demanda de peons que no només
apareix com el perfil més demandat sinó també com a perfil més difícil de trobar. Una primera explicació pot ser el
perfil concret de peó que s’estaria demanant: joves de
sexe masculí, és a dir, un segment en què hi ha baixos
nivells d’atur. En canvi el gruix de l’oferta de mà d’obra disponible és femenina i cada cop més madura. Tot i això, és
evident que hi ha aturats amb nombre i qualificació suficients per cobrir les vacants de peons existents. Per tant
probablement hi ha un problema de desacord entre les
condicions i continguts dels llocs de treball oferits per les
empreses i les expectatives dels demandants. Per tant,
l’escassetat de candidats, tan comentada en aquests
darrers anys, probablement és un problema més relatiu que
absolut.
On sí que estem davant una manca d’oferta en termes
absoluts és en els perfils d’ofici també molt demandats i
difícils de trobar (soldadors, fresadors, torners, etc.). A
més, a diferència dels peons, són categories amb una
important capacitat de On sí que estem davant
negociació i per tant, amb
una manca d’oferta en
bones condicions laborals. termes absoluts és en els
Sembla evident la necessitat perfils d’ofici també molt
demandats i difícils de
d’orientar cap aquí bona
part de l’oferta futura de for- trobar (soldadors, fresadors, torners, etc.). A
mació ocupacional.
més, a diferència dels
Finalment dir que sorprèn
peons, són categories
l’escassa presència de tècamb una important
nics titulats entre els perfils capacitat de negociació i
per tant, amb bones
laborals difícils de trobar i la
condicions laborals.
seva total absència dels
perfils més contractats. De fet aquesta dada és coincident
amb el poc pes que quadres intermedis i tècnics tenen en
les plantilles actuals de la nostra mostra, un pes comparable al dels directius.
Si posem en relació aquesta baixa representació tècnica de
les plantilles amb l’alt pes dels peons, comentat anteriorment, sembla dibuixar-se un panorama de teixit industrial
encara molt intensiu en mà d’obra. Els processos de substitució de treball desqualificat per automatització no sembla que siguin tan ràpids com es creia fa uns quants anys.
Sens dubte, els costos salarials comparativament baixos
del nostre país hi tenen molt a veure. En els nostres resultats hi ha altres símptomes en aquest sentit: el fet que hi
hagi poques empreses que facin torns suggereix escassa
necessitat de ràpida amortització de tecnologia.
Un altre element que cal tenir present a l’hora d’interpretar
aquest baixa presència de tecnòlegs és la important proporció de petita empresa en la nostra mostra. En aquest tipus
d’empreses, les categories laborals solen estar menys definides i sovint acaba funcionant una polivalència "de facto".
No és estrany tampoc que s’estableixin categories contractuals per sota dels llocs de treball que realment s’ocupen.
A banda dels perfils demandats, hi ha altres informacions a
tenir presents a l’hora de fer orientació laboral: les vies de
reclutament que utilitzen les empreses i les seves demandes de qualificacions quan han de triar un candidat. Pel
que fa al primer tema, destaca la insuficient utilització que
fan les empreses dels àmbits públics d’intermediació
(OTG, SCC...) En canvi les vies informals com els contactes personals estan molt implantades. Per categories de
certa qualificació també tenen pes les vies formals priva-

des (anuncis, empreses de selecció, borsa de treball d’empresa...) Finalment, destaca la important utilització de les
ETT com a eina de selecció de personal, quan segons la
legislació vigent haurien de tenir un altre paper.
Pel que fa als criteris que utilitzen les empreses a l’hora de
reclutament de candidats sorprèn l’important pes que es
dóna als factors actitudinals,
fins i tot en nivells laborals Pel que fa als criteris que
elevats on es podria esperar utilitzen les empreses a
una major valoració d’ele- l’hora de reclutament de
candidats sorprèn l’imments aptitudinals. En
portant pes que es dóna
segon lloc es valora l’expeals factors actitudinals
riència i (només com a tercer
criteri) es tenen en compte els estudis dels candidats. De fet
aquesta dada és coherent amb els perfils professionals
escassament qualificats de què hem parlat anteriorment.
Un cop hem vist com i quan contracten i externalitzen les
empreses de la nostra mostra, ara ens centrarem en el nostre tercer tema d’interès: les seves demandes de formació.
D’entrada cal constatar que les empreses reconeixen
importants necessitats al respecte per gairebé tots els segments de les seves plantilles.
Aquest reconeixement de necessitats és coherent amb la
percepció que en els darrers anys hem tingut des de
l’IMPES respecte a un increment de l’interès de les empreses per la Formació Contínua. De totes formes, alguns indicadors de la nostra enquesta ens mostren que encara
queda molt camí per recórrer:
1. Més de la meitat d’empreses de la nostra mostra no ha
fet formació en el darrer any, més per problemes propis
(organització del temps, percepció de la necessitat) que no
pas per manca d’oferta educativa adequada o per manca
d’informació.
2. Les empreses que han fet formació n’han fet poca, tant
si ho comptem en nombre
de cursos (el 40% han fet un Els cursos tenen un important biaix generalista:
sol curs), com si ho fem en
només
un 16% dels realitnombre d’assalariats particizats tracten de tecnologies
pants.
concretes de producció
3. Els cursos tenen un impor- quan aquestes significaven
tant biaix generalista: només un 29% de les necessitats
identificades per
un 16% dels realitzats tracles empreses
ten de tecnologies concretes
de producció quan aquestes significaven un 29% de les
necessitats identificades per les empreses. Per contra, trobem un pes important de continguts teòricament administratius (ofimàtica, anglès, Internet) o molt generals (seguretat
i higiene, gestió ambiental, disseny...)
4. De fet aquests resultats són coherents amb la distribució de
la formació per categories laborals en l’empresa: algunes categories com tècnics o administratius estan molt sobrerepresentades en els cursos mentre que els treballadors de producció
(sobretot els no qualificats) hi tenen molt poca presència.
5. La poca orientació productiva de la formació contínua
ens remet a un problema més de fons: la seva escassa planificació com a eina de definició de carreres professionals.
Per a algunes empreses, fer formació contínua vol dir participar passivament en un pla agrupat de sector, on els treballadors que volen s’apunten (normalment en horari extralaboral) a aquells cursos que els interessen a un nivell més
personal que professional.
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1. Característiques de l’empresa
P1. Nom de l’empresa......................................................
P2. Personalitat jurídica
1. SA (Societat Anònima)
2. SL (Societat Limitada)
3. SAL (Societat Anònima Laboral)
4. SLL (Societat Limitada Laboral)
5. Cooperativa
6. Empresari individual
7. Altres.
Especificar........................................................................
8. Ns

Annex.
Qüestionari
utilitzat

P3. Dades de contacte
Adreça..............................................................................
Polígon.............................................................................
Telèfon..............................................................................
Fax....................................................................................
Adreça electrònica...........................................................
Adreça pàgina web..........................................................
P4. Any constitució de l’empresa ....................................
P5. Nom persones de contacte
• Compres, proveïment....................................................
• Personal, RH, formació .................................................
• Responsable de qualitat...............................................
P6. Tipus d’establiment
1. Centre únic
2. Centre principal amb altres seus fora de Rubí. On són
les delegacions? ..............................................................
3. Centre depenent d’un altre centre principal fora de
Rubí. On és la matriu?......................................................
4. Altres
5. Ns
P7. Superfície del centre de treball (en m2)
.........................................................................................
P8. Què fabrica la vostra empresa?
..............................(codificar a CNAE 3 dígits).................
..............................(codificar a CNAE 3 dígits).................
..............................(codificar a CNAE 3 dígits).................
P9. Aproximadament, quan factura anualment la vostra
empresa?.........................................................................
P10. Quin percentatge de les vostres vendes van a
exportacions?...................................................................
P11. Quants treballadors té la vostra empresa? .............
P12. Distribució per grups d’edat (en %)
1. < 25 anys.....................................................................
2. 25-44 anys...................................................................
3. >44 anys......................................................................
9. Ns/nc............................................................................
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P13. Distribució por sexes (en %)
1. Homes..........................................................................
2. Dones...........................................................................
9. Ns/nc............................................................................
P14. Distribució per categories laborals (en %)
1. Directius.......................................................................
2. Tècnics.........................................................................
3. Personal administratiu.................................................
4. Quadres intermedis......................................................
5. Treball. Qualificats (oficials,operaris, tècnics...)..........
6. Treball. No qualif. (peons,auxiliars,subalterns...)..........
7. Altres. Especificar:.......................................................
8. Ns/nc
P15. Quin tipus de jornada laboral feu?
1. Completa partida
2. Completa intensiva
3. Completa torns. Quants?.............................................
4. Parcial
P.15 BIS. En la vostra empresa teniu certificacions de
qualitat?
1. Sí, aprovada. Quina (p.e.ISO 9000...)..........................
2. Sí, en procés. Quina (p.e.ISO 9000...).........................
3. No
4. Ns/nc

2. Necessitat de proveïment
P16. Quins són els principals béns intermedis que
necessiteu per a la vostra empresa? D’on són els vostres proveïdors actuals? Teniu problemes o mancances
en algun d’aquests proveïments? En algun us heu plantejat canviar de proveïdor?
Béns intermedis Municipi on es
Problemes o Possibilitat de
(matèries prim. localitzen els
mancances canviar
manufactures...) proveïdors actuals detectats
de proveïdor

P18. En alguna d’aquestes àrees de manteniment heu
pensat a canviar de proveïdor?
1. Sí, elèctric
2. Sí, electrònic
3. Sí, mecànic
4. Sí, informàtic
5. Sí, altres.
Especificar........................................................................
6. No
7. Ns/nc
P19. Quins serveis complementaris resoleu en la pròpia
empresa i quins contracteu fora?
Internament Externament.
Totes dues.
D’on és l’empresa D’on és l’empresa
proveïdora?
proveïdora?
Transport
Catering
Missatgeria
Seguretat
Neteja
Altres. Especificar
.............................
P20. En algun d’aquests serveis complementaris heu
pensat a canviar de proveïdor?
1. Transport
2. Càtering
3. Missatgeria
4. Seguretat
5. Neteja
6. Assistència mèdica
7. Altres. Especificar.........................................................
8. Ns/nc

3. Necessitats de personal

P17. Quines àrees de manteniment resoleu en la pròpia
empresa i quins contracteu fora?

P21. Durant l’any 2000 heu creat nous llocs de treball
que abans no existien i pels quals heu hagut de buscar
personal?
1. Sí
Quants?............................................................................
2. No

Internament Externament.
Totes dues.
D’on és l’empresa D’on és l’empresa
proveïdora?
proveïdora?

P22. Quins perfils professionals heu contractat més,
darrerament?

Elèctric

1..................................................SCC o CNO..................

Electrònic

2..................................................SCC o CNO..................

Mecànic
Informàtic
Altres. Especificar
........................

P23. Quins perfils professionals són els que teniu més
dificultats per cobrir?
1..................................................SCC o CNO..................
2. ................................................SCC o CNO..................

22

P24. Quan heu de cobrir un lloc de treball, quin canal de
reclutament utilitzeu més sovint?
Enquestador: si per alguna categoria professional s’utilitzen diverses modalitats de reclutament, numerar-les
per ordre d’importància.
Tècnics/ Treballadors Treballadors Administratius
Quadres qualificats no qualificats
intermedis
Promoció interna

P27. Us agradaria tenir més informació sobre la borsa
de treball de l’IMPES o les possibilitats de contractacions subvencionades per a l’empresa?
1. Sí, borsa de treball de l’IMPES
2. Sí, contractacions bonificades. De quin tipus (p.e.
contractació de disminuïts, contractacions estables...)
.........................................................................................
3. Sí, totes dues
4. No
5. Ns/nc

Contactes personals
Sol·licituts rebudes/
borsa de treball pròpia
Premsa i revistes
especialitzades
INEM/OTG
Servei Català de
Col·locació
Empreses de selecció
IMPES/ Ajuntament
ETT
Pràctiques
Altres vies
P25. Quan decidiu contractar una persona nova, quin
factor teniu més en compte?
Enquestador: Si per alguna categoria professional es
citen diversos criteris, numerar-los per ordre d’importància.
Tècnics/ Treballadors Treballadors Administratius
Quadres qualificats no qualificats
intermedis
Estudis: especificar

4. Necessitats de formació
P28. Quines àrees de l’empresa i categories laborals
creieu que tenen més necessitats de formació? I de quin
tipus (sobre quins continguts, coneixements, habilitats,
competències)?
Àrea o categoria
Tipus
amb necessitat
de necessitat
............................................. ..........................................
............................................. ..........................................
............................................. ..........................................
P29. Durant el darrer any, la vostra empresa ha participat en alguna acció de formació contínua?
1. Sí ( passa p.31)
2. No (passa p.30)
Pels que no han participat en cap iniciativa de formació
contínua (resposta 2 en p.29)
P30. Quines són les circumstàncies que han portat a no
realitzar cap acció formativa durant el darrer any?
………………………………………………………………...
.........................………………………………………………
Pels que sí que han participat en alguna iniciativa de formació contínua (resposta en p.29)

Experiència
Factors actitudinals

P31. En què han consistit aquestes accions formatives i
a qui s’han adreçat?

Referències
Altres: especificar
P26. Quins han estat els tipus de contracte que més han
utilitzat les contractacions dels darrers anys

Acció
Destinataris: Nombre
Quina entitat
Com ho
formativa àrees,
participants l’ha organitzat? han finançat?
(títol curs) categories

Enquestador: si per alguna categoria professional s’utilitzen diverses modalitats de contractació, numerar-les
per ordre d’importància.
Tècnics/ Treballadors Treballadors Administratius
Quadres qualificats no qualificats
intermedis
Indefinit
Eventual/
circumst. producció
Obra i servei
Altres contrac.

P32. Us agradaria tenir més informació sobre les possibilitats de cursos subvencionats per a l’empresa o
alumnes en pràctiques?
1. Sí, cursos subvencionats
2. Sí, alumnes en pràctiques
3. Sí, totes dues
4. No
5. Ns/nc

Eventuals
Ns/nc
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5. A omplir per l’enquestador
P33. Qui ha respost l’entrevista?
1. CEl cap de compres o proveïment
2. Una altra persona del departament de compres o proveïment
3. El cap de recursos humans o cap de personal
4. Una altra persona del departament de RH o personal
5. El gerent (no propietari de l’empresa)
6. L’empresari
7. Una altra persona. Especificar càrrec..........................
P34. Valora el nivell de receptivitat i sinceritat de l’entrevistat
.........................................................................................
.........................................................................................
P35. Del que has pogut observar en la teva visita a l’empresa, hi ha alguna cosa que consideris remarcable?
.........................................................................................
.........................................................................................
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