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4. PERFILS PROFESSIONALS

La present part de l estudi té per objectiu determinar les característiques dels perfils
professionals que més demanden el sector de les empreses dedicades al serveis a les
empreses; paral·lelament, també es vol analitzar la demanda de continguts formatius
per atendre aquells perfils amb més previsió de creixement , les mancances en l oferta
existent per elaborar un catàleg amb les necessitats formatives i els perfils
professionals més demandats, finalment, s inclouran en el capítol d annexos del present
estudi, un llistat de les carreres relacionades amb els serveis a les empreses i els
centres docents on es poden cursar.

4.1 Metodologia

La informació sobre l oferta formativa de Terrassa que s ha disposat per aquest estudi
correspon tant a la formació reglada com a la formació no reglada. Efectivament, la
formació professional reglada inclou els cicles de formació professional de grau mitjà i
superior (Departament d Educació de la Generalitat de Catalunya), els cursos que
s imparteixen a l Escola Municipal d Art (Patronat Municipal d Educació de l Ajuntament
de Terrassa) i a l Escola Oficial d Idiomes de Terrassa. Mentre que les dades sobre
formació no reglada s han extret de la formació ocupacional i de la formació contínua.
La informació sobre formació ocupacional s ha recollit dels cursos que ofereix el
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i dels cursos
realitzats per l Escola Tallers (Unitat d Ocupabilitat de Foment de Terrassa).

Evidenciar, finalment, el dèficit existent d una informació fidedigna sobre la demanda de
perfils professionals. S ha hagut de treballar amb dades desagregades a nivell espanyol
i/o català i extraposar-les a nivell de Ciutat.

4.2 Llocs de treball oferts

La Generalitat de Catalunya, mitjançant l Observatori del Treball, publica, amb
periodicitat mensual, un conjunt d estadístiques de les demandes de les empreses que
es recullen en els serveis públics d ocupació tant en els que es registren a  Catalunya
provinents de les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG) com de les presentades
en les oficines del servei públic d ocupació estatal i que afecten  a Catalunya.

L anàlisi de l evolució d aquestes dades són una font d informació de primera magnitud
per analitzar quines són les activitats i els perfils professionals més demandats pel
conjunt de Catalunya i per poder-ne n fer una extrapolació pel municipi de Terrassa,
tenint en compte les característiques exposades en l apartat de l oferta de serveis.

Les dades s analitzen respecte al mes vigent i en relació a l acumulat durant l any.
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Les dades posen de manifest com les activitats que demanden més treballadors
són les relacionades amb les activitats immobiliàries, les activitats informàtiques i
altres activitats empresarials. Aquestes dades el que fan és corroborar els resultats
que ja s apuntava en l anàlisi de l oferta dels serveis a les empreses.

Analitzant quin és el perfil amb una major demanda en les diferents activitats
econòmiques s obté que per a les Activitats immobiliàries el perfil més demandat són
els tècnics i professionals de suport i els empleats administratius, per a les activitats
informàtiques es demanden tècnics i professionals científics, tècnics i professional de
suport i empleats administratius i per a les altres activitats empresarials les principals
demandes es localitzen en el grup de treballadors no qualificats, seguits dels empleats
administratius i els tècnics i professionals de suport.

Comentar, com, degut a la posició hegemònica del grup d altres activitats empresarials
i, a la vegada, l heterogeneïtat que presenta el sector, no és d estranyar que, d una
banda, sigui el grup que presenti un major número de llocs de treball ofertats i que, a la
vegada, el perfils demandats recullin pràcticament la  totalitat de grups d ocupació (des
dels directius d empreses fins als treballador no qualificats).

Llocs de treball oferts per divisió econòmica de l'empresa ofertant
Catalunya. Maig 2007.

CCAE-93
Llocs de treball
oferts en el mes

%sobre el
total

Llocs de treball
oferts durant l'any

%sobre el
total

Mitjana mensual de
llocs de treball oferts

65 Mediació financera 46 0,57 117 0,27 23
66 Assegurances i plans de pensions 14 0,17 133 0,31 27
67 Activitats aux. mediació financera 31 0,38 75 0,18 15
70 Activitats immobiliàries 86 1,07 425 0,99 85
71 Activitats de lloguer 23 0,29 129 0,30 26
72 Activitats informàtiques 101 1,25 331 0,77 66
73 Recerca i desenvolupament 16 0,20 41 0,10 8
74 Altres activitats empresarials 1409 17,46 5631 13,17 1126

Total serveis a les empreses 1726 21,39 6882 16,09 1376

Total activitats 8070 100,00 42765 100,00 8553

Font:OTG i Elaboració pròpia

Llocs de treball oferts per activitat econòmica de l'empresa ofertant i per ocupació oferta
Catalunya.Acumulat any 2007.

CCAE-93 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total

65 Mediació financera 0 0 1 16 84 3 0 1 3 9 117

66 Assegurances i plans de pensions 0 0 1 96 15 10 1 0 0 0 123

67 Activitats aux. mediació financera 0 0 5 14 54 1 0 0 0 1 75

70 Activitats immobiliàries 0 3 2 165 171 1 0 43 2 38 425

71 Activitats de lloguer 0 0 0 14 22 4 0 25 35 29 129

72 Activitats informàtiques 0 0 69 128 79 0 0 10 4 41 331

73 Recerca i desenvolupament 0 1 10 9 2 0 0 6 2 11 41

74 Altres activitats empresarials 0 9 170 635 1456 397 11 296 155 2502 5631

Total serveis a les empreses 0 13 258 1077 1883 416 12 381 201 2631 6872

Total activitats 0 62 1462 3506 5813 6249 420 5730 3094 16429 42765

Font: OTG i elaboració pròpia

1. Grans grups d'ocupació:0. Forces armades 5. Treb.serveis restauració, personal, comerç

1.Directius administració i empresa 6. Treb.qualificats, agraris i pesquers

2.Tècnics  i prof.científics, intel·lectuals 7. Treb.manufactures, construcció i mineria

3. Tècnics i prof.de suport 8. Operadors instal·lacions i maquinària i muntadors

4. Empleats administratius 9. Treb.no qualificats

Grans grups d'ocupació1
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Efectivament, aquelles activitats que actualment demanden més treballadors són les
vinculades amb els empleats administratius i amb els tècnics i professionals de
suport ja siguin vinculats a ciències físiques i enginyeries (tècnics en enginyeria civil,
electricitat, electrònica i telecomunicacions, delineants ) de professionals de
suport (professionals de suport d operacions financeres i comercials,
professionals de suport a la promoció social ).

4.3 Prospecció de necessitats formatives a Terrassa

Per identificar quins són els perfils professionals més demandats i aquells que poden
esdevenir claus en un període breu de temps es recullen les principals conclusions
extretes de diversos estudis realitzats des del Consell Comarcal del Vallès Occidental,
en el marc de Pacte per a l Ocupació del Vallès Occidental i del propi Foment de
Terrassa6.

- Existeix un biaix important entre les expectatives de contractació de les empreses,
que voldrien contractar personal qualificat, i la contractació real, que està formada per
personal no qualificat

- La construcció és el sector que més persones preveu contractar seguit de serveis a
les empreses i la indústria de productes metàl·lics. Analitzat per CNAE, el que més
persones preveu contractar és el d activitats informàtiques, mentre que el que
presenta menys percentatge de contractació és el d indústria de la confecció i la
pelleteria

- S ha detectat un important desajust entre les necessitats reals de les empreses en
quant a perfils professionals i els estudis que demanden les persones en
formació. Aquest desajust és difícil de corregir ja que en la seva gènesi trobem
aspectes influents de tipus socials, familiars, i personals que afecten a la forma en com
es perceben determinats tipus de feines

- Es dóna un desajust entre els departaments que requereixen de formació i els
que la reben. Producció és el departament que es considera amb més necessitat de
formació, mentre que administració és el que més en rep i presenta major creixement

- L àrea comercial és la que menys formació requereix segons les empreses i, en canvi,
és la que més en rep conjuntament amb la d administració

- Es detecta un excés d oferta formativa en ofimàtica o informàtica a nivell bàsic,
mentre que hi ha serioses mancances en la formació d eines informàtiques com
programari específic a cada activitat.

                                                     
6 PACTE PER A L'OCUPACIÓ DEL VALLÈS OCCIDENTAL,  Prospecció de Necessitats Formatives al
Vallès Occidental.
OBSERVATORI ECONÒMIC I SOCIAL DE TERRASSA, L'ocupació en activitats de digitalització d'arxius
i centres de documentació.
FOMENT DE TERRASSA, El Vapor del Talent: pla d usos de la nau de la 2ª planta del Vapor Gran de
Terrassa.
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- La formació que més s ha destinat als treballadors no qualificats és la prevenció
de riscos laborals obligatòria, formació que respon a una necessitat legal de les
empreses i no a una millora del perfil professional de la plantilla com a objectiu final,
encara que hi repercuteixi.

- Existeix una demanda important en les següents matèries: Reciclatge i formació
específica de cada sector (sovint es realitza de forma interna o a través dels gremis i
patronals), informàtica (principalment per al personal administratiu), tècniques de
venda, comptabilitat, idiomes, atenció al públic / client, prevenció de riscos
laborals (degut a la seva obligatorietat), formació en legislació i formació per a
administratius.

- La planificació de cursos ha d estar adreçada cap a les tècniques de venda, la
direcció d empreses, la prevenció de riscos laborals (obligatòria i mitja), atenció
al client, informàtica / ofimàtica ,administració, comptabilitat, i disseny gràfic.

- El pilar base de l'economia terrassenca es fonamenta, essencialment, en les petites i
mitjanes empreses locals. El desenvolupament o la penetració de les Noves
Tecnologies de la Informació en les petites i mitjanes empreses continua sent força
dèbil, especialment en alguns sectors d activitat.

- El tipus de llocs de treball dels quals s espera una major dinàmica de creixement en
l oferta de treball ofereix un panorama en el qual apareixen barrejats llocs de treball
amb requisits professionals molt exigents juntament amb treballs per persones
poc qualificades

- La Ciutat de Terrassa disposa dels centres de formació adients per a assolir i
garantir la disponibilitat de coneixements: el Campus de la UPC n'és un exemple,
donat que disposa dels recursos tecnològics i d'investigació necessaris per a fer
d'aquest repte una realitat i avançar paral·lelament en la innovació i aplicació de noves
tecnologies, i no només de les referents a la informació i a la comunicació. D'altra
banda, la Formació Ocupacional ha assolit en els últims deu anys un paper
representatiu pel que respecta a l'acompliment de les demandes del mercat
laboral, en concret en tots els àmbits afectats per la incorporació tecnològica i,
especialment, per aquelles que s'associen a la informàtica i les comunicacions.

- La figura del tècnic especialitzat té un gran futur en el mercat de treball. Els
perfils professionals que més cabuda tindran en el mercat laboral no han d'estar
pròpiament relacionats amb les tecnologies de la informació; el que sí estarà associat
als perfils, seran les tecnologies pròpiament dites. És a dir, qualsevol branca tècnica,
científica o social, necessita de les noves tecnologies de la informació per a
difondre i rebre informació encara que la seva especialitat no estigui directament
relacionada amb l'aplicació tecnològica.

- Així, doncs, tot i la universalitat de l aplicació tecnològica, sembla que serà al voltant
d aquestes activitats on es generaran nous perfils professionals i nous filons
d ocupació.

- Al voltant del coneixement i la creativitat s han agrupat un conjunt d activitats que
formen els Serveis Quinaris. Els serveis quinaris són activitats intensives en
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coneixement on s inclouen els sectors de  a)l art, entreteniment i lleure, b) els
serveis socials , d educació i sanitat, c) els serveis d informació i indústries
culturals i d) els serveis professionals , científics i tècnics

- Efectivament, la importància d aquestes activitats rau en el fet que els seus productes
generen un alt rendiment en el mercat, ja que produeixen informació, a la vegada
que necessiten una elevada quantitat de recursos públics (és el cas dels serveis
tècnics, R+D, el sector de l audiovisual).

-Terrassa disposa d una posició estratègica privilegiada de cara a preparar a
treballadors que es puguin integrar en aquestes activitats ja que disposa de projectes
de Ciutat que van dirigits a consolidar aquest sector (ampliació del Campus de la UPC,
el projecte del Parc Audiovisual del Catalunya, el projecte del Vapor Gran per a la
reconversió de la 2ª planta de la nau per convertir-la en un Vapor de Talent ).

- Des del sector del servei a les empreses s ha de potenciar la formació ocupacional en
aquelles activitats que donin resposta a la demanda de professionals que genera
aquest sector, ja sigui de forma directa com indirecta.

4.4 Oferta formativa   

De les dades extretes es poden agrupar en quatre blocs els perfils professionals més
demandats. A continuació es fa una proposta de cursos de formació ocupacional on
s especifica quins haurien de ser els continguts bàsics que s haurien d incloure per tal
d adaptar-se a les necessitats demandades per les empreses.

 

Formació orientada a la informàtica

Administració de xarxes informàtiques

Els alumnes han d adquirir els coneixements necessaris per aprendre l administració i
el manteniment de les xarxes informàtiques.

 

Formació orientada al disseny gràfic.

Disseny i modificació de plànols  2D/3D

Els alumnes han d adquirir els coneixements necessaris en les aplicacions
informàtiques de disseny assistit per ordinador per a poder realitzar qualsevol tasca que
necessiti la utilització amb Autocad.

Administrador de servidors i pàgines web

Els alumnes han d adquirir el coneixement necessaris per poder crear, mantenir i
implementar pàgines web estàtiques i dinàmiques.

Disseny i programació de portals per internet.
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Els alumnes han d adquirir els coneixements necessaris per poder dissenyar i
implementar pàgines web estàtiques i dinàmiques

 
Formació orientada al personal administratiu

Recepció i atenció al públic

Els alumnes han d adquirir els coneixements necessaris per poder efectuar tasques de
recepció d una oficina, amb autonomia de funcions en l atenció telefònica, el tractament
d entrades i sortides de la correspondència diària i l atenció directa i l acollida de visites.

El curs ha de contenir aspectes relatius a: 1-administració a nivell de recepció, 2-
tècniques de comunicació oral i atenció al públic, 3-ofimàtica bàsica, 4-gestió de les
objeccions a la prestació de serveis i 5-gestió de reclamacions

Informàtica a nivell administratiu

El curs ha de contenir aspectes relatius a: 1-informàtica bàsica, 2-ofimàtica bàsica, 3-
aplicacions informàtiques de gestió comptable i financera

Administratiu comptable

El curs ha de contenir aspectes relatius a : 1-ubicació professional i orientació en el
mercat de treball, 2- tècniques administratives d oficina, 3-tècniques bàsiques de
comunicació i arxiu, 4-tècniques d administració comptable, 5-tècniques d administració
de tresoreria, 6-ofimàtica bàsica i 7-aplicacions informàtiques de gestió comptable-
financera.

Administratiu per a PIMEs

El curs ha de contenir aspectes relatius a: 1-entorn empresarial, 2-tècniques de
comunicació, arxiu i atenció al client, 3- aplicacions informàtiques bàsiques,
administratives i de gestió, 4-tècniques administratives d oficina, 5-tècniques
administratives de la gestió empresarial en els departaments de comptabilitat,
comercial i recursos humans.

 

Formació ocupacional complementaria

Idioma estranger per administratius.

El curs ha de dotar a l alumne de les capacitats necessàries  per a que l alumne sigui
capaç de conèixer el vocabulari específic del seu àmbit  empresarial i poder elaborar
documents, faxos i cartes en l idioma estudiat. Igualment, s hauran de portar a la
pràctica exemplificacions de les situacions d atenció al client tant personalment com
telefònica.


