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5.CONCLUSIONS I PERSPECTIVES DE FUTUR

5.1 Definició de conceptes

 
La indefinició conceptual que ha anat arrossegant el concepte de serveis  ha arribat
al propi grup dels serveis a les empreses. Malgrat hagi hagut intents nombrosos per
poder classificar les activitats que en ells s hi desenvolupen, la intangibilitat de molts
dels seus productes finals n ha dificultat la seva classificació. La definició dels
serveis a les empreses farà referència al conjunt de serveis que es vincularan amb
la producció, en contraposició als que es relacionen amb les persones o als serveis
vinculats amb la distribució.

 

La suma de grups inclosos en els serveis empresarials, serveis financers i serveis
immobiliaris serà el substrat en el que es fonamentaran el servei a les empreses.

5.2 Oferta de Serveis

 

Terrassa ha anat diversificant el seu teixit industrial per consolidar-se en una
economia de serveis. L estructura empresarial així ho demostra, amb les dades pel
2006, es posa de manifest com més del 65% de les empreses empleadores i
treballadors assalariats pertanyen al conjunt del sector serveis.

 

En el període comprès entre el 1996 i 2006 el sector serveis a les empreses ha
augmentat tant en número d empreses empleadores com en treballadors
assalariats. Si per l any 1996 el percentatge respecte al total d empreses del sector
serveis era del 16,67% en el 2006 la xifra augmenta fins a situar-se en el 27,89%,
d altra banda, pel que fa al número d assalariats el percentatge variarà del 21,02%
fins al 27,55% per l any 2006, convertint-se així en el principal sector de generació
de llocs de treball.

 

Els grups que integren els serveis a les empreses són els formats pels sectors
empresarials, sectors financers i sectors immobiliaris.

 

En relació amb el seu creixement seran els serveis empresarials i els serveis
immobiliaris els que evidenciïn uns comportaments més semblants, amb els majors
increments, en canvi, l evolució en els serveis financers queda condicionat per les
dinàmiques condicionades per les dinàmiques contraposades que s hi
desenvolupen en el conjunt de les activitats.

 

El creixement en els serveis a les empreses s explica, en gran part, pel
comportament que ha presentat el sector de la construcció, ja que al voltant
d aquest s hi desenvolupa un clúster que aglutina la major part de les activitats
classificades i agrupades en els diferents grups.

 

El sector dels serveis empresarials es caracteritza per la gran heterogeneïtat
del conjunt de grups que en formen part, per tant els creixements s han de posar en
relació amb el volum real de l activitat que representa.
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El grup de les activitats jurídiques, comptabilitat i assessoria fiscal és el que té
un comportament més estable amb creixements continus, a la vegada que fins
als darrers anys dels 90s del segle passat, era el sector que pel conjunt de Terrassa
tenia els majors valors tant pel que fa al número d assalariats com d empreses.

 
Serà, doncs, a partir del principi de segle XXI que els sectors vinculats a Altres
activitats empresarials prenen el relleu com el conjunt d activitats amb els
més alts increments de valors tant en número d assalariats com d empreses.

 

El fort increment de les activitats vinculades a Aquitectura i enginyeria tècnica
cal posar-les en relació al clúster format per construcció i a l expansió de totes
aquelles activitats que en elles s hi desenvolupen.

 

Es produeix una reestructuració en aquelles activitats caracteritzades per una
utilització massiva de mà d obra menys qualificada. S evidencia un augment del
número d assalariats, malgrat el número d empreses s hagi estancat i/o reduït
com a conseqüència de processos de fusió o deslocalització d empreses.

 

En el grup de Selecció i Col·locació de personal s inclouen el conjunt d empreses
de treball temporal (ETTs), evidenciar com la seva variació anirà lligada no tant al
propi sector dels serveis com al sector de la indústria i, sobretot, al de la
construcció. Efectivament, les dades posen de manifest com hi ha una relació
directa entre augment de l activitat constructiva i reducció del número d assalariats
d aquest grup. En el primer trimestre  del 2007, la pèrdua de més de 1300
assalariats en aquest grup vindrà compensada per l augment en prop de 1700 nous
treballadors en el sector de la construcció

 

Del conjunt d activitats representades pel sector informàtic, únicament el grup que
integra les Altres Activitats relacionades amb la informàtica presenta
creixements positius. Aquest comportament es degut, per les pròpies definicions
metodològiques de les seves activitats, és a dir, l escassa diferenciació que tenen
els grups entre ells fa que es tendeixi  a una agrupació el més genèrica possible.

 

Malgrat en termes absoluts s esdevenen unes variacions poc significatives,
l increment de les activitats vinculades a la R+D, relacionades a la presència del
campus tecnològic de la UPC i a l increment de la seva activitat investigadora, són
un exemple clar del fet que ja es comencen a veure els resultats de les
interrelacions entre activitats i teixits empresarials madurs. Aquestes sobrepassen
l àmbit pròpiament urbà  per establir-se i consolidar-se en el teixit urbà que el
sustenta.

 

Els serveis financers són un sector amb una forta dualitat entre els diferents
grups. Mentre les activitats relacionades amb les activitats financeres
augmenten, d una banda, pel creixement de les activitats relacionades amb
activitats creditícies, hipotecàries i d inversions borsàries i de mercats de valors,
d altra banda.

 

Les activitats vinculades a les Assegurances i Plans de Pensions es troben
immerses en ple procés de reestructuració de l activitat, fruit d aquest canvi és la
destrucció contínua tant d empreses i llocs de treball. Els motius caldran trobar-los



Els Serveis a les Empreses de Terrassa / 85

ja sigui des d una visió macroeconòmica, com a conseqüència dels processos
globals de fusió d empreses d assegurances i reassegurances, com des de l àmbit
més local, pel fet d ajustar l oferta a la demanda real dels serveis i al fet d haver-se
reduït els marges de comissió en que treballaven els agents comercials.

 
Els serveis immobiliaris s han comportat com el gran motor de creixement del
servei a les empreses, augmentant tant pel que fa a número d empreses com de
treballadors assalariats.

 

Analitzant el número de treballadors totals (assalariats més treballadors per compte
propi) s observa com el pes dels autònoms va augmentant en aquelles activitats
on la inversió en mitjans de producció és més baixa, independentment del nivell
d especialització del treball. Malgrat les dades estadístiques no puguin aportar
informació relativa al sector anomenat  d autònoms-dependents, aquest grup va
prenent una major importància especialment entre aquells sectors amb una major
especialització tècnica.

5.3 Demanda de serveis

 

S analitza la demanda de serveis prenent com àmbit de referència les dades
aportades per les empreses dels polígons industrials de la Ciutat.

 

La localització de la majoria de les àrees industrials, integrades en el propi teixit
urbà de la ciutat, s ha d entendre com una oportunitat per millorar-ne n tant
l accés com la mobilitat de les zones, ja que és precisament aquesta la principal
problemàtica apuntada des de les empreses. La connexió amb la xarxa urbana i
interurbana de transport públic permetria igualment descongestionar el trànsit de la
ciutat dels viatges que es realitzen en transport privat amb baixa ocupació.

 

Es posa de relleu, en canvi, com pel fet d aquesta mateixa localització tan integrada
en la trama urbana, s hi produeix una absència d oferta de serveis, ja siguin tant
de caire estratègic com dels dirigits a les persones.

 

Dels resultats de l enquesta es desprèn que no únicament hi ha una manca de
serveis, sinó com dels existents es troben infrautilitzats per les empreses del
propi àmbit. Únicament, els serveis que tindran una major utilització es
relacionen amb serveis de proximitat, principalment tallers mecànics, serveis de
barri, correus i seguretat i, finalment els serveis bancaris.

 

Malgrat la poca utilització dels serveis existents s afirma la necessitat d ampliar-
ne n l oferta, i específicament aquells que requereixen d una major presència de
proximitat com són els de vigilància i seguretat, material d oficina, restauració,
informàtica, missatgeria, neteja i cura d infants.

 

Pel conjunt de l àmbit urbà  i analitzant la demanda de serveis i els perfils
professionals més requerits s evidencia com hi ha una manca de 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
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financeres i comercials, agents comercials i corredors, professionals de suport a la
promoció social ),empleats administratius i auxiliars administratius,
reciclatge, comptabilitat i idiomes.

 
En el marc del projecte de reconversió de l antic complex industrial del Vapor Gran
com un espai de nova centralitat per a la Ciutat hi ha una aposta clara i decidida,
per part de l Administració Local, de localització d empreses de serveis quinaris,
és a dir, d aquelles activitats que són intensives en coneixement.

 

Cal preparar a les persones tant en el domini de l ús en les noves tecnologies,
en els recursos de comunicació  i en la capacitat creativa com en la necessitat
que elles mateixes han de ser una part activa del lloc de treball desenvolupant
la feina amb predisposició i actitud positiva de manera que aportin valor a la
producció mitjançant la seva pròpia creativitat.

 

S ha d apostar per una preparació integral tant dels empresaris com dels
treballadors mitjançant una  preparació el suficientment  flexible i adaptable
per a que es permeti un augment constant de la capacitat professional de les
persones per al conjunt de la seva vida laboral.

 

El Campus tecnològic de la UPC és un node que garanteix la possibilitat de
coneixement, a la vegada que s ha de potenciar la formació ocupacional com
un sistema de formació més proper i més àgil a la realitat social.

 

Malgrat la formació ocupacional no ha estat dissenyada des d una perspectiva
empresarial, sinó únicament des de la necessitat de donar una resposta ràpida a les
demandes socials bàsiques com són el de solucionar el problema de l atur, és ara el
moment de poder dotar a la formació ocupacional un rol molt més ampli al que ha
tingut fins a l actualitat ocupant-se de donar respostes formatives a la població
que s incorpora a la vida activa i als treballadors que, degut a l elevada rotació
del sector, presentin una major discontinuïtat laboral i necessitin de nous
coneixements per obtenir feina.

 

El darrer pas serà el d articular un sistema de reciclatge continu vinculat a les
demandes del mercat, de manera que aquest sistema permeti als treballadors
actualitzar coneixements i assegurar el seu desenvolupament professional al
mateix temps que evoluciona el sector econòmic al que pertanyen. Aquesta
formació contínua  haurà d arribar especialment a les PIMEs ja que el valor dels
treballadors en aquestes empreses és molt més alt degut a l efectivitat dels
processos productius que depenen molt sovint d una única persona, és per aquest
fet que per a l empresa li és molt difícil conciliar formació del seu treballador amb
l horari laboral. Per tant, com que  s hauria de comptar amb una part del temps d oci
del treballador, aquesta formació ha de ser molt concreta, concisa i amb un elevat
grau de flexibilitat.

5.4 Perspectives de futur

 

Es comencen a veure indicis d esgotament de certes activitats que fins a
l actualitat eren els motors dels  sectors relacionats amb la construcció.
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La reducció dels assalariats que s integren en les activitats de selecció i col·locació
de personal  posa de manifest, d una banda, el fet que hi ha una millora en d altres
activitats empresarials, per tractar-se de treballadors que busquen una feina i, de
l altra, la inestabilitat de la mateixa ja que representen demandes puntuals de
col·locació, relacionades principalment amb la construcció (la pèrdua de treballadors
durant el primer trimestre del 2007 respecte a l últim del 2006 ha estat de més del
90%).

 

La relocalització fora del municipi dels comptes de cotització d empreses vinculades
als serveis d investigació i seguretat fa disminuir el número de assalariats vinculats
a l activitat, malgrat una part d aquests ja no fossin directament imputables a la
pròpia ciutat.

 

En els Serveis Financers, l expansió de la intermediació monetària continua essent
l activitat més dinàmica del grup encara que aquesta dada s haurà de relativitzar i
contextuarlitzar-la en el marc del propi sector.

 

Les activitats vinculades amb d altres tipus d intermediació monetària, mostren
episodis de desacceleració relacionades amb els serveis immobiliaris.  Les entitats
financeres començaran a endurir les seves condicions per la  concessió de préstecs
degut a les pròpies perspectives de creixement del sector.

 

El camp de les Assegurances i plans de pensions continua perdent actius, en
empreses i en treballadors, i pes relatiu pel total dels serveis evidenciant la crisi que
viu el sector, tant a nivell de Terrassa com en els altres municipis de la Regió
Metropolitana.

 

Els serveis immobiliaris, per primera vegada en els darrers 10 anys, evidencien
creixements negatius en el camp de les activitats immobiliàries, en canvi, per les
activitats vinculades al lloguer immobiliari, que tradicionalment presentaven uns
creixements més moderats, en aquest moment, seran les úniques que mantindran
el seu comportament a l alça.

 

L aprovació l any 2006 del Codi Tècnic de l Edificació va significar un augment en el
número de visats presentats, ja que amb l entrada en vigor de la nova normativa
s incrementaran els costos al voltant del 10% degut principalment a l obligació de
millorar els estàndards de qualitat en la construcció. Una part d aquest
decreixement, així doncs, cal imputar-los a un reajustament de la pròpia activitat
constructiva.

 

Segons les dades que es desprenen d estudis elaborats que analitzen l evolució en
el sector immobiliari, els efectes de l augment de la construcció, i per tant de totes
les activitats que d elles se n desprenen, continuaran mantenint la seva incidència
sobre el total de l economia durant els dos pròxims anys. Les dades que recolzen
aquestes afirmacions cal trobar-les en el fet que, d una banda, es mantindran a
l alça els tipus d interès hipotecaris, estabilitzant-se durant el 2008 en el 5,5%.
Aquests increments dels tipus d interès juntament amb l augment dels preus dels
habitatges no van acompanyats pel mateix increment en les rentes de les llars,
d altra banda, si es calcula que el temps per la finalització d una obra nova és de
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mitjana dos anys, serà a partir del 2008 quan es començarà a notar d una forma
més directa el reajustament de l activitat constructiva. Per tant el període 2007-
2008 ha de ser entès i comprès  com una etapa de transició per decidir com i
quines mesures aplicar per poder encarar la reestructuració d aquelles activitats que
es troben vinculades a la construcció.

 
És per tant, ara, el moment on la Ciutat ha de prendre decisions per apostar
decididament pel tipus de model de ciutat que es vol implementar i actuar sobre el
teixit econòmic i empresarial de la  mateixa. El territori ha d entrar en joc d una
forma activa per trobar una estratègia diferenciada que permeti consolidar els
serveis existents i crear-ne de complementaris basats en la innovació.

 

S ha de fer un salt d escala i anar a buscar aquells llocs de treball que aportin un
més alt valor afegit a la producció. Han de desaparèixer les organitzacions
jeràrquiques per introduir unes organitzacions més professional, centrades en el
treball en equip i el treball en xarxa. S ha d anar en la direcció de substituir els
treballs mecànics per  incentivar els que són creatius.

 

L anàlisi de les dades constaten com, al voltant de l activitat desenvolupada i
generada per la Universitat Politècnica de Catalunya, s estan consolidant un conjunt
de sectors amb un elevat valor afegit. El seu creixement, però s haurà de posar en
relació en el context global ja que el volum que representa el clúster de la
construcció (empreses, treballadors, volums de facturació ) és, a dia d avui, molt
superior al que pot representar amb un centrat en coneixement.

 

En el clúster del coneixement s engloben tots els agents que es relacionen
amb la gestió empresarial integrant tant la demanda dels serveis i
coneixements (empreses) com l oferta d aquests serveis (universitats, centres
de formació ) de tal forma que es genera un espai propici per a la creació de
noves idees i nous conceptes.

 

Efectivament, l administració local té la responsabilitat i a la vegada l obligació de
liderar el procés que permeti d una banda crear una xarxa d interrelacions i
punts de trobada entre els diferents agents implicats i, de l altra, desenvolupar
polítiques de promoció econòmica que donguin resposta a les necessitats
creades.


