
  

Setembre de 2022  

Assistència tècnica: 

 
 

 

Estratègia territorial d’ocupació i 
de desenvolupament econòmic de 
l’Alt Penedès 

Avaluació de les polítiques d’ocupació i creació i 
consolidació d’empreses 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

Equip: 

Ana Lete Murugarren  Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses 

David Moreno Lobera Enginyeria en Informàtica, Diplomatura en Estadística i Postgrau en 
Participació Ciutadana i Comunicació 

Laia Pellejà i Adalid Llicenciada en Ciències Polítiques i Sociologia, Especialitat en Sociologia 
Aplicada. Màster en ciències de la informació i el coneixement. DEA 
sociologia.  

 

 

 

 

Actíva Prospect SL (Research & Solutions) 
Centre d’Empreses de Noves Tecnologies 
Parc Tecnològic del Vallès 
08290 Cerdanyola del Vallès 
Barcelona 
 
Tel. +34 93 5820177 - Fax. +34 93 5801354 
activaprospect@activaprospect.cat 
http://www.activaprospect.cat 

Actíva Prospect és una companyia de recerca i 
consultoria formada per un equip multidisciplinar de 
professionals que treballa en els àmbits de mercat de 
treball, formació, polítiques socials i desenvolupament 
territorial i gestió de projectes. Actíva Prospect 
proveeix informació pràctica i orientada a la presa de 
decisions, amb una base de treball participatiu i 
proper al territori. 

L’enfocament, el contingut, l’anàlisi i la interpretació 
d’aquest document són responsabilitat de l’equip de 
treball d’Actíva Prospect que en té l’autoria.  

La duplicació i/o publicació en qualsevol forma 
d’aquest document només és permesa amb el permís 
explícit de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  

 

mailto:t@activaprospect.cat
mailto:t@activaprospect.cat


 

Estratègia territorial d’ocupació i de desenvolupament econòmic de l’Alt Penedès  i 
Avaluació de les polítiques d’ocupació i creació i consolidació d’empreses. 

Índex 

1 Informe ............................................................................................................................ 1 

1.1 Introducció .......................................................................................................................... 2 
1.2 Tipus d’avaluació realitzada: Avaluació d’eficàcia. ............................................................ 3 
1.3 Metodologia de l’avaluació ................................................................................................. 3 
1.4 Contingut de l’avaluació ..................................................................................................... 7 
1.5 Teoria del canvi .................................................................................................................. 8 
1.6 Limitacions de l’avaluació ................................................................................................ 10 
1.7 Evidència Internacional i Nacional sobre Implementació i Impacte de les Polítiques Actives 

d’Ocupació ....................................................................................................................... 10 
1.8 Resultats de l’avaluació ................................................................................................... 30 
1.9 Conclusions i recomanacions .......................................................................................... 60 

2 Annexos ........................................................................................................................ 73 

2.1 Qüestionari ....................................................................................................................... 74 
2.2 Guió grup de discussió orientació-intermediació-formació-plans d’ocupació .................. 90 
2.3 Bibliografia ........................................................................................................................ 93 

 

  



 

Estratègia territorial d’ocupació i de desenvolupament econòmic de l’Alt Penedès  ii 
Avaluació de les polítiques d’ocupació i creació i consolidació d’empreses. 

Índex de taules, gràfics i mapes 

Taules 

Taula 1 Resposta obtinguda a l’enquesta per cada PAO .......................................................................................................................................... 5 
Taula 2 Resposta obtinguda a l’enquesta segons nombre de PAO ..................................................................................................................... 5 
Taula 3 Percentatge de respostes i percentatge real de l'univers segons gènere ....................................................................................... 6 
Taula 4 Percentatge de respostes percentatge real de l'univers segons edat ............................................................................................... 6 
Taula 5 Percentatge de respostes percentatge real de l'univers segons nivell d’estudis ........................................................................ 6 
Taula 6 Percentatge de respostes percentatge real de l'univers segons nacionalitat ............................................................................... 6 
Taula 7 Principals característiques de les PAO avaluades ....................................................................................................................................12 
Taula 8 Percentatge d'avaluacions de PAO analitzades segons països ..........................................................................................................13 
Taula 9 Resultats de diferents programes d'orientació per a l'ocupació i acompanyament en la cerca activa d'ocupació a 
Europa ............................................................................................................................................................................................................................................15 
Taula 10 Resultats de bona pràctica de PAO en foment de la creació d’empreses ...................................................................................29 
Taula 11 Matriu d'avaluació per a orientació professional ..................................................................................................................................31 
Taula 12 Matriu d'avaluació per a intermediació laboral .....................................................................................................................................32 
Taula 13 Quin o quins van ser els principals motius pels quals vas accedir als nostres serveis d'orientació professional? 
Marca un màxim de 3 opcions ............................................................................................................................................................................................34 
Taula 14 Matriu d'avaluació per a formació ................................................................................................................................................................40 
Taula 15 Quins són els principals motius que et van portar a fer aquest curs? Marca un màxim de 3 motius ..........................42 
Taula 16 Influència de la situació laboral abans i després de realitzar el curs (percentatge ..............................................................45 
Taula 17 Matriu d'avaluació per al plans d’ocupació ..............................................................................................................................................47 
Taula 18 Valoracions mitjanes de millora de competències tècniques, d'experiència laboral i de capacitat de desenvolupar 
un treball .......................................................................................................................................................................................................................................49 
Taula 19 Quins són els principals motius que et van portar a participar al pla d’ocupació? Marca un màxim de tres opcions
............................................................................................................................................................................................................................................................49 
Taula 20 Influència de la situació laboral actual, sobre els objectius del plans d’experienciació laboral (mitjanes) ..............51 
Taula 21 Influència de la durada de l’atur abans d’accedir als serveis locals, sobre els objectius del plans d’experienciació 
laboral (mitjanes) .....................................................................................................................................................................................................................51 
Taula 22 Influència de la nacionalitat, sobre els objectius del plans d’experienciació laboral (mitjanes) ...................................52 
Taula 23 Valoracions en relaicó a les PAO ....................................................................................................................................................................53 
Taula 24 Matriu d'avaluació per al serveis de creació i consolidació d’empreses ....................................................................................54 
Taula 25 Indica quins aspectes et van ser més útils dels serveis de creació i consolidació d’empreses rebuts. Marca un 
màxim de tres .............................................................................................................................................................................................................................56 
Taula 26 Després d'haver rebut els nostres serveis de suport a l'emprenedoria, vas posar en marxa el teu negoci / et vas 
fer autònom/a? ..........................................................................................................................................................................................................................57 
Taula 27 Any de creació de l'empresa ............................................................................................................................................................................57 
Taula 28 Evolució del negoci en el proper any ...........................................................................................................................................................57 
Taula 29 Indica quin dels següents motius et va fer prendre la decisió de crear la teva pròpia empresa ....................................58 
Taula 30 Indica quin dels següents motius et va fer prendre la decisió de no crear la teva pròpia empresa .............................58 

 

.



 

Estratègia territorial d’ocupació i de desenvolupament econòmic de l’Alt Penedès  1 

Avaluació de les polítiques d’ocupació i creació i consolidació d’empreses. 

  

1 Informe 



 

Estratègia territorial d’ocupació i de desenvolupament econòmic de l’Alt Penedès  2 

Avaluació de les polítiques d’ocupació i creació i consolidació d’empreses. 

1.1 INTRODUCCIÓ  

El present informe recull els resultats de l'avaluació duta a terme per a les Polítiques Actives d'Ocupació 
(PAO) implementades a l’Alt Penedès, dins de la nova Estratègia Territorial que s’està definint per a 
aquest territori, del que aquest procés d’avaluació n’és un element clau. Els municipis de la comarca han 
participat en aquesta avaluació a través del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès, l’Ajuntament de Sant Sadurní, l’Ajuntament de Gelida, l’Ajuntament de Santa Margarida i els 
Monjos i la Mancomunitat Penedès Garraf. 

El tipus d'avaluació que s'ha dut a terme ha estat ex post, analitzant l'aplicació de les PAO en els últims 
tres anys d'implementació, concretament el anys 2019, 2020 i 2021.  

Les PAO que s'han procedit a avaluar han estat agrupades en els següents quatre grans blocs: 

• Àmbit 1: Orientació Professional i Intermediació Laboral 

• Àmbit 2: Formació 

• Àmbit 3: Plans d’ocupació o similars 

• Àmbit 4: Creació i consolidació d’empreses. 

La revisió de l'evidència existent entorn de l'avaluació de les PAO a escala internacional, nacional i 
autonòmica ha estat un dels eixos principals de l'avaluació, conjuntament amb el desenvolupament del 
treball de camp quantitatiu i qualitatiu que s'ha aplicat davant l'absència de bases de dades 
estandarditzades amb informació actualitzada de les persones usuàries, que permetessin obtenir 
informació sobre els resultats desitjats. És a dir, que no s’ha pogut disposar dels registres administratius 
que disposen d’informació en relació a les PAO aplicades a les persones usuàries ni tampoc de la 
informació relativa a la seva situació respecte a l’ocupació.  

En relació a aquest punt, cal assenyalar que una de les dificultats importants en un procés d’avaluació on 
hi participen diversos Serveis Locals d’Ocupació (en endavant SLO) és el fet que s’utilitzen sistemes 
d’informació diferents, que en la majoria de casos no han estat pensats en base als requeriments que té 
un procés d’avaluació, on haurien d’unificar-se els criteris de classificació del tipus de PAO i de les 
característiques de les persones usuàries, que permetessin a posteriori una integració a partir de la que 
es poguessin extraure una mostra o dur a terme segmentacions. Especialment rellevant la manca de base 
de dades unificades entre les persones que han participat a les PAO dels àmbits 1, 2 i 3 amb les que ho 
han fet en l’àmbit 4. També cal assenyalar que per dur a terme una avaluació d’impacte amb dissenys 
quasi experimentals, en els que es valorin aspectes com la inserció o la qualitat de l’ocupació, caldria 
integrar la informació dels SLO amb els d’altres organismes (CONTRAT@, AFI i SICAS), situació que 
actualment no és possible perquè no s’ha dut a terme aquest procés d’integració, tot i que des del SOC s’hi 
està treballant a través del projecte de Business Intelligence (BISOC). D’aquí que s’hagi optat per dur a 
terme una avaluació de d’eficàcia de les PAO a partir d’un treball de camp propi. 

Els objectius perseguits i els resultats esperats per a cada PAO, així com la teoria del canvi han estat 
definits conjuntament amb els agents implicats en la implementació de les PAO en el conjunt dels 
municipis.  

Les premisses que han guiat l'avaluació, lluny de voler exercir un judici d'inspecció, han estat les que 
s'esmenten a continuació: 

• Avaluació com a instrument per a la millora dels programes i serveis públics i, per tant, com 
mitjà de millora de l’eficàcia de l’acció pública municipal.  

• Avaluació que generi coneixement útil per a la presa de decisions, podent-se prendre aquestes 
sobre la base d'evidència constatada i no sobre intuïcions. 
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• Avaluació per a l'aprenentatge del serveis municipals. 

1.2 TIPUS D’AVALUACIÓ REALITZADA: AVALUACIÓ D’EFICÀCIA.  

Tant pels objectius a assolir amb l'avaluació com pel moment en el qual s'ha dut a terme (ex post 
analitzant els tres últims anys d'aplicació de les PAO) així com per la disponibilitat de bases de dades, s'ha 
procedit a una avaluació de l'eficàcia. L’avaluació de l’eficàcia d'una intervenció ve donada pel grau en 
què s'han assolit els objectius previstos en el seu disseny (OIT1) o d'una manera més detallada: 
l’avaluació de l’eficàcia permet conèixer a quins resultats directes o outputs ha arribat la intervenció 
pública, així com valorar aquesta realitat en relació a les pretensions inicials del programa. S'estableix 
aquest marc teòric per diferenciar-la de l'avaluació d'impacte, la qual va més enllà i requereix d'un 
desplegament més ampli de recursos, tal i com s’ha comentat en l’apartat anterior2. Així mateix es 
diferencia de l'avaluació d'implementació, que a més de centrar l'atenció en la consecució dels resultats, 
observa també els perquès del seu assoliment (o no assoliment). 

D'una manera gràfica, l’avaluació d’impacte abasta tot el procés, mentre que l'avaluació de l’eficàcia 
arriba fins a l'anàlisi del nivell de consecució dels outputs.  

 

1.3 METODOLOGIA DE L’AVALUACIÓ  

Cadascun dels passos que a continuació s'exposen i que constitueixen l'estructura metodològica sota la 
qual s'ha dut a terme l'avaluació van ser consensuats de forma participada amb els agents implicats, 
principalment amb els responsables tècnics dels SLO dels municipis abans mencionats, del Consell 
Comarcal de l’Alt Penedès i de la Mancomunitat Penedès Garraf, així com també els responsables tècnics 
de Servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès. 

Pas 1. Agrupació d'actuacions en àmbits temàtics 

La diversitat i quantitat d'actuacions dutes a terme en matèria d'ocupació, ha requerit un enfocament 
metodològic en el qual les mateixes quedin agrupades en grans blocs, procedint-se a realitzar l'avaluació 
de l'eficàcia segons aquesta agrupació. Es van prendre en consideració els àmbits establerts pel SOC en el 
seu Pla de Desenvolupament de Polítiques d’Ocupació de Catalunya, a partir dels quals es va realitzar la 
següent agrupació: 

• Àmbit 1: Orientació Professional i Intermediació Laboral 

 

1 ILO-Cinterfor. “Guía para la Evaluación de Impacto de la Formación” . 2011 

2 Una avaluació d’impacte permet afirmar que els canvis produïts per un programa es deuen única i exclusivament al mateix i no 
a altres causes (això s’aconsegueix mitjançant un disseny experimental o quasi experimental, on hi ha un grup que participa en 
la PAO i un altre grup de control que no hi participa). Per això, avaluar l'impacte d'un programa implica ser capaç d'aïllar l'efecte 
del programa en relació amb altres fenòmens que afecten o poden afectar al problema o situació que la intervenció pública pretén 
abordar. És a dir, en una avaluació d'impacte, hi ha causalitat: ha passat tal cosa perquè s’ha implantat tal programa.  

 

RECURSOS
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PRODUCTES
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• Àmbit 2: Formació  

• Àmbit 3: Plans d’ocupació o similars 

• Àmbit 4: Creació i consolidació d’empreses. 

Pas 2. Definició de la teoria del canvi per a cada àmbit temàtic 

La teoria del canvi és en última instància la raó de ser d'una actuació. Descriu com s’espera que una 
intervenció aconseguirà els objectius i resultats desitjats, exposant la lògica causal de com i per què 
aconseguirà els resultats previstos. En les pàgines següents s'exposa la teoria del canvi reconstruïda per 
a cada una de les agrupacions de PAO. 

Pas 3. Establiment de les preguntes de l'avaluació per a cada àmbit temàtic 

Coneguda la teoria de canvi de cada àmbit, es van definir les preguntes de l'avaluació que han estat la guia 
que ha marcat la direcció de l'avaluació. Les mateixes es presenten a l'inici de l'exposició de resultats per 
a cadascuna de les PAO. 

Pas 4. Definició d'indicadors sobre els quals es durà a terme l'avaluació de l'eficàcia. 

Es van definir indicadors tant quantitatius com qualitatius. Els mateixos es presenten a l'inici de 
l'exposició de resultats per a cadascuna de les PAO, vinculant-los a cada pregunta de l'avaluació. 

Pas 5. Treball de camp 

El treball de camp ha comptat amb un vessant quantitativa i una altra qualitativa.  

El treball de camp quantitatiu ha consistit en la realització d'una enquesta a les persones usuàries que 
han participat en cadascuna de les PAO, és a dir: Orientació Professional i Intermediació Laboral; 
Formació; Plans d’ocupació o similars i Creació i consolidació d’empreses.  

L'enquesta es va aplicar sobre la base d'un qüestionari de preguntes tancades, aplicat on line amb fins a 
tres recordatoris i reforç telefònic (d’alguns dels serveis), entre els dies 25 de maig i 17 de juny de 2022. 
La mostra final de respostes obtinguda ha quedat conformada per 521 persones, el 7,01% del total de 
persones usuàries (l’univers és de 7.424 persones).  

La taxa de resposta ha variat força d’un SLO a l’altra i aquesta diferència ha estat deguda probablement 
al diferent grau de relació establerta amb anterioritat amb els usuaris/àries. És a dir, en aquells SLO on 
hi havia un contacte més freqüent amb les persones usuàries hi ha hagut més resposta i aquells SLO que 
han utilitzat mitjans de contacte més directes també han registrat un nivell de resposta més elevat (la 
casuística ha estat diferent en funció de les polítiques de comunicació de cada entitat, així en alguns SLO 
es va enviar un correu electrònic des de la mateixa adreça electrònica del servei, mentre en d’altres es va 
utilitzar un programari específic per a enviaments massius).  

El treball de camp s’ha realitzat en col·laboració amb el servei responsable de XALOC de la Diputació 
de Barcelona que ha permès integrar la informació personal i laboral dels diferents SLO 
corresponent a les PAO dels àmbits 1, 2 i 3. No ha estat possible fer un tractament unificat amb les 
persones que han participat a l’àmbit de creació i consolidació d’empreses ja que els sistemes 
d’informació utilitzats per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i la Mancomunitat Penedès-Garraf eren 
diferents. Tampoc s’ha pogut procedir a la realització del treball de camp de forma unificada, des d’un 
mateix programari que permetis fer el seguiment de la resposta i procedir a incidir en els recordatoris. 
El motiu principal ha estat la Llei de Protecció de Dades (LOPD) que requeria establir protocols de cessió 
dades que no han estat possible en el marc temporal d’aquesta avaluació, i també pels condicionants de 
la Llei de Serveis de Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI) aprovada el mes de maig, que 
estableix que els usuaris/àries autoritzin prèviament el tipus de comunicació que volen rebre. Això ha 
condicionat l’univers final, ja que s’ha circumscrit als usuaris/àries que han donat la seva autorització i 
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de les quals es disposava de correu electrònic (5.909 persones). I també ha condicionat el treball de camp, 
que s’ha hagut de realitzar des dels propis SLO i ha requerit la capacitació dels equips per tal de procedir 
a fer els enviaments dels recordatoris, l’extracció de les BDs, etc. 

El vessant qualitatiu s'ha dut a terme mitjançant la realització d’un Grup de Discussió per analitzar les 
PAO d’Orientació Professional, Intermediació laboral, Formació i plans d’ocupació i de dues entrevistes a 
dues persones de l’àmbit de creació i consolidació d’empreses. La tècnica emprada va ser la de discussió 
i debat obert.  

Aquesta situació ha comportant un condicionant metodològic rellevant. El fet de no disposar d’un sistema 
de classificació comú de les PAO que es pogués integrar, no ha permès la implementació d’un filtre en el 
qüestionari en funció de la participació o no en la PAO en base als criteris establerts en el disseny (que 
inclouen en alguns casos criteris d’intensitat) i ha estat el mateix usuari/ària que s’ha autoclassificat 
segons la seva percepció d’haver o no participat en una PAO. Amb tot, aquest és un tema que s’ha de 
treballar en el futur, atès que, tot i haver establert uns criteris en el disseny, per a molts SLO ha estat 
impossible aplicar-los amb els sistemes d’informació que utilitzen actualment, per tant, el sistema 
d’autoclassificació ha estat finalment el més adequat perquè permet una millor comparabilitat entre els 
resultats. La resposta resultant per cada agrupació de PAO ha estat la següent: 

 

Taula 1 Resposta obtinguda a l’enquesta per cada PAO 

Participacions en cadascun dels àmbits PAO per a les 
persones usuàries dels SLO 

Nú
m. 

Orientació professional 259 

Intermediació laboral (Borsa de treball) 357 

Formació 174 

Plans d'ocupació 77 

Creació i consolidació d’empreses 48 
 
 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès 

 

Taula 2 Resposta obtinguda a l’enquesta segons 
nombre de PAO 

Núm. PAO en les que han 
participat les persones usuàries 
dels SLO 

Núm. 

1 PAO 163 

2 PAO 141 

3 PAO 97 

4 PAO 30 

No respon 2 
 
 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès 

 

El treball de camp quantitatiu es va realitzar entre els dies 25 de maig i 17 de juny. El grup de discussió i 
les entrevistes a persones usuàries de creació i consolidació d’empreses van tenir lloc el dijous 14 de juliol 
de 2022. 

En relació a la resposta obtinguda amb l’enquesta, s’ha procedit en primer lloc a la seva depuració i 
en segon lloc a la post estratificació de la mateixa. De les 5.909 persones de l’univers a qui s’envia 
l’enquesta (subgrup de persones amb correu electrònic de les 7.424 persones de l’univers inicial), 
s’obtenen 708 respostes. En aquestes respostes hi ha casos duplicats, persones que responen l’enquesta 
però indiquen que no han participat a cap PAO, persones que indiquen haver participar a alguna PAO 
però que no en detallen informació al respecte, per la qual cosa, no es pot analitzar la seva evolució. 
Finalitzat el procés de depuració, les respostes vàlides per a l’anàlisi són 521.  

En segon lloc, es va procedir a dividir la matriu de respostes entre les persones que han fet PAO dels 
àmbits 1, 2 i 3 de les que han fet PAO de l’àmbit 4 de creació i consolidació d’empreses. El motiu és 
deu a que les dades de l’univers dels àmbits 1,2 i 3 procedents de XALOC (Diputació de Barcelona) anaven 
vinculades a les dades socioeconòmiques, per bé que en el cas de les dades d’univers de Mancomunitat i 
Ajuntament de Vilafranca – Promoció Econòmica corresponents a la Creació i consolidació d’empreses, 
no es disposava d’informació sobre l’univers i, en conseqüència, no es podia postestratificar la mostra. De 
les 521 respostes vàlides, 433 respostes corresponen a persones que han realitzat PAO d’Orientació- 
Intermediació, Formació i Plans d’Ocupació (83,1% de les respostes obtingudes). En el cas de Creació i 
Consolidació d’empreses s’obtenen 48 respostes vàlides (9,2% de les respostes obtingudes).  
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En tercer lloc es va procedir a la post estratificació de la matriu de respostes. A causa de la 
descompensació en les taxes de resposta d’alguns dels col·lectius poblacionals, es va procedir a post 
estratificar la base de dades amb la finalitat d'equilibrar-la i aconseguir una imatge fidel de l'univers. Així 
els principals desajustos entre l’univers i la mostra es van observar en les variables de gènere, edat, nivell 
d'estudis i nacionalitat. Les taxes de resposta en aquestes variables, així com el percentatge que s'havia 
d'haver assolit considerant l'univers, es mostren en les taules següents. 

 

Taula 3 Percentatge de respostes i percentatge real de l'univers 

segons gènere 

Gènere % Resposta % Univers 

Dona 69,5 53,0 

Home 30,5 47,0 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’enquesta a usuaris/àries 

 

 

Taula 4 Percentatge de respostes percentatge real de l'univers 

segons edat 

Edat % Resposta % Univers 

16-34 anys 27,5 32,0 

35 anys o més 72,5 68,0 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’enquesta a usuaris/àries 

 

Taula 5 Percentatge de respostes percentatge real de l'univers 

segons nivell d’estudis 

Nivell d’estudis % Resposta % Univers 

ESO o inferiors 27,0 55,0 

Secundaris post-
obligatoris i 
universitaris 

73,0 45,0 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’enquesta a usuaris/àries 

 

Taula 6 Percentatge de respostes percentatge real de l'univers 

segons nacionalitat 

Nacionalitat % Resposta % Univers 

Espanyola 88,9 73,0 

Estrangera 11,1 27,0 
 

 

Font: Elaboració pròpia a partir d’enquesta a usuaris/àries 

 

Tal com mostren les taules anteriors el desajust en la taxa de resposta obtinguda va fer que hi hagués una 
infrarepresentació d’homes, persones joves, persones amb menor nivell d’estudis i població estrangera. 
Aquesta descompensació es va corregir mitjançant una postestratificació elevant les respostes de cada 
grup a la seva presència poblacional.  

Per a cadascuna de les PAOs es va procedir a identificar mitjançant Regressió Lineal Múltiple, les 
variables significatives. Tenint en compte l'objectiu esperat per a cada PAO, la variable dependent que 
es va tenir en compte segons blocs de PAOs van ser: 

 
• Orientació: L'orientació professional que vas rebre, et va ajudar a concretar què fer per cercar 

feina? 

• Intermediació: En aquests darrers quatre anys, has aconseguit una feina a través de la nostra 

Borsa de Treball? 

• Formació: Creus que el curs que vas fer ha augmentat les teves possibilitats de trobar feina? I 

Després de fer aquell curs, has realitzat altres cursos de formació? 

• Plans d’Ocupació: Després de participar al pla d'ocupació, vas aconseguir una feina? 

• Creació i Consolidació d'Empreses: Després d'haver rebut els nostres serveis de creació i 

consolidació d'empreses, vas posar en marxa el teu negoci? 

El vessant qualitatiu s'ha dut a terme mitjançant la realització d’un grup de discussió, amb 6 persones 
que han participat a diverses PAO, i que al respondre l’enquesta van mostrar interès en participar al grup 
de discussió. Aquest procés ha estat laboriós pel mateix motiu comentat anteriorment, ja que s’ha hagut 
de distribuir la selecció aleatòria en base a criteris tècnics pel conjunt de SLO que han participat en 
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l’avaluació sense disposar de BDs integrades, i donant resposta també a criteris de representació 
territorial. La tècnica emprada va ser la de grup de discussió i debat obert, combinada amb la tècnica de 
priorització i consens. Així mateix, es va dur a terme dues breus entrevistes amb dues persones usuàries 
dels serveis de creació i consolidació d’empreses. Es va intentar organitzar un grup de discussió però 
només dues persones es van mostrar disposades en les dates estiuenques en les que es va desenvolupar 
el treball. 

El qüestionari i el guió del grups de discussió s'adjunten a l'annex 1. 

1.4 CONTINGUT DE L’AVALUACIÓ  

Aquest apartat dona resposta a la pregunta ‘Què s’ha avaluat?’, concretant el contingut de cadascun dels 
àmbits objecte d'avaluació, que representen la realitat de la diversitat d’actuacions que ofereixen el 
conjunt municipis i ens de l’Alt Penedès i que són partícips de l’Estratègia Territorial. 

Àmbit 1. Orientació professional i Intermediació laboral 

Aquest àmbit dona cobertura a les actuacions d’orientació professional, acompanyament a la 
inserció i les d’intermediació laboral. 

La orientació es refereix als serveis i programes personalitzats d’informació, acompanyament, 
motivació i assessorament que, tenint en compte les circumstàncies personals i professionals de cada 
persona usuària, li permeten conèixer les capacitats, els interessos i el perfil ocupacional, la situació 
del mercat laboral, i gestionar l’itinerari de qualificació i la recerca d’ocupació. En concret, s’analitzen 
les accions d’orientació professional específiques i vinculades a programes, però també l’orientació 
que cada organització proveeix en el seu catàleg de serveis. 

La intermediació es refereix a la gestió de les ofertes de feina presentades per les empreses, les 
entitats i les persones que ofereixen ocupació, per a proveir-les de persones candidates entre les que 
estan en demanda d’ocupació. 

Les accions concretes que es consideren dins d'aquest àmbit són: orientació vocacional, orientació 
professional grupal, orientació professional individual, tutoria seguiment; accions sensibilització 
emprenedoria; espais de recerca de feina – Club de feina; monogràfics de recerca de feina i informació 
de mercat de treball; gestió d’ofertes laboral, accions de reclutament a mida de les empreses; 
prospecció laboral.  

Àmbit 2. Formació 

Aquest àmbit es refereix als serveis i programes de formació tècnic professional, formació en impacte 
comunitari, formació en competències clau, bàsiques, transversals, en pràctiques professionals i 
monogràfics de recerca de feina i informació de mercat de treball.  

Àmbit 3. Plans d’ocupació o similar 

Aquesta agrupació es refereix als programes que ofereixen contractació laboral amb o sense formació 
en competències tècniques, a persones en situació d'atur, per tal de facilitar la seva re-entrada al 
mercat laboral. El contracte és habitualment de sis mesos i per a la realització d'una tasca laboral 
d'interès social. En concret dona cobertura als Plans d'Ocupació Públics i altres mesures similars.  

Àmbit 4. Creació i consolidació d’empreses 

Aquest àmbit comprèn els serveis i programes per fomentar i consolidar empreses a partir d’accions 
de sensibilització, foment i informació; assessorament grupal, individual, pla d’empresa; acceleració, 
creixement i innovació i formació.  
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1.5 TEORIA DEL CANVI 

Tal com s'ha indicat anteriorment, la teoria del canvi ha estat la guia que ha determinat el disseny de 
l'avaluació. Teoria del Canvi entesa com la cadena d’hipòtesis que explica el funcionament de la 
intervenció, és a dir: com s’espera que els recursos assignats als serveis i programes permetin 
desenvolupar les activitats, que al seu torn produeixen determinats resultats, i que, finalment, generen 
els canvis esperats, traçant una seqüència lògica de relacions causals que s’haurien d’haver produït si tot 
sortís tal i com està previst. En última instància es la raó de ser de cadascun dels serveis i programes, 
descrivint com se suposa que aquests aconseguiran els resultats desitjats, exposant la lògica causal de 
com i per què aconseguirà els resultats esperats. 

1.5.1 ÀMBIT 1. ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I INTERMEDIACIÓ LABORAL 

Teoria del canvi  

Orientació Professional: Si, al conjunt d’usuaris/àries (ocupats o a l’atur) dels serveis municipals 
d’ocupació, que volen augmentar les seves possibilitats de trobar una ocupació, o de millorar la seva 
situació laboral, se'ls ofereix: serveis d’orientació a partir d’un diagnòstic professional (abans 
mencionats) i suport per l’empoderament, fent una diagnosi inicial sobre el tipus d’orientació 
necessària, i es dediquen els recursos humans i materials necessaris i professionalitzats per donar 
cobertura a aquests serveis, llavors s’aconseguirà que l’usuari/ària tingui un itinerari o projecte 
professional definit i/o inici d’altres accions continuistes (formació, recerca activa de feina, etc.), i 
millori la seva posició per trobar feina.  

Intermediació Laboral: Si, al conjunt d’usuaris/àries (ocupats i al atur) dels serveis públics 
d’intermediació laboral amb un nivell d’ocupabilitat raonable, que volen inserir-se al mercat de treball 
o millorar la seva situació laboral, se'ls ofereix acompanyament en la recerca de feina (abans 
mencionats), accions d’acompanyament a la intermediació (abans mencionats) i intermediació a través 
de la borsa de treball, dedicant els recursos humans i materials necessaris i professionalitzats, duent a 
terme una prospecció empresarial intensiva i adient per al tipus d’usuaris/àries i vinculada a la realitat 
actual del mercat de laboral, llavors s’aconseguirà que l’usuari/ària s'insereixi al mercat laboral per 
compte aliena. 

Objectius i resultats esperats 

Objectius  

1. Definir un pla de treball, o itinerari o projecte professional. 
2. Millorar la posició de la persona per trobar feina. 

Resultats esperats 

1. Donar inici a altres accions continuistes de millora de l’ocupabilitat, de cerca activa 
d'ocupació i d'inserció laboral. 

2. Inserció laboral (en el cas del servei d’intermediació).  

1.5.2 ÀMBIT 2. FORMACIÓ 

Teoria del canvi 

Si, al conjunt d’usuaris/àries (ocupats o a l’atur) dels serveis municipals d’ocupació, que desitgin 
incrementar la seva qualificació professional, per augmentar les seves possibilitats de trobar feina, 
millorar la seva situació laboral, o d'accedir a una formació superior, se'ls ofereix formació (amb o 
sense pràctiques) formació tècnic-professional, i/o formació en competències clau, bàsiques, 
transversals, monogràfics de recerca de feina i informació de mercat de treball i es dediquen els 
recursos humans i materials necessaris i professionalitzats per donar cobertura a aquests serveis, 
duent a terme una adequada detecció de necessitats de formació amb les empreses, i gestionant la 
selecció de participants sobre la base dels objectius del programa, llavors els usuaris/àries 
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augmentaran i milloraran la seva qualificació professional quelcom que derivarà en l'augment de les 
possibilitats d’inserció al mercat de treball i/o en la matriculació per seguir cursant altra formació 
necessària vinculada al projecte professional.  

Objectius i resultats esperats 

Objectiu 

1. Millora de la qualificació professional  

Resultats esperats 

1. Inserció al mercat de treball i/o  
2. Matriculació per cursar formació vinculada al projecte professional 

1.5.3 ÀMBIT 3. PLANS D’OCUPACIÓ O SIMILARS 

Teoria del canvi 

Si, al conjunt d’usuaris/àries en situació de desocupació dels serveis municipals d’ocupació, que 
desitgin inserir-se al mercat laboral i/o incrementar la seva capacitació i la seva ocupabilitat, se'ls 
ofereix programes que combinin la formació amb la contractació laboral remunerada tant a l’àmbit 
públic com al privat (o només contractació sense formació) en sectors econòmics demandats pel 
mercat laboral, durant un període mínim de sis mesos, i es dediquen els recursos humans i materials 
necessaris i professionalitzats per donar cobertura a aquests programes, realitzant una correcta 
selecció dels participants, llavors l’usuari/ària millorarà les competències professionals, adquirirà 
experiència o es millorarà la mateixa, incrementant-se la seva ocupabilitat i augmentant la probabilitat 
que la persona aturada es reintegri al mercat laboral obert, un cop finalitzada la seva participació al 
programa. 

Objectius i resultats esperats 

Objectius  

1. Millora de les competències professionals tècniques 

2. Adquisició/ actualització d’experiència 

Resultats esperats 

1. Inserció al mercat de treball 

1.5.4 ÀMBIT 4. CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES 

Teoria del canvi 

Si, al conjunt d’usuaris/àries (ocupats o a l’atur) dels serveis municipals de creació i consolidació 
d’empreses, que volen desenvolupar o consolidar projectes propis com a emprenedors/es, se'ls ofereix, 
serveis i programes de creació i consolidació d’empreses (abans mencionats), serveis que facilitin la 
dinamització d’iniciatives d’emprenedoria (diagnosis del mercat i d’aquells nínxols innovadors i/o 
d’oportunitats d’ocupació que permetin l’èxit dels projectes i una ocupació de qualitat, entre d’altres), 
així com ajudes econòmiques, i es dediquen els recursos humans i materials necessaris i 
professionalitzats per donar cobertura a aquests serveis; llavors s'estimularà, fomentarà i augmentarà 
el nombre de petites empreses de nova creació i la consolidació d’existents, així com el nombre de 
persones auto ocupades, al mateix temps que es desincentivaran les iniciatives d’emprenedoria que, 
per la seva naturalesa, no tinguin futur.  

Objectius i resultats esperats 

Objectius  
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1. Acompanyar i donar suport a les persones amb una idea de negoci per crear una empresa o 
reorientar el seu projecte empresarial 

Resultats esperats 

1. Creació de empreses 
2. Reorientació del projecte professional 

1.6 LIMITACIONS DE L’AVALUACIÓ  

Les limitacions que s’ha trobat durant l'avaluació han delimitat tant el tipus d'avaluació que s'ha pogut 
dur a terme d’eficàcia sense poder complementar-la amb una avaluació d'impacte- tant com el disseny 
d'aquesta. Les principals limitacions que s'han enfrontat han estat: 

1. D'una banda, la complexitat del context d'avaluació, en el sentit que s'havien d'avaluar les PAO 
implementades en diversos ens locals, que si bé se situen en la mateix territori, presenten 
característiques heterogènies, principalment pel que fa a la dimensió, així com en els processos 
d'aplicació de les PAO.  

2. D'altra banda, i molt important, l'absència de bases de dades estandarditzades per a cadascuna 
de les PAO i per a cada SLO, que ha impedit plantejar una avaluació d'impacte, i en segon lloc ha 
impedit la recollida d'informació que fos comparable. 

3. Finalment, l'amplitud de l'avaluació ha impedit que alguns aspectes de la implementació quedin 
totalment avaluats, centrant l'avaluació en la consecució d'objectius i resultats, és a dir, de la seva 
eficàcia. 

1.7 EVIDÈNCIA INTERNACIONAL I NACIONAL SOBRE IMPLEMENTACIÓ I IMPACTE 

DE LES POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ  

El aquest apartat es recull l'evidència existent sobre avaluacions de les PAO. Evidència de gran rellevància 
que ha de ser considerada tant a l'hora de dissenyar una PAO com a l'hora d'avaluar-la. La mateixa es 
basa en avaluacions que han estat dutes a terme amb el rigor metodològic suficient com perquè els seus 
resultats hagin estat tinguts en compte per a la present avaluació i per a que siguin tinguts en compte en 
el futur. Prendre en consideració aquesta evidencia així como els resultats d'aquesta avaluació, evitarà 
una distribució de recursos ineficaç, ajudant a dissenyar o re-dissenyar programes més eficients en el 
futur, basats en evidències i no en intuïcions. Tenint en compte que el cost públic de les PAO és elevat, de 
la mateixa manera que ho és el cost social i econòmic d'una persona aturada, prendre-la en consideració 
no és una qüestió baladí. 

L'apartat comença amb una visió general sobre les avaluacions de les PAO, tant a escala internacional 
com a escala autonòmica en l'àmbit de Catalunya. Posteriorment s'exposen resultats d'avaluacions, tant 
generals com de casos pràctics i concrets, segons els quatre grans àmbits de les PAO que s'han definit en 
aquest informe: Orientació professional; Intermediació laboral; Formació, Plans d’ocupació o similars i 
Programes de foment de la creació i consolidació d’empreses. No obstant això, a causa de la fluixa 
evidència existent en l'àmbit de la intermediació laboral, la mateixa s'exposa conjuntament amb el bloc 
d’orientació professional i acompanyament a la inserció, amb el benentès que amb prou feines existeixen 
avaluacions sobre la intermediació laboral i és poca la informació que s'ofereix.  

1.7.1 A QUÈ FAN REFERÈNCIA LES AVALUACIONS QUAN PARLEN DE PAO? 

De forma genèrica, les PAO en ocasions també denominades "polítiques d'activació" o "estratègies 
d'activació" (en anglès Active Labor Market Policies) són intervencions de l'Estat al mercat de treball per 
ajudar a la població a trobar feina o millorar la seva situació laboral.  
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D'una manera més concreta, es refereixen al conjunt d’accions i mesures d’orientació, ocupació i formació 
dirigides a millorar les possibilitats d’accés a l’ocupació, per compte pròpia o aliena, de les persones 
desocupades; al manteniment de l’ocupació i a la promoció professional de les persones ocupades; i al 
foment de l’esperit empresarial i de l’economia social3.  

A causa de l'heterogeneïtat que caracteritza a les PAO, el cos literari internacional les emmarquen en 
quatre grans grups4: 

• Formació de treballadors/es en actiu i a persones a l’atur. 
• Programes d'incentius per al sector privat. 
• Programes directes d'ocupació en el sector públic. 
• Serveis de seguiment i control. 

Descendint detalladament a l'àmbit català, el Servei d’Ocupació Públic de Catalunya (SOC), les classifica 
en deu grups, si bé la majoria d'elles encaixen en alguns dels quatre grups anteriors: 1) Orientació 
professional; 2) Formació i requalificació; 3) Oportunitats d’ocupació i foment de la contractació; 4) 
Oportunitats d’ocupació i formació; 5) Foment de la igualtat d’oportunitats en l’ocupació; 6) Oportunitats 
per a col·lectius amb dificultats especials; 7) Autoocupació i creació d’empreses; 8) Promoció del 
desenvolupament i l’activitat econòmica territorial; 9) Foment de la mobilitat (geogràfica i/o sectorial); 
10) Projectes integrats5.  

1.7.2 AVALUACIÓ DE LES PAO A ESCALA INTERNACIONAL: VISIÓ GENERAL 

Un dels treballs més notables, i pràcticament l'únic en relació a l'avaluació de les PAO, ha estat el dut a 
terme per Card, Kluve i Weber en 20176 . En ell es realitza una meta-anàlisi de les avaluacions recents de 
les PAO a escala internacional.  

Les principals conclusions a les quals aquest estudi ha arribat es poden resumir en: 

1. Les PAO tenen un efecte molt baix a curt termini (menys d'un any abans de la finalització del 
programa), però un major efecte a mitjà i llarg termini (entre un i dos anys després de la 
implantació del programa i més de dos anys, respectivament). No obstant això, aquests resultats 
difereixen segons el tipus d'intervenció. Les accions d'orientació i intermediació demostren un 
impacte similar tant a curt termini com a mitjà o llarg. Per contra, les iniciatives de formació, així 
com les accions que involucren al sector privat, demostren un major impacte a mitjà i llarg 
termini.  

2. Existeixen diferències considerables entre l'efectivitat d'un tipus de política o una altra. Els 
resultats d'aquest estudi confirmen que els programes que tenen un impacte més positiu 
sobre l’ocupabilitat de les persones desocupades són els d’orientació i seguiment 
(intermediació) i els de subsidis al sector privat. Per darrere d'aquests, es troben els de 
formació, pels quals no es troba un impacte significativament positiu. De fet, la probabilitat 
de trobar feina després d'intervenir en programes d'orientació i seguiment o després d'aplicar 
subsidis al sector privat és entre 30 i 50% major que als programes de formació. Finalment, els 
programes de creació pública directa d'ocupació són els que ofereixen un balanç més 

 
3 Articles 23, 24 i 25 Llei 56/2003, de 16 de desembre, d’ocupació. Article 10 i 11 Reial decret llei 3/2011, de 18 de febrer, de mesures 
urgents per a la millora de l’ocupabilitat i la reforma de les polítiques actives d’ocupació. 

4 “Políticas activas de empleo: una panorámica”. Fedea Policy Papers - 2015/01 

5 “Glossari de polítiques actives d’ocupació”. Servei d’Ocupació de Catalunya. Secretaria Tècnica. Àrea d’Anàlisi i Prospectiva. 2011. 

6 What Works? a meta analysis of recent active labor market program evaluations. Card, Kluve, Weber. Working Paper 21431. 
http://www.nber.org/papers/w21431. National Bureau of Economic Research. Cambridge, MA 02138. July 2015, Revised April 2017 

http://www.nber.org/papers/w21431


 

Estratègia territorial d’ocupació i de desenvolupament econòmic de l’Alt Penedès  12 

Avaluació de les polítiques d’ocupació i creació i consolidació d’empreses. 

negatiu per l’ocupabilitat de les persones desocupades, ja que una vegada la creació directa 
d'ocupació cessa, no s'observen millores. 

3. Finalment l'estudi conclou que existeixen diferències entre grups destinataris. L'impacte de les 
PAO es demostra més efectiu en el col·lectiu de dones així com en el de persones a l’atur de 
llarga durada, mentre que l'impacte és molt menor per als joves, així com el col·lectiu de majors 
o treballadors/es sèniors. D'altra banda, s'observa que alguns programes resulten més efectius 
per a subgrups específics. És el cas dels programes d'orientació i intermediació, que demostren 
major efectivitat pel col·lectiu amb diversitat funcional. D'altra banda, la formació, així com els 
programes que involucren al sector privat, demostren més efectivitat sobre les persones 
desocupades de llarga durada. 

La taula següent ofereix un resum dels principals efectes de cadascuna de les PAO. 

 

Taula 7 Principals característiques de les PAO avaluades 
 

Assistència en la 
cerca d'ocupació 

(equivalent a 
orientació laboral) 

Formació Experienciació 
laboral amb 

incentius al sector 
privat 

Experienciació 
laboral (creació 

directa d'ocupació 
pública) 

Cost púbic Baix Mitjà /Alt Alt Alt 

Efecte a curt termini Positiu Negatiu Positiu Positiu 

Efecte a llarg termini 
(escenari positiu) 

Alguna cosa 
positiu 

Molt positiu Alguna cosa 
positiu 

Nul a alguna cosa 
positiu 

Efecte a llarg termini 
(escenari negatiu-en 
recessió econòmica) 

Alguna cosa 
negatiu 

Alguna cosa 
negatiu 

Negatiu Molt negatiu 

Efecte desplaçament7 Mitjà Baix Alt Alt 

 
 

Font: A review of the effectiveness of Active Labour Market Programmes with a focus on Latin America and the 
Caribbean. ILO. research department working paper no. 9. KLUVE. Març 2016. 

El rigor amb el qual s'ha dut a terme aquesta meta-anàlisi, ha de tenir-se en compte a l'hora de dissenyar 
i optar per un tipus de PAO o una altra, així com a l'hora de definir el col·lectiu destinatari de la mateixa. 
No obstant això, és cert que les realitats de cada país i regió és tan diversa, que correspon a cadascun dels 
territoris, avançar en avaluacions rigoroses que permetin prendre decisions correctes sobre les PAO, ja 
heterogènies en si mateixes. 

En aquest sentit, durant els anys de la recent recessió a Europa, els recursos destinats a finançar les PAO 
van experimentar una disminució molt notable, realitat extensible tant a Catalunya com en la resta de 
l'Estat espanyol. Per això mateix, els responsables polítics van insistir en la necessitat de millorar 
l'efectivitat dels programes i d'augmentar la seva eficiència. La realitat és que encara que les PAO 
s’apliquen des de fa més de 50 anys, amb prou feina existeix evidència robusta i creïble sobre l'impacte 
de les mateixes. Tal com indica Kluve, ha estat precisament en un curt període de temps, vinculat a la crisi 
econòmica, que el nombre d'avaluacions de tall més científic sobre les PAO s'ha incrementat, oferint 
l'oportunitat perduda durant dècades, d'aprendre quin tipus de programes funcionen millor, en quines 
circumstàncies i per a quins col·lectius. 

No obstant això, la realitat no és molt bona per a Espanya (tampoc en general per a Europa), sent una 
mica millor en el cas concret de Catalunya. En el citat estudi de Kluve, únicament es van incloure aquelles 

 
7 Llocs de treball creats sacrificant altres lloc de treball. 
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avaluacions que superen un determinat nivell de rigor metodològic. Del total d'avaluacions de PAO que 
es van tenir en compte, tan sols un 1,9% de les mateixes correspon a Espanya (xifra gens positiva si es 
considera que ha estat un dels països més afectats per la recessió). És a dir, s'avalua poc i amb escàs rigor. 
Països com Alemanya o Dinamarca, o fins i tot França, ja de per si mateixos pioners en la implantació de 
PAO, aporten un major nombre d'avaluacions, l'evidència de les quals és susceptible de ser considerada. 

 

Taula 8 Percentatge d'avaluacions de PAO analitzades segons països 

País % Eval País % Eval 

Alemanya 29,5 Bèlgica 0,9 

Dinamarca 13,4 Eslovènia 0,9 

Suècia 7,7 Romania 0,9 

França 4,9 Finlàndia 0,7 

Àustria 2,9 Holanda 0,6 

Noruega 2,9 Itàlia 0,5 

Espanya 1,9 Portugal 0,4 

Regne Unit 1,5 Estònia 0,2 

Eslovàquia 1,5 Sèrbia 0,2 

Polònia 1,4 Txèquia 0,1 

Hongria 1,3   
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de Kluve at all. 2017. 

Els motius per a la satisfacció a Espanya són escassos. Fins i tot el principal finançador de les PAO a 
Espanya, la UE, en el marc de Memoràndum d'Enteniment signat entre tots dos el 2012 per al rescat del 
sector bancari, sol·licitava explícitament a les autoritats espanyoles que dins de les seves reformes 
estructurals s'adoptessin mesures complementàries per augmentar l'eficàcia de les polítiques actives 
dirigides al mercat de treball. 

1.7.3 AVALUACIÓ DE LES PAO A CATALUNYA: VISIÓ GENERAL 

Tampoc pot haver-hi motius per a la satisfacció en el cas de Catalunya, si bé, és cert que especialment 
gràcies al treball dut a terme per Ivàlua, així com per altres organitzacions d'avaluació, i a la voluntat 
explícita del SOC, així com altres entitats públiques, el nombre d'avaluacions creix, presentant una realitat 
força millor que la de la resta de l'Estat.  

Un dels documents més rellevants en aquest sentit és el Model d'avaluacions del SOC, presentat en 2014. 
El model neix arran de que la Secretària Tècnica del SOC va iniciar l’any 2007 l’estructuració de la funció 
de l’anàlisi i avaluació de les PAO, essent les principals fites assolides la creació del Sistema d’Informació 
de les Polítiques Actives d’Ocupació (BDI/SIPAO) i la redacció i execució dels plans anuals d’estudis i 
avaluacions. Al mateix temps emana del Pla de Desenvolupament de les Polítiques Actives d’Ocupació de 
Catalunya (PDPA) 2012-2013, aprovat el 16 de febrer de 2012, que preveia la consolidació de la línia de 
prospecció, anàlisi, planificació i avaluació de les polítiques actives.  

Per concloure es pot dir per tant que:  

• S'avalua poc i amb poca robustesa. Si bé existeix tot el cos metodològic per avaluar d'una manera 
científica i millorar la presa de decisions, l'esforç en els mitjans que es destinen a l'avaluació és 
inversament proporcional als recursos que es destinen a les polítiques en si mateixes. La qual 
cosa, des d'un punt de vista de rendibilitat social no sembla molt recomanable.  
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• La preocupació política és cada vegada major a causa de l'efectivitat relativa que fins al moment 
han mostrat les PAO i a la quantitat de recursos econòmics destinats a les mateixes durant 
dècades.  

1.7.4 SERVEIS D’ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I INTERMEDIACIÓ LABORAL 

En la citada meta-anàlisi duta a terme sobre l'impacte de les PAO en el qual s'analitzen més de 72 
avaluacions realitzades a diversos països, es constata que des d'un punt de vista general, els serveis 
orientació i intermediació en general són les intervencions més efectives en termes de cost. El seu 
impacte en l'ocupació és positiu en general i els costos són inferiors als de les altres mesures. 
Altres estudis internacionals i nacionals arriben a aquesta mateixa conclusió. 

A més d'aquesta realitat compartida per la major part de la literatura, el mateix estudi de Kluve, confirma 
que aquests serveis tenen un impacte més positiu en condicions econòmiques favorables, la qual 
cosa resulta obvia, ja que en fases recessives les polítiques no poden tenir molt efecte, ja que la demanda 
de treball és feble (factor extern al propi servei d'orientació i intermediació), a menys que es combinin 
amb altres tipus d'intervencions. Així mateix, conclou que per obtenir millors resultats en la cerca 
d'ocupació, el servei d'orientació i intermediació ha d'aplicar-se al començament del període de 
desocupació i ha de ser de curta durada perquè resulti més efectiu, sense arribar a llargs períodes de 
desocupació. 

Pel que fa al perfil d'usuari/ària, hi ha autors que adverteixen sobre el risc que suposa que els serveis 
públics d'orientació i intermediació pretenguin competir amb les agències privades de col·locació. 
Adverteixen que pot portar al fet que tant serveis públics com a agències privades es concentrin en els 
grups de població amb millors perspectives laborals (efecte “creaming” és a dir, esbiaixar la preselecció 
per obtenir millors resultats), deixant de costat aquells amb majors dificultats d'inserció. En aquest sentit, 
els serveis han de decidir qui necessita més ajuda amb la finalitat de minimitzar els efectes de pes mort 
(ineficiència en l'assignació i per tant pèrdua d'eficiència). És per això que el cos de literatura assenyala 
que l'orientació i la cerca de feina ha d'estar dirigida a les persones a l’atur amb baixes 
probabilitats de contractació, ja que és el col·lectiu que necessita més suport per evitar convertir-se en 
les persones desocupades de llarga durada, amb els conseqüents costos econòmics i socials. Es considera 
que per la resta de treballadors/es, els serveis públics d'ocupació només haurien d'utilitzar-se en el cas 
que no aconsegueixin trobar un lloc de treball en un termini raonable.  
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Taula 9 Resultats de diferents programes d'orientació per a l'ocupació i acompanyament en la cerca activa d'ocupació a Europa 

País Programa avaluat Tipus de 
programa 

Estudi/Publicació Disseny Mètode Outcome(s) Resultats 

Alemanya PAO de curta durada 
(Trainingmaβnahmen) Inclou 
mòdul d’O&R) 

Obligatori Hujer et al. (2006) No 
experimental 

Models de durada 
(Hazard) 

Durada en situació d’atur i 
inserció laboral 

Efectes positius en el curt termini, sobretot entre els homes 
aturats menys qualificats. Els efectes s’esvaeixen a partir del 
setè mes des de l’inici del programa. 

Berg et al. (2009) No 
experimental 

Matching Nivell d’esforç en la cerca de 
feina i salari mínim esperat ex 
ante 

Les persones a l’atur acabades de registrar intensifiquen la 
cerca de feina i redueixen el salari mínim esperat com a 
conseqüència de la seva assignació al sistema de PAO. 

Biewen et al. (2007) No 
experimental 

Matching Inserció laboral 

 

Efectes positius del programes de curta durada (O&R i formació 
breu) en comparació amb altres programes intensius de més 
durada. Sobretot entre les dones i sobretot a l’Alemanya 
occidental. 

PAO de mitja/llarga durada i PAO 
de curta durada 
(Trainingmaβnahmen) Inclou 
mòdul d’O&R 

Obligatori Wunsch i Lechner 
(2008) 

No 
experimental 

Matching Nivells d’inserció laboral 
estable (durada i recurrència 
en situació d’atur) 

En general impactes negatius d’aquestes mesures que 
s’incrementen com més s’allarguen en el temps. Només en el 
curt termini, els programes de curta durada es mostren efectius 
entre les persones a l’atur més desafavorides.  

Weber i Hofer (2003) No 
experimental 

Models de durada 
(Hazard) 

Durada en situació d’atur En general impactes positius dels programes d’O&R i negatius 
dels programes formatius. Entre les dones ambdós programes 
tenen impactes positius.  

Àustria PAO, principalment programes 
formatius i d’O&R 

Obligatori Cockx i Dejemeppe 
(2012) 

No 
experimental 

Regressió 
discontinua 

Transició atur-ocupació entre 
citació i començament del 
monitoratge 

Impactes positius atribuïbles a la citació per a l’inici del 
monitoratge. 

Bèlgica Programa de monitorització de la 
cerca de feina 

Obligatori Graversen i van Ours 
(2008) 

Experimental Estimadors 
experimentals i 
models Hazard 

Durada en situació d’atur I 
inserció laboral 

Impactes positius en ambdós outcomes, i pel conjunt de 
persones desocupades. Els efectes són principalment 
atribuïbles als contactes regulars amb els tècnics que porten el 
seu cas. 

Dinamarca Programa pilot d’O&R Obligatori Vkström et al. (2011) Experimental Estimadors 
experimentals i 
models Hazard 

Durada en situació d’atur I 
inserció laboral 

Impactes positius en les PAO implementades a l’inici del 
període d’atur, principalment atribuïbles a l’assistència i 
entrevistes, així como a mesures de sanció. 

PAO, entre les quals programes 
d’O&R 

Obligatori Hàmàiàinen et al 
(2008) 

Experimental Estimadors 
experimentals i 
mesures matching 

Inserció Laboral No es detecten impactes significatius, ni el curt ni el llarg 
termini (fins a 6 anys de finestra temporal). Els estimadors no 
experimentals tendeixen a sobredimensionar l’impacte 
d’aquests programes.  

Finlàndia Programa pilot d?O&R (Tyóhón) Voluntari Vuori i Silvonen) Experimental Estimadors 
experimentals 

Inserció Laboral, satisfacció 
professional, autoestima i 
depressió 

Impactes positius en el terreny psicològic (més autoestima i 
menys depressió) en el llarg termini (2 anys de finestra 
temporal). En el terreny laboral, impactes positius poc 
significatius 

*O&R: serveis/programes d'orientació per a l'ocupació i acompanyament en la cerca activa d'ocupació. 

Font: Els serveis d’orientació i recerca de feina: què en sabem de la seva efectivitat? Miquel Àngel Alegre. Conferencia en les jornades ”L’efectivitat de les polítiques actives d’ocupació a debat”. Barcelona 9 desembre 2014 
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A continuació s'exposen casos pràctics, que constaten aquesta realitat, aportant al mateix temps llum 
sobre una realitat més propera. 

 

1.7.4.1 Avaluació de la implementació del programa d’Accions d’orientació i 

acompanyament a la inserció de la xarxa d’orientació per a l’ocupació que 

desenvolupa el SOC 

Publicació: Avaluació de la implementació del programa d’Accions d’orientació i acompanyament a 
la inserció de la xarxa d’orientació per a l’ocupació que desenvolupa el Servei Públic d’Ocupació de 
Catalunya. Desembre 20178 

Tipus d’avaluació: Avaluació de la implementació i de l’impacte.  

Mètode d’avaluació: Mètodes mixtes que combinen l’aplicació de mètodes qualitatius i quantitatius.  

Mètodes qualitatius: entrevistes i enquestes als tres grups d’actors claus que interactuen dins el marc 
del programa analitzat: oficines de treball, entitats col·laboradores i participants al programa. En 
concret, un focus grup amb les entitats col·laboradores i dues enquestes on line amb els participants 
al programa i amb les oficines de treball (reforç telefònic en aquest últim cas). 

Mètodes quantitatius: anàlisis de bases de dades individuals anonimitzades registrades a través dels 
aplicatius GIA i GALILEU i facilitades pel SOC. Aquesta informació permet obtenir una visió general 
del conjunt d'accions d'orientació i acompanyament avaluades, així com del procés en el seu conjunt. 

Període avaluat: convocatòria 2015 (que es va executar durant el 2016).  

Contingut del programa:  

Serveis d'informació i d'orientació integral a les persones que s'articulen des de dos nivells 
diferenciats i complementaris: un primer nivell d'informació i assessorament que es porta a terme 
mitjançant la xarxa d'Oficines de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (OTs), i un segon 
nivell d'orientació, més especialitzat, que es duu a terme en col·laboració amb entitats 
col·laboradores de caràcter privat (ECs). El segon nivell d’orientació s’articula a través del Programa 
d'accions d'orientació i acompanyament a la inserció.  

De forma concreta, s’ha avaluat el programa d’accions d’orientació i acompanyament, anomenat de 
segon nivell, és a dir, aquelles que es duen a terme amb la participació d’Entitats Col·laboradores. 

El Programa té com a objectiu posar a l’abast de les persones demandants d’ocupació un seguit de 
recursos d’orientació que les situïn en una posició millor per a la recerca de feina. Un cop finalitzada 
la participació en el Programa, s’espera que cada persona hagi elaborat el seu propi currículum i hagi 
pres consciencia dels seus punts forts i debilitats des de la perspectiva de l’ocupabilitat i de com 
superar aquestes febleses a través d’un pla de millora. 

Resultats 

En general, la valoració qualitativa que fan els usuaris/àries és molt positiva. Al voltant del 40%‐
50% de les respostes de les persones participants són bones. El que més valoren és la personalització 
del programa, si bé al mateix temps insisteixen que és un punt de millora. La proximitat, i l’adequació 
dels continguts d’orientació a les necessitats individuals dels usuaris/àries també son els aspectes 
millors valorats. També la valoració del personal tècnic de les OTs i ECs és positiva, si bé apunten 
vies de millora que passen per:  

 

8Avaluació de la implementació del programa d’Accions d’orientació i acompanyament a la inserció de la xarxa d’orientació per a 
l’ocupació que desenvolupa el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Informe pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la 
Generalitat de Catalunya. Laboratori de Transferència en Economia Aplicada (AQR-Lab); Institut de Recerca en Economia Aplicada 
(IREA); Fundació Bosch i Gimpera Universitat de Barcelona. Desembre de 2017. 
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• Major flexibilització i personalització de les orientacions. 

• Necessitat de desenvolupar més la part emocional/motivacional. 

• Que sigui un programa continu (i no tallat per successives convocatòries). 

• Simplificació administrativa (per tal que els recursos es puguin destinar en major mesura als 
usuaris/àries). 

• Adaptació a les característiques territorials (p.e fent front als desplaçaments dels 
usuaris/àries). 

• Disposar de més temps d’atenció per a cada usuari/ària (reduint la ràtio usuaris/formadors). 

• Millora de la coordinació entre Serveis Centrals, OTs i ECs (coneixent‐se millor i tenint una via 
de comunicació directe més fluida).  

Pel que fa al compliment del programa, només el 50% dels usuaris/àries duu a terme totes les 
accions programades, mentre que més del 35% finalment no rep cap acció. S’observen diferencies 
quant a l’edat: els individus més joves tendeixen a programar menys tutories mentre que els 
individus més sèniors solen tenir un nombre d'accions i tutories més elevat. Així mateix, hi ha 
diferencies segons nivells d’estudis: menor nombre d'accions pels pocs usuaris/àries amb estudis 
de màster o doctorat.  

En relació al perfil d’usuari/ària, gairebé el 60% té entre 36 i 55 anys d’edat, amb un nivell formatiu 
baix: el 43,5% dels usuaris/àries no té estudis o va completar només la instrucció primària i 
aproximadament el 27% té estudis secundaris obligatoris.  

Pel que fa a l’impacte que ha tingut el programa en termes d’ocupabilitat i inserció laboral es conclou 
que:  

• Un cop finalitzada la participació al programa, el 42,2% dels participants ha tingut com a mínim 
un contracte laboral durant els sis mesos posteriors a la finalització de la seva participació al 
programa. Els que no segueixen el programa de forma integral tenen resultats d’inserció millors. 
Aquests resultats s’atribueixen a que els usuaris/àries constants del Programa són els que 
presenten més dificultats d’inserció.  

• De fet, fent una anàlisi contrafactual per a valorar l’impacte de la política sobre els diferents 
perfils d’usuaris/àries, s’observa que aquells que finalitzen completament el programa tenen 
una menor inserció laboral que aquells que tenen itineraris més curts o que l’abandonen en 
algun moment, el que es pot interpretar com a evidència que el triatge que es fa a les OTs i ECs 
és adequat en el sentit que aquells usuaris/àries amb majors dificultats d’inserció són aquells 
que han rebut un major nombre de serveis, mentre que aquells amb una major ocupabilitat tenen 
itineraris més curts i més focalitzats.  

• Els contractes laborals són molt curts, el que indica una elevada rotació entre diferents feines i 
(probablement) entre empreses i mostra les dificultats d’inserció laboral que presenten la major 
part dels individus d’aquest col·lectiu.  

• No es pot oblidar un aspecte important del context en que es desenvolupa la política amb una 
elevada taxa d’atur, tot i la millora econòmica que es va produir a finals de 2016 i 2017. Aquest 
context ha determinat de manera important les possibilitats d’inserció laboral dels usuaris/àries 
i el que és més important, de la qualitat de la feina obtinguda, un aspecte rellevant que quedaria 
pendent d’avaluació en futurs estudis.  

 

1.7.4.2 Avaluació d’implementació i d’impacte dels Serveis d’Orientació Professional del SOC: 

Espais de Recerca de Feina (ERF) 

Publicació: Avaluació d’implementació i d’impacte dels Serveis d’Orientació Professional del SOC. 
Everis. 2016.  
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Tipus d’avaluació: Avaluació de la implementació i de l’impacte (amb grup control i grup diana). 

Mètode d’avaluació: Mètodes mixtes que combinen l’aplicació de mètodes qualitatius i quantitatius.  

Mètodes qualitatius: anàlisi qualitativa de percepcions dels col·lectius clau implicats en ambdues 
polítiques públiques; persones usuàries, personal tècnic i administratiu del SOC i personal de les 
entitats gestores dels ERF. És especialment rellevant destacar l’amplitud de la mostra de dades 
obtingudes a través de les enquestes, cosa que ha permès conèixer amb detall les percepcions que 
els tres col·lectius tenen sobre la implantació i l’impacte de les dues polítiques públiques avaluades. 

Mètodes quantitatius: s’han pogut analitzar dades quantitatives d’inserció laboral de les persones 
usuàries que havien participat als ERF. 

Període avaluat: 2015  

Contingut del programa:  

L’objectiu dels ERF és promoure la recerca organitzada i sistemàtica de feina per a ajudar a les 
persones usuàries a trobar un lloc de treball adequat al seu objectiu professional. La derivació als 
ERF es fa tenint en compte els resultats del Càlcul del Qüestionari Q (eina utilitzada per a la 
segmentació per col·lectius de les persones usuàries), però mai és resultat automàtic d’aquest. La 
vehiculació dels ERF es fa a través d’entitats col·laboradores del SOC beneficiàries del programa, que 
poden ser Ajuntaments, entitats dependents i entitats privades que compleixin certs requisits. 

Les sessions dels ERF tenen una durada de 4 hores. S’estableix un màxim de 8 sessions per persona 
usuària. Les sessions són impartides pel personal de les entitats beneficiàries del programa. Cada 
sessió la imparteixen dos professionals de l’orientació, amb titulació universitària, preferentment en 
psicologia, pedagogia i/o psicopedagogia. El contingut dels ERF es reparteix durant les 8 sessions tal 
i com es mostra a continuació:  

Sessió 1:  

• Entrevista Individual 
• Identificació dels objectius professionals (màxim 3 objectius) 
• Acord de les pautes de treball 
• Presentació al grup 
• Anàlisi de l’estratègia prèvia (eines i canals utilitzats) 
• Revisió i/o creació del Currículum Vitae 
• Identificació i priorització dels nous canals de feina 

Sessió 2: 

• Visita guiada al portal “Feina Activa” 
• Identificació i diferenciació de borses de treball, metacercadors i anuncis, ETT i empreses de 

selecció, portals públics i privats, cercadors d’empreses, xarxes socials i professionals 
• Registre a portals genèrics, àrees de promoció econòmica, ETT, empreses de selecció 

Sessió 3-8: 

• Registre a portals específics 
• Cerca d’ofertes de feina 
• Preparació de la carta de presentació en resposta a un anunci 
• Inscripció i presentació de candidatures 
• Seguiment i accions post-inscripció 

Resultats 

Els ERF aconsegueixen que les persones usuàries percebin que la utilitat del servei és alta. 
Aproximadament un 50% de les persones usuàries enquestades va afirmar haver trobat feina un cop 
completades les sessions. Un 57% d’aquestes associa la seva nova ocupació a haver-hi participat.  

La inserció laboral identificada a les enquestes coincideix amb els resultats extrets de l’anàlisi de 
dades (realitat important des de el punt de vista de la metodologia d’avaluació): Aproximadament 
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la meitat de les persones usuàries dels ERF troben feina en els sis mesos posteriors a la seva 
participació. 

Hi ha poca diferència entre els resultats del grup diana i el grup de control (47% i 50% 
respectivament). Per aquest motiu no se’n poden extreure conclusions definitives sobre fins a quin 
punt els ERF condicionen la possibilitat de trobar feina de les persones usuàries, per sobre del que 
ho puguin fer altres condicionants. 

La inserció laboral de les dones és inferior a la dels homes. Aquesta diferència s’expressa tant 
en les dades del grup diana com en les del grup de control.  

 

1.7.4.3 Percepció de l'orientació laboral com a política d'ocupació eficaç  

Publicació: Percepción de la orientación laboral como política de empleo eficaz. José Antonio 
Climent Rodríguez; Yolanda Navarro Abal. Universidad de Huelva. Ekonomiaz N.º 93, 1.º semestre, 
2018. 

Tipus d’avaluació: Avaluació exploratòria (no correspon amb una avaluació d'implementació ni 
d'impacte ni d'eficàcia) 

Mètode d’avaluació: qualitativa sobre la base d'entrevistes personals a usuaris/àries amb una 
durada aproximada de 45 minuts. Mostra conformada per 143 persones aturades. 

Període avaluat: 2016-2017 

Contingut del programa:  

Serveis d'orientació laboral (inclosos programes PREPARA i Programa de Solidaritat dels 
Andalusos)  

Resultats:  

En relació a la veritable utilitat del servei destaca la coincidència de la meitat de la mostra a afirmar 
que resulten especialment eficaces per trobar més fàcilment una ocupació que en els casos 
que no s'acudeix a l'ajuda d'aquestes PAOs. 

Les dades indiquen que el desenvolupament de diferents accions propiciades i potenciades a través 
de l'orientació laboral (entrenament en tècniques de cerca activa d'ocupació, informació laboral, 
suport emocional, augment de la motivació, itineraris formatius i d'inserció, etc.) aconsegueix 
augmentar del nivell d’ocupabilitat de la persona usuària. 

Els usuaris/àries manifesten una raonable satisfacció amb l'orientació laboral rebuda, sense que es 
percebin diferències per raó de sexe, edat, experiències prèvies a nivell laboral o en relació a 
anteriors processos d'orientació. No obstant això, sí s'aprecia que el nivell d'estudis es relaciona amb 
que la persona es trobi més o menys satisfeta amb l'orientació rebuda. Aquesta major satisfacció 
succeeix, sobretot, en el cas d'aquells amb estudis bàsics, d’ESO, batxillerat o formació professional. 
Els usuaris/àries amb estudis superiors manifesten estar menys satisfets amb l'orientació. Aquesta 
diferència pot ser explicada, pel freqüent biaix d'autoconfiança excessiva dels titulats universitaris, 
els qui poden entendre que l'assistència a aquests serveis, i deixar-se orientar, és una mostra 
d'incompetència per la seva banda. 

Finalment, els usuaris/àries creuen que l'orientació per sé no els proporciona un accés directe a 
l'ocupació.  

En els últims anys, i com a conseqüència de la crisi econòmica, els serveis d'orientació laboral han 
tingut una forta demanda, per la més que escassa demanda de mà d'obra d'un mercat de treball 
incapaç d'absorbir a la població activa. Es va observar que aquest període ha contribuït a conèixer, 
generalitzar i normalitzar la utilització de l'orientació laboral, per recolzar-se en el procés de cerca 
activa d'ocupació, i per tant, per conèixer millor les seves funcions i limitacions. No cal oblidar, així 
mateix, que l'estudi es va realitzar amb els usuaris/àries que accedeixen al Servei Andalús 
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d'Ocupació, i que en molts casos ja segueixen itineraris en serveis d'orientació i coneixen bé els 
serveis i el que aquests poden oferir. 

1.7.5 PROGRAMES DE FORMACIÓ  

L'evidència internacional sobre els resultats de les mesures de formació és concloent en relació a9:  

• La formació té un impacte positiu sobre l'ocupació i els salaris dels participants en més del 50% dels 
estudis.  

• Els programes de menor durada (menys de 6 mesos, fins i tot menys de 4 mesos) són més efectius en 
el cas d'activitats formatives menys formals.  

• Els programes de formació en les empreses/centres de treball obtenen millors resultats que els 
basats exclusivament en aules. Per això és important la participació de l’empresariat en el disseny 
dels cursos.  

• El context econòmic no és el factor de major importància en el resultat de la formació. Les 
característiques i el disseny del programa són més importants que els factors macroeconòmics. 

Relacionat amb l'últim punt exposat, l'impacte de les mesures de formació varia considerablement 
depenent del col·lectiu objectiu a la qual van dirigides. La selecció dels grups segons el nivell d'educació 
condiciona els resultats, ja que les persones amb alts nivells d'educació compten amb millors 
perspectives al mercat laboral, veient-se aquestes encara més afavorides en millorar els seus 
coneixements10. 

Així mateix s'observa que els programes de formació no són especialment favorables en el curt termini. 
Fins i tot es poden donar efectes positius petits o negatius durant el primer any després de la seva 
aplicació. No obstant això, sí presenten efectes més positius als dos anys posteriors a la seva aplicació . 
Aquests resultats són compartits per altres estudis més recents, que conclouen que els programes de 
formació, tant a l'aula com en el lloc de treball, semblen ser particularment propensos a tenir efectes 
favorables a mitjà termini i no tant a curt termini. 

A continuació s'exposen casos més propers, confirmant que les característiques i el disseny del programa 
formatiu, així com la selecció dels participants resulta determinant per a l'èxit del programa. 

 

1.7.5.1 Avaluació del programa Mobilitza’t de Barcelona Activa  

Publicació: Avaluació del programa Mobilitza’t de Barcelona Activa. Ivàlua. Jordi Sans; David 
Casado; Federico Todeschini; M.Àngel Alegre; Eduard Moreno. Novembre 2016.  

Tipus d’avaluació: Avaluació d'implementació i d'impacte (mitjançant tècnica de disseny 
experimental) 

Mètode d’avaluació: 

Per a l'avaluació d'impacte es va utilitzar el disseny experimental. La captació del grup de tractament 
i del grup de control, es va realitzar de la manera següent, i òbviament previ inici del programa: dels 
240 participants finalment elegibles, es va realitzar un sorteig aleatori per entrar dins del grup de 

 
9La formación para desempleados: la evidencia internacional y la situación en España Florentino Felgueroso (Fedea). “Jornada 

internacional: La Efectividad de las Políticas Activas de Empleo a Debate.” Barcelona, 9 de diciembre de 2014. 

10Kluve J. y Schmidt C.M. (2002) “Can Training and Employment Subsidies Combat European Unemployment?” Economic Policy No. 
35. 
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tractament (120 persones) o dins del grup de control (120 persones), que va actuar com a 
comparador dels resultats esdevinguts en absència del programa.  

Per a l'avaluació de la implementació es va recórrer a mètodes qualitatius: observació directa, 
entrevistes i grups de discussió als principals actors implicats al programa. 

Període avaluat: edició juny 2014-febrer 2015 i edició novembre 2015-juliol 2016. 

Contingut del programa:  

El programa està dirigit a joves d'entre 18 a 24 anys amb l'ESO completada i que ni estudien ni 
treballen. L'objectiu és el d'oferir una segona oportunitat en l'àmbit educatiu (facilitant la seva 
tornada a l'educació formal) i/o incrementar la seva ocupabilitat i inserció laboral.  

El programa té quatre grans blocs que innoven quant a les dinàmiques educatives tradicionals. Tots 
els alumnes que completen el programa cursen els quatre mòduls. Els quatre blocs sempre giren al 
voltant del “Món Mobile”. 

Resultats:  

La taxa d'abandonament del programa va ser molt elevada, especialment en la primera edició 
(57,8%). Els principals motius són la falta de motivació, així com qüestions relacionades amb la cerca 
de feina.  

Elevat nivell d'heterogeneïtat en el perfil social i el nivell de competències cognitives i transversals 
en els participants.  

A causa de les problemàtiques socials d'una part dels participants, en alguns casos els tutors/es es 
van veure obligats a reduir el nivell dels continguts formatius.  

Els tutors/es detecten mancances en la capacitat dels participants de cercar feina de forma 
autònoma. Per això, no en pocs casos van realitzar una labor d'assessorament psicològic i pre-
laboral. 

Només un nombre reduït d'alumnes van finalitzar el seu projecte empresarial i va dissenyar la seva 
aplicació mòbil.  

Els alumnes que van disposar del temps necessari per contactar amb les empreses participants, van 
ser pocs.  

El programa té un impacte positiu sobre la base de la inserció. L'impacte és més evident en la segona 
edició del programa. El programa sembla afavorir l'obtenció de contractes de més qualitat: el 
programa té efectes positius no només en la inserció laboral mensual, si no també en la contractació 
indefinida.  

L'increment en la taxa de finalització del programa té efectes positius i significatius en la probabilitat 
de trobar feina amb contracte indefinit.  

El programa no genera cap impacte significatiu pel que fa al foment del retorn al sistema educatiu. 

 

1.7.5.2 Avaluació dels Programes de Qualificació Professional Inicial 

Publicació: Avaluació dels Programes de Qualificació Professional Inicial. Ivàlua. Jaume Blasco; 
David Casado; Federicho Todeschini; Lluis Ferrer; Carolina Costa. Octubre de 2013 

Tipus d’avaluació: Avaluació d'implementació i d'impacte. 

Mètode d’avaluació: anàlisi qualitatiu i quantitatiu.  

Anàlisi qualitatiu amb entrevistes a informants clau (gestors, educadors, beneficiaris, etc.), que 
pretenen copsar la visió d’aquestes persones sobre el funcionament en la pràctica d’aquests 
programes. 
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Anàlisi quantitatiu : explotació de les bases de dades disponibles, per explorar tant algunes qüestions 
relacionades amb la implementació del programa (grau de cobertura, característiques dels 
beneficiaris, etc.) com les relatives als seus impactes educatius i laborals.  

Període avaluat: cursos 2008- 2009 i 2009-2010. Els impactes s’han avaluat durant els 3 anys 
posteriors a la finalització dels programes. 

Contingut del programa:  

Els PQPI són programes dirigits a joves a l’atur que no han obtingut el graduat en ESO. Son un paquet 
de dos programes diferents, que comparteixen nom, objectius i població diana, però amb diferències 
de gestió, organització i funcionament: d’una banda, els anomenats PQPI subvencionats i, de l’altra, 
els PQPI- Formació i Aprenentatge Professional. Ambdós programes pretenen aconseguir que 
aquells joves que hi participen retornin al sistema educatiu, i obtinguin després el Graduat en ESO o 
un títol del CFGM, tot i que en alguns casos la simple inserció laboral posterior dels participants ja 
es considera un èxit. Ambdós tipus de programes, d’un any de durada, contemplen la realització tant 
d’activitats de formació com de pràctiques a empreses, amb la intenció que els alumnes adquireixin 
hàbits laborals i recuperin l’interès per l’adquisició de coneixements. 

Durant els cursos 2008-2009 i 2009-2010, el nombre total de persones participants va superar els 
6.300 entre els dos anys i el pressupost conjunt els 26,4 milions d’euros. 

Resultats 

Tots dos programes són efectius, fomentant el retorn al sistema educatiu. Així doncs, tant pel que fa 
a l’ESO com als CFGM, els dos programes aconsegueixen impactes positius en termes de matriculació. 
Tanmateix, la translació d'aquesta major matriculació en majors taxes de graduació només es 
produeix en el cas de l’ESO, i de forma més intensa entre aquells que participen en Formació i 
Aprenentatge Professional, però els impactes són inexistents pel que fa a l’obtenció d’un títol en 
algun CFGM. En definitiva, sembla que les mesures d'incentivació al retorn educatiu que ambdós 
programes oferien, acaben resultant efectives. Però en termes d'èxit real, un cop desapareixen els 
incentius, la majoria de joves que reprenen els estudis no són capaços de graduar-se. Tanmateix, els 
impactes educatius positius que s’observen es concentren en els joves d’entre 16 i 18 anys, ja que 
per a la resta de grups d’edat considerats, els efectes son nuls o, fins i tot, negatius.  

Existeixen diferències importants entre els dos programes analitzats. D’una banda, els de Formació 
i Aprenentatge Professional sembla que és més efectiu a l’hora de fomentar el retorn al sistema 
educatiu per a completar l’ESO, mentre que els PQPI subvencionats tenen impactes superiors pel 
que fa a la matriculació en CFGM.  

Pel que fa als efectes laborals, els resultats mostren que ambdós programes resulten inefectius quan 
es considera el conjunt de participants inicials, però que, en canvi, apareixen efectes positius uns dos 
anys després d’acabats els programes, quan es considera únicament aquells joves que els varen 
completar íntegrament. Aquesta pauta és més accentuada en el cas dels participants en programes 
de Formació i Aprenentatge Professional. 

 

1.7.5.3 Avaluació de la formació professional per a l'ocupació, dirigida prioritàriament a 

treballadors/es ocupats en el marc de les convocatòries de plans d'oferta d'àmbit estatal  

Publicació: Evaluación de la formación profesional para el empleo, dirigida prioritariamente a 
trabajadores ocupados en el marco de las convocatorias de planes de oferta de ámbito estatal. 
Convocatorias 2012-2013-2014. Fundae. Centro de Estudios Económicos Tomillo.  

Tipus d’avaluació: avaluació d'implementació  

Mètode d’avaluació: anàlisi quantitatiu i qualitatiu. Vessant quantitatiu: enquesta a participants en 
iniciatives de formació d'oferta; enquesta a entitats beneficiàries; enquesta a centres de formació; 
Anàlisi de Base de dades de la Fundació Estatal. Vessant qualitatiu: Entrevistes en profunditat; Grups 
de treball. 
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Període avaluat: Convocatòries 2012-2013-2014 

Contingut del programa:  

Dins del Subsistema de Formació per a l'Ocupació, vinculat al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social 
i a les Comunitats Autònomes, es troba la formació d'oferta, la qual inclou: els plans de formació 
dirigits prioritàriament als treballadors/es ocupats/des; els programes específics per a la formació 
de persones amb necessitats formatives especials o que tinguin dificultats per a la seva inserció o 
requalificació professional; accions formatives dirigides prioritàriament als treballadors/es 
desocupats/des; accions formatives amb compromís de contractació; altres modalitats. Els objectius 
del programa són: 

• Afavorir la formació al llarg de la vida dels treballadors/es desocupats/des i ocupats/des, 
millorant la seva capacitació professional i desenvolupament personal. 

• Proporcionar als treballadors/es els coneixements i les pràctiques adequades a les competències 
professionals requerides al mercat de treball i a les necessitats de les empreses. 

• Contribuir a la millora de la productivitat i competitivitat de les empreses. 

• Millorar l’ocupabilitat dels treballadors/es, especialment dels que tenen majors dificultats de 
mantenir l'ocupació o d'inserció laboral. 

• Promoure que les competències professionals adquirides pels treballadors/es, tant a través de 
processos formatius (formals i no formals), com de l'experiència laboral, siguin objecte 
d'acreditació. 

Resultats 

L'impacte de la formació sobre les persones ocupades és notori en relació amb els seus 
coneixements, la seva autoestima i el seu desenvolupament personal. Són elements generals que 
influeixen en la seva ocupabilitat però no la determinen completament. En canvi, i segons les 
persones ocupades, haver-se inscrit en accions formatives no té un efecte significatiu sobre els 
elements més tangibles de les condicions laborals: salaris, estabilitat laboral, etc. 

L'evidència sobre la repercussió de la formació d'oferta sobre les persones aturades és més sòlida: 
dos de cada tres opina que la formació és decisiva per trobar una ocupació. 

1.7.6 FOMENT DE L’OCUPACIÓ O PLANS D’OCUPACIÓ  

Confirmant els resultats exposats a l'inici d'aquest epígraf, la major part de l'evidència demostra que els 
programes d'ocupació subvencionats en el sector públic, resulten ser relativament ineficaços i amb una 
repercussió insignificant al mercat de treball. No obstant això, aquells programes basats en incentius al 
sector privat han demostrat una major efectivitat11.  

Malgrat aquesta evidència, sobre la base d'una meta-anàlisi duta a terme sobre els programes 
d’experienciació laboral, que analitza 20 avaluacions dels programes de treballs públics, s'observa que si 
be amb prou feines existeix repercussió en la inserció laboral, sí es mostren efectes positius en el sentit 
que asseguren almenys en el curt termini, l'accés al treball d'una part de la població aturada amb fortes 
dificultats d'inserció, que d'una altra manera difícilment percebrien ingressos. És a dir, la seva eficàcia és 
més aviat positiva en el seu component de política passiva d'ocupació.  

Aquestes evidències són constatades en la revisió literària duta a terme per Ivàlua en el marc de la seva 
avaluació dels Plans d'Ocupació del SOC per al període 2005-200712. Tal com s'indica en aquest informe 

 

11Lehmann H. y Muravyev A. (August 2011) “Labor Markets and Labor Market Institutions in Transition Economies” IZA DP No. 5905. 
12Plans d’Ocupació 2005-2007 Informe final d’Avaluació. Ivàlua. Jaume Blasco; David Casado; Carolina Costa; Lluís Ferrer. Gener de 2010 
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d'avaluació: “la majoria d’avaluacions analitzades no detecta un impacte positiu significatiu d’aquest 
tipus de programa en termes d’inserció laboral. De fet, les dues metaavaluacions publicades sobre 
polítiques actives d’ocupació a Europa indiquen que els efectes sobre l’ocupació de les persones 
beneficiàries tendeixen a ser no significatius o, fins i tot, negatius, i que són el tipus de política activa 
menys efectiva (per darrere dels incentius al sector privat, la formació i els programes de serveis i 
sancions a les persones aturades). Quan es detecta, l’impacte negatiu dels programes de creació directa 
d’ocupació sol ser més intens en el període immediatament posterior a la participació, a causa de la 
reducció en la intensitat de la recerca de feina. Aquest efecte, anomenat locking-in -els participants 
d'aquests programes tendeixen a ser poc inclinats a buscar altres treballs durant aquest període- es 
prolonga entre pocs mesos i fins a tres anys, segons l’avaluació. D’altra banda, la literatura no és concloent 
respecte a la identificació de col·lectius de persones aturades per a les quals els impactes siguin 
especialment positius, si bé, quan en detecten, sol tractar-se de grups amb baixa ocupabilitat: per 
exemple, dones i persones en situació d’atur de llarga durada. 

Per aquests motius, en diversos països, el disseny dels programes de creació directa d’ocupació s’ha 
reformat en el sentit següent:  

• Limitar l’accés al programa a les persones en atur de llarga durada i menor ocupabilitat per als 
quals es considera molt improbable que arribin a trobar feina per si mateixes, i no es considera 
adequada la participació en cap altra política activa d’ocupació.  

• Vincular el programa a les polítiques passives, fent la participació obligatòria per continuar 
percebent la prestació per desocupació.  

• Eliminar la renovació del dret a percebre la prestació pel fet de participar en el programa, a fi que 
una participació prou llarga en el programa no habiliti la persona participant a tornar-la a 
percebre tot just acabar.  

D’altra banda, la reducció de la despesa i del número de persones beneficiàries en programes de creació 
directa ha tendit a compensar-se amb:  

• Subsidis als salaris per compensar la menor productivitat d’alguns aturats i aturades i aconseguir, 
encara que el salari sigui baix, que treballar surti a compte respecte a percebre una prestació 
d’atur o ajut social.  

• Reducció de l’impost marginal implícit sobre les rendes del treball de les persones beneficiàries 
de prestacions, de manera que trobar feina no impliqui perdre el 100% de la prestació que 
s’estava percebent.  

A continuació s'exposen casos més propers, confirmant aquesta realitat, i especialment i molt rellevant, 
aportant llum sobre la importància de la selecció de participants per conèixer la seva veritable efectivitat. 

 

1.7.6.1 Avaluació Final del Plans d’Ocupació 2005-2007 del SOC 

Publicació: Plans d’Ocupació 2005-2007 Informe final d’Avaluació. Ivàlua. Jaume Blasco; David 
Casado; Carolina Costa; Lluís Ferrer. Gener de 2010.  

Tipus d’avaluació: Avaluació de la implementació i avaluació d’impacte 

Mètode d’avaluació:  

Per a l’avaluació de la implementació: Metodologia eminentment qualitativa basada en entrevistes 
en profunditat realitzades als i a les representants de la direcció tècnica del SOC, així com a una 
mostra de Serveis territorials, oficines de treball (OTs) i entitats beneficiàries dels plans d’ocupació. 
L'anàlisi qualitativa es va complementar amb una anàlisi quantitativa sobre la base de les següents 
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fonts d'informació: Base de dades d’integració del SOC; Base de dades SICAS – SISPE; Base de dades 
d’afiliació a la Seguretat Social.  

Per a l’avaluació d’impacte: Metodologia quantitativa sobre la base del Mètode del matching 
recorrent al llistat de persones suplents per participar en els Plans d'Ocupació. Les fonts 
d'informació utilitzades van ser: Base de dades d’integració del SOC; Base de dades SICAS – SISPE; 
Base de dades d’afiliació a la Seguretat Social. 

Període avaluat: 2005-2007  

Contingut de la política 

S’han avaluat els plans d’ocupació impulsats pel SOC, com a política activa d’ocupació que consisteix 
a oferir subvencions a organitzacions públiques i no lucratives per a la creació directa de llocs de 
treball temporals en projectes d’interès general o social. L’any 2007 el SOC va destinar a Catalunya 
55 milions d’euros als plans d’ocupació, repartits en 1.817 accions i 7.171 persones beneficiàries. 

L’avaluació ha pretès respondre fins a quin punt els plans d’ocupació són efectius com a política 
activa d’ocupació. Es deixen de costat altres possibles objectius d’increment temporal de la renda i 
la millora de la situació de les persones en atur amb problemes econòmics i socials més grans 
(component de política passiva dels Plans d'Ocupació).  

Resultats:  

Pel que fa a les persones beneficiàries:  

Les persones beneficiàries dels plans d’ocupació no es corresponien amb la població diana teòrica 
de les polítiques actives d’ocupació, és a dir, les persones de baixa ocupabilitat. Les persones 
beneficiàries dels plans no només no són els aturats i aturades amb més barreres per accedir al 
mercat laboral sinó que, de mitjana, són d’ocupabilitat més elevada que la resta de persones a l’atur 
no seleccionades. Els majors determinants de la participació són haver participat en un pla 
d’ocupació l’any anterior, haver treballat en el sector públic l’any anterior, no estar percebent la 
prestació de desocupació, estar registrat al Servei territorial i tenir formació universitària. Els 
motius d’aquesta desviació en la implementació, cal cercar-los tant en el procediment que mena a la 
selecció dels i de les participants com en la multiplicitat d’objectius del programa: les entitats 
seleccionen les persones més aptes per al desenvolupament de l’obra o servei objecte del pla, més 
que no pas les més necessitades d’adquirir una experiència laboral que millori la seva ocupabilitat.  

El resultat de la selecció de participants per als plans d’ocupació, si bé contrària al disseny i esperit 
del programa, sembla la conseqüència lògica de que el punt d’intersecció entre els objectius 
múltiples del SOC i l’objectiu majoritari de les entitats beneficiàries sigui, precisament, que els 
projectes d’interès social funcionin el millor possible. A més, la participació en el programa té prou 
incentius per atraure persones aturades d’elevada ocupabilitat.  

Pel que fa a l’impacte del programa (participar en un pla d’ocupació augmenta la probabilitat que els 
beneficiaris i beneficiàries trobin i mantinguin una feina en el mercat laboral obert un cop acabat el 
pla), s’obté un resultat sorprenent, ja que contradiu el de la majoria d’avaluacions de programes de 
naturalesa similar a Europa: l’impacte és positiu, immediat i sostingut. Es a dir, els plans d’ocupació 
semblen funcionar com a política activa d’ocupació. No obstant això, l’increment de la taxa 
d’ocupació es produeix quasi exclusivament mitjançant fórmules de contractació temporal. Segon, 
l’impacte positiu dels plans d’ocupació sobre la taxa d’ocupació es basa exclusivament en la inserció 
laboral al sector públic i no lucratiu. De fet, l’impacte dels plans sobre la taxa d’ocupació en el sector 
privat és negatiu. Les possibles interpretacions a aquesta realitat son:  

• En el millor dels casos, d’acord amb el fonament teòric dels plans d’ocupació, una persona 
adquireix durant el pla d’ocupació coneixements i experiència que li augmenten les opcions de 
trobar feina en una altra entitat pública o sense ànim de lucre diferent d’aquella en la què ha 
realitzat el pla.  

• Que la realització d’un projecte pilot (per exemple, un nou servei) mitjançant un pla d’ocupació 
acabi generant una necessitat o sigui valorat prou positivament com perquè l’entitat beneficiària 
acabi estabilitzant l’activitat i contractant el beneficiari o beneficiària.  
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Pel que fa a la selecció de participants 

En analitzar la selecció dels participants s’ha comprovat que la participació en un pla d’ocupació 
anterior i l’experiència en el sector públic l’any anterior són els dos determinants més importants 
de la selecció. Aquestes dades semblen indicar l’existència de processos de rotació en què les 
persones desocupades alternen petits períodes d’atur amb la participació en plans d’ocupació i 
contractes laborals mentre fan la mateixa feina per a la mateixa entitat contractant (això explicaria 
perquè la inserció en el mercat laboral es deu exclusivament a fórmules de contractació temporal). 
Si aquest és el cas, part de l’impacte estimat correspondria en realitat a transicions entre plans 
d’ocupació i contractació laboral no subvencionada en el marc d’aquestes rotacions, i no a una 
veritable inserció laboral causada pel pla d’ocupació. En properes avaluacions caldrà determinar 
amb més precisió la magnitud d’aquest fenomen a fi de poder realitzar una estimació més acurada 
de l’impacte dels plans sobre la taxa d’ocupació al sector públic i no lucratiu.  

Finalment es considera que la combinació de diverses lògiques en un sol programa s’ha demostrat 
poc adequada ja que:  

a) els objectius propis d’una política activa d’ocupació no es poden assolir si els beneficiaris no són 
les persones desocupades amb problemes d’accés al mercat laboral; i,  

b) el programa és ineficient per fomentar els projectes d’interès general i social d’entitats sense ànim 
de lucre i entitats públiques, perquè imposa excessives condicions en el perfil d’aturat a contractar, 
els terminis per realitzar el projecte són excessivament curts, els sectors prioritaris (identificats 
segons el potencial per generar ocupació) no es corresponen necessàriament amb els dels projectes 
de les entitats beneficiàries, i els cicles de tramitació i resolució de les subvencions no es 
corresponen amb els de planificació dels projectes i activitats en les entitats. 

Recomanacions: 

Desdoblar els plans d’ocupació en dos programes:  

Un a la creació de llocs de treball en projectes d’interès social i naturalesa addicional  

Altre consagrat a la millora de l’ocupabilitat de persones amb dificultats per accedir al mercat 
laboral. Aquests plans haurien de complir de forma prioritària les següents característiques:  

• Inclusió d’una declaració a la normativa reguladora i a les convocatòries de subvencions que 
especifiqui com a objectiu únic la millora de l’ocupabilitat de la persona beneficiària i la seva 
subsegüent incorporació al mercat laboral obert.  

• Divulgar l’existència i objectius del programa entre tots els ajuntaments i entitats sense ànim de 
lucre de Catalunya, a fi de garantir la igualtat d’oportunitats de les entitats potencialment 
beneficiàries i de les persones desocupades dels diferents territoris, així com millorar l’eficiència 
del procés de selecció de projectes. 

• Modificar els criteris de selecció dels i de les participants. Concretament, se suggereix: 

- Accés al programa restringit a les persones aturades registrades amb un mínim de 6 mesos 
d’antiguitat com a demandants d’ocupació no ocupats. 

- Assignació als plans d’ocupació condicionada a què, en els 18 mesos anteriors a l’inici del pla, 
el beneficiari o la beneficiària no hagi tingut cap relació laboral amb l’entitat.  

- Autorització a les Oficines de Treball per acceptar fins a un màxim del 5% de les persones 
beneficiàries (dels plans que gestioni l’oficina) que no compleixin els criteris anteriors.  

- Limitar, de forma general, la subvenció al 70% dels costos salarials i de seguretat social de 
la contractació del beneficiari/ària, que podria augmentar al 90% quan el treballador/a 
contractat presenti algun atribut que en determini un nivell d’ocupabilitat especialment baix.  

- Reduir els salaris oferts en els plans d’ocupació fins a quanties similars o lleugerament 
inferiors a les del mercat laboral obert.  

- Modular l’assignació pressupostària i el nombre de places del programa als cicles del mercat 
laboral, augmentant l’oferta en moments d’atur elevat en què la funció del programa com a 
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política passiva es fa més necessària per amortir els impactes socials de l’atur, però reduint-
la a favor d’altres polítiques actives d’ocupació que s’han mostrat més efectives a mesura que 
l’atur es redueixi.  

 

1.7.6.2 Avaluació dels programes Suma’t i Noves Cases per a Nous Oficis 

Publicació: Avaluació dels programes Suma’t i Noves Cases per a Nous Oficis. Ivàlua. David Casado; 
Miquel Àngel Alegre; Eva Castillo; Lluís Ferrer; Federico Todeschini; Jordi Sanz. Setembre de 2013 

Tipus d’avaluació: Avaluació de la implementació i avaluació d’impacte. 

Mètode d’avaluació: Anàlisi qualitativa, amb entrevistes a informants clau d’ambdós programes 
(gestors municipals, educadors, responsables del SOC, etc.), i una anàlisi quantitativa, a partir de les 
dades disponibles, que explora tant qüestions relacionades amb la implementació dels programes 
com relatives als seus impactes sobre les possibilitats d’inserció laboral i de retorn al sistema 
educatiu. 

Període avaluat: 2010-2012  

Contingut de la política: Tant el programa Suma’t como el Noves Cases per a Nous Oficis (NCNO), 
impulsats pel SOC, van dirigits a persones joves a l’atur amb baix nivell formatiu, i comparteixen 
l’objectiu d’aspirar a millorar-ne la seva inserció laboral combinant activitats formatives i pràctiques 
professionals remunerades. Suma’t i NCNO varen executar-se entre els anys 2010 i 2012, suposant 
una despesa conjunta propera als 50 milions d’euros, i varen comptar amb la participació de més de 
6.500 joves. 

Resultats 

Els resultats de l’avaluació dels impactes laborals dels programes apunten, d’una banda, que el 
programa Noves Cases per a Nous Oficis no millora la inserció laboral dels seus participants i, fins i 
tot, l’empitjora en alguns casos i, de l’altra, que Suma’t té impactes positius, tot i que modestos. 
Aquests resultats són consistents amb el gruix de l’evidència disponible a nivell internacional, que 
apunta la manca d’efectivitat dels esquemes de creació pública d’ocupació, ja siguin o no per a joves, 
així com els resultats en general positius d’aquells esquemes que combinen tutories, formació i 
experiència laboral en el sector privat, que són els ingredients bàsics de Suma’t. D’altra banda, pel 
que fa als impactes educatius, els resultats apunten que, si més no al curt termini, cap dels dos 
programes incrementa el retorn a la formació reglada per part dels participants. 

Recomanacions 

Es recomana no apostar de nou pel programa Noves Cases per a Nous Oficis, ja que no existeix 
evidència que funcioni en properes edicions, al mateix temps que es proposa introduir millores al 
programa Suma’t, entre les que es destaca: 

• Modificar parcialment el component formatiu del programa: apostar per un model de formació 
en alternança, on la formació i la pràctica laboral no siguin seqüencials, i que compti, a més, amb 
una elevada implicació de les empreses tant en la definició dels continguts de la formació com 
en la seva provisió. 

• Intentar que la formació professionalitzadora que es proporciona durant el programa condueixi 
a l’obtenció de certificats de professionalitat, no tant sols com a senyal capitalitzable en el mercat 
de treball, sinó per aprofitar les passarel·les ja existents entre la formació laboral i l’àmbit 
educatiu, que permeten l’obtenció de titulacions oficials. Per a la majoria dels joves que 
participen en aquests programes, aquesta via pot constituir una “segona oportunitat” amb 
majors possibilitats d’èxit que no pas estimular el retorn al sistema educatiu reglat. 

• Per tal de poder incrementar la cobertura del programa sense incrementar-ne el pressupost, 
podrien optar-se per subsidiar només una part del salari, com ara el 50%, i que fossin les 
empreses participants les que s’encarreguessin de cobrir la diferencia o alternativament, establir 
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remuneracions diferenciades d’acord a les característiques dels joves, de tal manera que 
únicament els joves amb carregues familiars i/o baixos recursos obtindrien els salaris complets. 

• Ampliar l’abast de la tutorització individual, ja que és percebuda como com un actiu important, i 
que compta amb l’aval de l’evidència empírica internacional. Quan el programa estigués arribant 
a la seva finalització, els tutors/es podrien assumir un rol més actiu per tal d’orientar als joves, 
tant en la recerca de feina com en la continuació de les activitats formatives. 

 

1.7.7 CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES 

L'evidència internacional i nacional sobre aquest servei no és tan abundant com ho és per a la resta de 
PAOs. No obstant això s'ha demostrat que les polítiques actives destinades al foment de l’emprenedoria, 
igual que el servei d'orientació, mostren impactes positius sobre la probabilitat d'ocupar-se, si bé queden 
bastant limitades a un col·lectiu de persones desocupades específic, en particular, persones amb nivells 
relativament alts d'educació. 

D'altra banda, el potencial de les noves empreses depèn en certa mesura que existeixi una veritable 
motivació i una oportunitat real de negoci, no existint aquest potencial per al cas dels autònoms/es que 
ho fan per necessitat al no trobar una feina, ni per als anomenats falsos autònoms/es. 

A continuació s'ofereix un exemple de bona pràctica duta a terme a Àustria, sota la denominació de 
“Business start-up programme for unemployed (UGP), que inclou tant les ajudes financeres en forma de 
subvencions per a la posada en marxa de l'empresa, així com formació, assessorament i seguiment per a 
donar suport a la sostenibilitat de l'activitat per compte propi. La durada de la mesura és de sis i nou 
mesos. Tots els empresaris/àries potencials han de passar un procés de quatre etapes: etapa de 
clarificació, etapa de preparació, etapa d'execució i etapa de seguiment13. 
  

 
13 Políticas activas de empleo en la UE en tiempos de crisis económica. María Jesús González-Blanch Rodríguez. 2015 



 

Estratègia territorial d’ocupació i de desenvolupament econòmic de l’Alt Penedès  29 

Avaluació de les polítiques d’ocupació i creació i consolidació d’empreses. 

 

Taula 10 Resultats de bona pràctica de PAO en foment de la creació d’empreses  

“Business start-up programme for unemployed (UGP)” 

Objectiu Estimular l'autoocupació com una alternativa a la inactivitat i la desocupació. 

L'objectiu és generar nous llocs de treball mitjançant la promoció de la creació d'empreses. 

Grup diana Desocupats/as que tinguin la intenció de convertir-se en treballadors/as per compte propi i empleats/des en risc de 
desocupació. 

Problema abordat Encara que existeixen altres formes de subsidis, constitueix la principal mesura per a estimular l'autoocupació com una 
alternativa a la inactivitat i a la desocupació i per a la promoció de la creació d'empreses. 

Descripció La mesura inclou tant les subvencions per a la posada en marxa del negoci, així com formació, assessorament i 
seguiment per a donar suport a la sostenibilitat de l'activitat per compte propi.  

La durada de la mesura és de sis i nou mesos. Tots els emprenedors/es potencials han de passar un procés de quatre 
etapes: etapa de clarificació, etapa de preparació, fase d'execució i de seguiment. 

Resultats  

 

De 2006 a 2011, la taxa de creació d'empreses va augmentar un 83% en mitjana. 

La majoria de persones participants eren de mitjana edat (al voltant de 38 anys), sexe masculí i amb nivell mitjà 
d'educació i competències professionals. 

Al cap d'un any, el 83% de les empreses van ser posades en marxa i després de 5 anys el 64% de les empreses creades 
es van mantenir econòmicament actives. 

La mesura ha contribuït a la creació de 30.000 llocs de treball addicionals. 

Font: Políticas activas de empleo en la UE en tiempos de crisis económica. María Jesús González-Blanch Rodríguez. 2015 
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1.8 RESULTATS DE L’AVALUACIÓ  

El present apartat ofereix els principals resultats de l'avaluació d’implementació per a les PAO 
desenvolupades per les administracions públiques locals de l’Alt Penedès durant els tres últims anys i 
sobre la base del cos metodològic anteriorment exposat. Es procedeix a exposar els resultats segons 
cadascuna de les agrupacions de PAO definides. 

1.8.1 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I INTERMEDIACIÓ LABORAL 

Aquest apartat ofereix els resultats de l'avaluació per a les PAO “Orientació Professional” i “Intermediació 
Laboral”.  

Els objectius definits per al servei d’Orientació van ser el de “Definir un pla de treball, o itinerari o projecte 
professional” i “Millorar la posició de la persona per trobar feina”, al mateix temps que el resultat esperat 
donant cobertura a aquests objectius va ser “Donar inici a altres accions continuistes de millora de 
l’ocupabilitat, de cerca activa d'ocupació i d'inserció laboral”. Per al cas del servei d’Intermediació laboral, 
per la pròpia naturalesa d’aquest servei, es va definir un únic resultat esperat: “la inserció al mercat de 
treball”. 

Després d'oferir un resum que sintetitza les principals conclusions per a aquesta agrupació de PAOs, es 
procedeix a exposar els resultats de l'avaluació segons cada objectiu i resultat esperat, al mateix temps 
que per a cadascun d'ells s'ofereix una anàlisi més detallada, segons les variables que s'han identificat 
com a significatives i influents, que per al cas de l'orientació laboral han estat la durada de l’atur, la 
situació abans d'accedir als serveis, el gènere i la comarca de residència. Per al cas de la 
intermediació ho han estat el número de PAO en les quals s'ha participat. 

De forma prèvia, la taula de la pàgina següent exposa la matriu de l'avaluació que sintetitza objectius i 
resultats esperats, preguntes de l'avaluació, indicadors, valors obtinguts per als mateixos i fonts de 
recollida d'informació.  
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Taula 11 Matriu d'avaluació per a orientació professional 

Objectius i Resultats Esperats Preguntes de l'avaluació Indicadors Valor Indicadors Fonts de recollida 
d'informació 

Objectiu 1: Definir un pla de 
treball, o itinerari o projecte 
professional. 

 

Ha contribuït l'orientació a definir un 
itinerari, projecte professional o pla 
d'acció? 

Nivell d’utilitat en la concreció d’un pla 
d’acció per trobar feina (escala 0-10). 

Mitjana: 7,1 Enquesta a usuaris/àries 

Quin o quins van ser els principals motius 
pels quals vas accedir als nostres serveis 
d’orientació professional? 

Rànquing de motivacions 1.-Trobar feina: 69,0% 

2.-Per inscripció com a persona demandant d'ocupació i se li va suggerir: 
33,3% 

3.-Cerca d'ajuda per a definir un futur professional: 17,3% 

4.-Per estar cobrant prestació per desocupació o un altre subsidi i se li va 
suggerir: 13,2% 

5.-Altres motius: 6,4% 

Enquesta a usuaris/àries 

 

Objectiu 2: Millorar la 
posició de la persona per 
trobar feina.  

En quina mesura i en quins àmbits ha 
estat útil l'orientació?  

 

Nivell de percepció d'utilitat de 
l'orientació (escala 0-10).  

Mitjana: 7,5 Enquesta a usuaris/àries 

Rànquing d'àmbits d'utilitat de 
l’orientació.  

1.-Aprenentatge dels canals i eines a utilitzar per cercar feina: 39% 

2.-Millora del coneixement del mercat laboral: 37,4% 

3.-Millora del coneixement opcions de formació: 24,4% 

4.-Millora del coneixement aptituds i capacitats per poder treballar o per 
poder seguir formant-se: 18,9% 

5.-Aprenentatge a ser més positiu/va i optimista envers la feina: 17,5% 

6.-Millora del coneixement opcions per adquirir experiència: 11,9% 

7.-Altres motius: 5% 

Enquesta a usuaris/àries 

Resultat esperat: Donar inici 
a altres accions continuistes 
de millora de l’ocupabilitat, 
de cerca activa d'ocupació i 
d'inserció laboral. 

Quines són les accions concretes que ha 
dut a terme l'usuari/ària després de 
l'orientació? 

 

Rànquing d'iniciatives dutes a terme per a 
la millora de l’ocupabilitat (nombre i 
tipologia). 

1.-Enviament de CV directament a empreses en les quals agradaria 
treballar: 46,5% 

2.-Millora de CV: 45,3% 

3.-Inscripció en un/diversos cursos de formació: 33,6% 

4.-Candidatura a ofertes de la borsa de treball, o des de la Borsa de 
Treball posada en contacte amb empreses que ofereixen feina: 33,4% 

5.-Networking. S’ha parlat amb els contactes i se’ls ha indicat que s’està 
buscant feina: 31,5% 

6.-Realització d’entrevistes de treball: 29,9% 

7.-No s’ha fet res: 6,2% 

8.-Altres accions: 4,8% 

Enquesta a usuaris/àries 
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Taula 12 Matriu d'avaluació per a intermediació laboral 

Resultat esperat Preguntes de l'avaluació Indicadors Valor Indicadors Fonts de recollida 
d'informació 

Resultat esperat : Inserció 
laboral 

La intermediació ha conclòs en inserció 
laboral? 

Taxa d’inserció causal (gràcies a la 
intermediació)14 

21% Enquesta a usuaris/àries 

Quina és la qualitat i la satisfacció amb la 
feina trobada gràcies a la intermediació? 

Temps sortir de la desocupació (mesos) Menys de 3 mesos: 30% 

Entre 3 i 6 mesos: 18% 

Entre 6 mesos i 1 any: 18% 

Entre 1 i 2 anys: 15% 

2 anys o més: 19% 

Enquesta a usuaris/àries 

Tipus de contracte (segons tipologia: 
temporal, indefinit) 

Temporal: 69% 

Indefinit: 23% 

Enquesta a usuaris/àries 

Durada del contracte (mitja jornada, 
jornada completa) 

Completa: 69% 

Parcial voluntària: 5% 

Parcial involuntària: 19% 

Enquesta a usuaris/àries 

Prolongació de la inserció laboral Sí: 41% 

No: 59% 

Enquesta a usuaris/àries 

Ranquing de motius de no prolongació de 
la inserció laboral 

1.-Finalització de contracte: 54% 

2.-L'empresa va decidir prescindir dels serveis del treballador/a: 20% 

3.-Altres motius: 13% 

4.-Decisió de canviar a una altra feina millor: 8% 

5.-Abandonament voluntari (motius personals): 3% 

Enquesta a usuaris/àries 

Nivell d’adequació del treball a la 
preferència laboral (escala 0-10) 

Mitjana: 7,5 Enquesta a usuaris/àries 

Satisfacció general amb l'ocupació Mitjana: 7,7 Enquesta a usuaris/àries 

 

 

 
14 L’enquesta es realitza abans de la darrera reforma laboral, de 2022.  
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1.8.1.1 Objectiu 1: Contribució de l'orientació a la definició d'un itinerari-projecte 

professional o pla d'acció per a la cerca de feina 

L'avaluació conclou que l'orientació ofertada pels serveis de l’administració pública local contribueix de 
forma notable a que els usuaris/àries puguin tenir definit el seu itinerari professional o bé un pla 
d'acció per a la cerca de feina. El suport rebut per part dels SLO per a tal fi és puntuat amb un 7,1 per 
part dels usuaris/àries. A més a més, com expressen les persones participants al grup de discussió, el 
servei d’orientació els ha ajudat a millorar l’autopercepció i a obrir el ventall de feines a les quals optar, i 
per tant, generant un doble sentiment en la persona de millora en la definició del seu perfil professional, 
optant a feines que abans no s’havia plantejat, i, en conseqüència, la persona se sent acompanyada en el 
procés de millora de la seva situació.  

La bona valoració general de la contribució de l’orientació per definir un itinerari professional o pla 
d’acció per a la cerca de feina es contradiu d'alguna manera amb els resultats obtinguts en analitzar el 
rànquing de motius d'assistència als serveis d'orientació. Així, per ordre d'importància, el trobar feina 
és el principal impuls pel qual un usuari/ària decideix assistir-hi (69% dels casos), mentre que el 
desig de rebre ajuda per a definir un futur professional, passa amb un pes molt de menor, a ser la prioritat 
quarta (en un 17,3% dels casos). 

L'explicació lògica a aquesta contradicció pot trobar-se en el fet que la finalitat última per la qual la gran 
majoria d’usuaris/àries decideix rebre orientació és la de trobar feina, independentment de que siguin 
conscients que per a tal fi han de rebre suport, bé per a traçar un itinerari, o bé per a accions més a curt 
termini, com són l'aprenentatge d'eines i canals de cerca de feina, el coneixement del mercat laboral, un 
millor coneixement de les aptituds i capacitats pròpies, etc. 

De fet, l'evidència existent en avaluacions de serveis d'orientació, dona suport a la hipòtesi plantejada. A 
més, la gran majoria dels assistents al grup de discussió van expressar que eren conscients que anaven a 
orientació per ser guiats, per rebre assessorament de quin camí seguir i de quins passos podien donar i, 
en quin sentit, per finalment trobar feina. Afirmen que abans d'assistir als serveis d'orientació eren 
conscients que no era un servei a través del qual trobarien feina. A més d'anar-hi amb la idea de ser 
orientats/des, anaven amb el desig “d’entrar en una roda” que els facilités el trobar feina. 
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Taula 13 Quin o quins van ser els principals motius pels quals vas accedir als nostres 
serveis d'orientació professional? Marca un màxim de 3 opcions 

Motius Percentatge 
(%) 

1. Per trobar feina 69,0 

2. Per inscripció com a persona demandant d'ocupació i, per tant, 
suggeriment d’anar als serveis d'orientació laboral 

33,3 

3. Per trobar ajuda a definir el futur professional 17,3 

4. Per estar cobrant la prestació per desocupació o una altra ajuda o 
subsidi (com PREPARA o RMI) i per tant suggeriment d’anar als 
serveis d'orientació laboral 

13,2 

5. Altres motius  6,4 
 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès. 

Un altre resultat que és del tot necessari remarcar és que en un 46,5% dels casos, els usuaris/àries no 
han anat d'una forma absolutament voluntària o per iniciativa pròpia, sinó d'alguna manera 
conduits/des, ja que o bé s'havien inscrit com a persona demandant d'ocupació i se'ls va suggerir que 
anessin als serveis d'orientació laboral (33,3% dels casos) o bé perquè s’estava cobrant la prestació per 
desocupació o una altra ajuda o subsidi en un 13,2% dels casos i també se'ls va suggerir que anessin als 
serveis d'orientació. Aquest elevat percentatge d'assistència no per iniciativa pròpia, porta a preguntar-
se si això pot condicionar el que posteriorment la cerca de feina sigui més o menys activa, així com el que 
s'aprofitin els serveis d'orientació per a la fi pel qual existeixen. No obstant això, després de l'anàlisi 
realitzada no s'ha observat que aquest grup de persones ofereixi valoracions que difereixin de les de la 
resta, per la qual cosa en principi, no hauria d'haver-hi conseqüències posteriors divergents, 
resultant positiu per tant el suggeriment d'assistir als serveis d'orientació. 

Si després de la visió global exposada sobre el rànquing de motius per a assistir a orientació 
professional se centra de nou l'anàlisi en cadascun dels serveis locals, el resultat no varia molt en 
termes generals. De nou, en tots els serveis la motivació principal és la de trobar feina. Així mateix, 
l'assistència per suggeriment i no per iniciativa pròpia ocupa un segon lloc, mentre que una vegada més, 
el desig de rebre ajuda per a definir un futur laboral passa a l'últim lloc. 

1.8.1.2 Objectiu 2: Millorar la posició de la persona per trobar feina  

Com en el cas de l'objectiu anterior, aquest segon objectiu de millora de la posició de l'usuari/ària per 
a trobar feina s'ha complert notablement. La valoració mitjana que realitzen els usuaris/àries sobre 
el nivell d’utilitat de l'orientació és d'un bon 7,5.  

Cal remarcar que en la mesura que la inserció laboral no es va definir com un dels objectius ni com uns 
dels resultats esperats dels serveis d'orientació, la mateixa no s'ha procedit a analitzar de forma 
específica. A causa de les esmentades limitacions de l'avaluació, especialment en el que concerneix a les 
bases de dades, i al fet de que no es tracta d'una avaluació d'impacte (per tant, tampoc es podria atribuir 
la inserció exclusivament al fet d'haver rebut orientació), la inserció laboral obtinguda pel fet d'haver 
assistit a orientació no pot ser analitzada amb el rigor metodològic necessari.  

Tornant a l’anàlisi global, segons la pròpia percepció de els/les usuaris/àries, la millora de la posició per 
a trobar feina, es deu principalment al fet d'haver après sobre els canals i les eines de cerca de feina 
(39%), així com a la millora del coneixement del mercat laboral (37,4%). La millora del 
coneixement sobre les opcions de formació també té un pes relatiu considerable (24,4%). D’altra banda, 
qüestions mes vinculades a la pròpia persona, com l'autoconeixement de les pròpies aptituds i capacitats 
o el positivisme davant la feina, no són percebudes com tan rellevants per part dels usuaris/àries. 
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Taula 8 En què creus que et va servir més l'orientació rebuda? Marca un màxim de tres opcions 

Causes Percentatge  

(%) 

1.-Aprenentatge dels canals i eines a utilitzar per cercar feina  39,0 

2.-Millora del coneixement del mercat laboral  37,4 

3.-Millora del coneixement opcions de formació  24,4 

4.-Millora del coneixement aptituds i capacitats per poder treballar o per poder seguir formant-se  18,9 

5.-Aprenentatge a ser més positiu/va i optimista envers la feina  17,5 

6.-Millora del coneixement opcions per adquirir experiència  11,9 

7.-Altres motius  5,0 
 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès. 

Finalment, revisant la relació entre motivació d'assistència a orientació i utilitat de la mateixa, s'observa 
que només en un 20% dels casos, es valora com a útil el tenir clar l'objectiu professional. La hipòtesi 
més plausible per a explicar aquest escenari es troba en el perfil i circumstàncies dels usuaris/àries, ja 
que en general, es tracta de persones que necessiten treballar i necessiten fer-ho a curt termini, 
no podent dedicar un temps excessiu a la millora de les seves competències o a un canvi de 
direcció professional que els requereixi d'excessiva dedicació o temps. El fet d'estar cobrant algun tipus 
de prestació/subsidi o no, el tenir suport familiar o el desig de ser autosuficient, són factors que 
determinen el temps que es pot dedicar a millorar l'itinerari professional. En ser variables d'influència, 
seria positiu abordar en pròximes avaluacions en quina mesura aquests aspectes incideixen en la 
valoració de l'orientació i en el tipus d'orientació que es desitja rebre. 

1.8.1.3 Resultat esperat 1: Donar inici a altres accions continuistes de millora de 

l’ocupabilitat, de cerca activa de feina i d'inserció laboral 

El principal resultat esperat de l'orientació, tal com es va definir de forma consensuada amb els agents 
implicats és que els usuaris/àries s'activin i donin passos concrets i efectius per a la cerca de feina. Aquest 
resultat s'ha aconseguit de forma excel·lent, ja que tan sols en un 6,2% dels casos, s'observa que el 
usuari/ària no ha realitzat cap acció que li permeti avançar en el seu procés de cerca de feina o de millora 
de competències.  

 

Taula 10 Després dels serveis d'orientació rebuts, quines accions de les que et detallem a continuació has fet per trobar feina? Marca'n tantes 
com n'hagis fet 

Accions Percentatge 
(%) 

1. Enviament de CV directament a empreses en les quals li agradaria treballar  46,5 

2. Millora del CV  45,3 

3. Inscripció en diversos cursos de formació 33,6 

4. Candidat/a d'ofertes del servei de borsa de treball o des de la Borsa de Treball l han posat en contacte amb empreses que 
ofereixen feina 

33,4 

5. Networking. Parlar amb els contactes i indicar que s’estava buscant feina 31,5 

6. Realització d’entrevistes de treball 29,9 

7. No s’ha fet res 6,2 

8. Altres accions 4,8 
 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès. 

La conclusió més evident que es pot obtenir d'aquests resultats, és que la iniciativa dels usuaris/àries 
per a la cerca de feina augmenta, i no només queda vinculada al que posteriorment el servei 
d'intermediació pugui aportar (la qual cosa no treu perquè es vinculin al servei d'intermediació). No en 
va, en més d'un 46% d'ocasions, els usuaris/àries han enviat el seu CV a ofertes fora de la borsa de treball 
de l’ens local, així com candidatures espontànies a empreses en les quals els interessava treballar. Així 
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mateix, han millorat el seu CV (45,3% dels casos), i han realitzat accions de netwoking, parlant amb els 
seus contactes (31,5%). Així mateix en un percentatge rellevant (33,6%), els usuaris/àries van optar per 
formar-se i augmentar les seves competències, entrant així en un cercle en principi virtuós i en un 
aprofitament de més PAO. En definitiva, han iniciat bastants i variades accions continuistes. 

La combinació dels resultats obtinguts en el treball de camp quantitatiu i el qualitatiu permet concloure 
que la utilitat de l'orientació és valorada molt positivament per part dels usuaris/àries per dos 
motius: 

1) L'orientació tècnica de com enfocar i dur a terme la cerca de feina.  
2) El suport emocional/psicològic rebut, en menor mesura que el primer.  

Pel que fa als aspectes de caràcter més tècnic, s'observa en els usuaris/àries un imaginari per trobar 
feina a curt termini. Així, tal com s'ha comentat anteriorment el motiu principal d'assistir a orientació és 
trobar feina i no tant definir un itinerari professional (independentment que després es defineixi). És per 
això que totes aquelles accions concretes que fan de pont entre aquest desig i el poder aconseguir un 
treball a curt termini es valoren com més útils: l'aprenentatge a utilitzar eines concretes de cerca de feina 
(presentació de candidatura a una oferta, millora en redacció de currículum,.), i dels canals a utilitzar en 
la cerca d'ocupació , es declaren com els de més utilitat.  

1.8.1.4 Resultat esperat: Inserció laboral  

Aquest resultat esperat es va definir de forma consensuada exclusivament per al servei d'intermediació, 
i tal com s'ha esmentat, no per al d'orientació laboral, és per això que la inserció laboral, només fa 
referència a la intermediació laboral. 

La taxa d'inserció laboral aconseguida a través d’aquest servei i la seva Borsa de Treball és d'un 21%, 
percentatge que no es pot dir que sigui molt elevat, tenint en compte que la inserció és l'únic objectiu 
d'aquesta PAO.  

Davant d'aquesta baixa taxa d'inserció laboral cal recordar tres qüestions rellevants que la Teoria del 
Canvi del servei d'intermediació laboral considera. D’una banda parla d’usuaris/àries amb un nivell 
d’ocupabilitat raonable. D’altra, de l'existència de recursos humans necessaris i professionalitzats. En 
tercer lloc, de la realització d’una prospecció empresarial intensiva i adient per al tipus d’usuaris/àries i 
vinculada a la realitat actual del mercat de laboral. D'aquesta manera, es podria concloure que alguna 
d'aquestes tres hipòtesis, o bé totes elles, no s'està complint, motiu pel qual, no es produeix una inserció 
laboral més elevada. 

Centrant l'atenció en la qualitat del treball, s'observa que, del conjunt d’usuaris/àries que declara haver 
aconseguit una feina a través de la Borsa de Treball dels serveis locals, el percentatge de prolongació de 
la inserció laboral no sembla ser excessivament elevat, ja que menys de la meitat dels usuaris/es que es 
va inserir no manté la mateixa feina. Es pot dir que aquesta realitat és el reflex de l’actual mercat laboral, 
en el que la temporalitat i la baixa qualitat de l'ocupació són predominants. De fet, s’observa que la 
majoria dels contractes aconseguits són temporals: 69% enfront d'un 23% d'indefinits. Una altra 
característica dels contractes és que la majoria són a jornada completa (69%), si bé existeix un 
considerable 19% que es troba amb un contracte a jornada parcial de forma involuntària, és a dir, per no 
haver-hi més opcions d’una jornada laboral més amplia. Aquest nivell de precarietat laboral, de fet, és 
una de les queixes principals que emanen de l'avaluació qualitativa, i que és la baixa qualitat del treball 
aconseguit a través dels serveis d'intermediació, juntament amb la visió que hi ha poques ofertes i 
aquetes són poc diverses. En relació a les condicions laborals, les persones participants al grup ho 
vinculen a la situació del mercat laboral i no als serveis locals.  

Davant aquest escenari, és lògic preguntar-se si la qualitat del treball assolit és millor en el cas que 
l'usuari/ària s’hagi inserit a través dels serveis locals o ho hagi fet a través d'altres mitjans. L’anàlisi de 
resultats d’altres avaluacions similars a la de l’Alt Penedès de les quals es disposa dades d’inserció total 
(CRIRC) mostra que no existeixen diferències significatives ni en relació a la durada del treball, ni en 
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relació al tipus de contracte ni el tipus de jornada laboral. En la mencionada avaluació, tan sols s'observa 
una lleu diferència en el temps de sortida de la desocupació, ja que en el cas d'aquells usuaris/àries que 
portaven més de dos anys a l'atur, el servei d'intermediació ha aconseguit inserir a un major percentatge 
d’usuaris/àries: 23,8% enfront d'un 18,3% dels qui ho van aconseguir per altres mitjans (percentatges 
sobre la base dels qui sí que van trobar feina a través de cadascun dels dos canals). Això es pot explicar a 
causa dels esforços realitzats per part dels serveis locals per a tractar de treure a una persona de llargs 
períodes de desocupació, així com al coneixement acumulat amb el qual compten per a dur a terme 
aquesta tasca. Així mateix, s'observa una lleu diferència en el tipus de contracte, sent els temporals 
lleument superiors en els assolits a través del servei d'intermediació (77% enfront d'un 70% en aquells 
que el van aconseguir per altres mitjans). Si bé la diferència no és notable, la mateixa pot explicar-se, a 
que tal com van declarar els tècnics/ques de les PAO, a vegades, depenent del tipus d'usuari/ària i les 
seves circumstàncies, l'única manera que entri en una roda d'ocupació, i surti de l'aïllament, de l'exclusió, 
i s'insereixi, és aconseguir-lo acceptant precarietat. 

Malgrat que les dades d'inserció laboral causal, així com les de la qualitat del treball aconseguit, no són 
les idònies, existeix una dada positiva i és que un 30% dels/de les usuaris/es van trigar menys de tres 
mesos a sortir de la situació de desocupació. Així mateix, un 18% ho va fer entre 3 i 6 mesos, percentatges 
tots dos que sumen un 48%. Les persones que afirmen haver-se inserit, en el 41% han mantingut la feina 
i en el 59% no la tenien en el moment de l’enquesta (estiu 2022). Els motius que expliquen la pèrdua de 
feina són, en primer lloc, la finalització del contracte (54,0%), l’acomiadament per part de l’empresa 
(19,6%), decidir-se a canviar a una feina millor (7,7%) i pèrdua de feina per tancament de l’empresa 
(6,2%).  

Una altra dada positiva, i que crida l'atenció, és el fet que pràcticament 8 de cada 10 usuaris/àries 
mostren satisfacció amb la feina trobada. Una hipòtesi optimista pot ser que veritablement la qualitat 
final del treball hagi estat bona com per a atorgar una bona valoració. Una altra hipòtesi més factible 
tenint en compte la precarietat de les condicions laborals actuals i la vulnerabilitat del perfil 
d'usuari/ària, és que després de períodes de desocupació, el fet de tenir un treball sigui motiu 
suficient per a mostrar satisfacció. L'absència d'evidència internacional, nacional i autonòmica 
referent a aquest punt, no ajuda a inclinar la balança en un sentit o en un altre, motiu pel qual seria positiu 
aprofundir en futures avaluacions sobre aquesta aparent contradicció entre baixa qualitat del treball 
aconseguit i notable nivell de satisfacció. 

Així mateix, més de 7 usuaris/àries de cada 10 considera que el treball aconseguit s'adequava a la 
seva preferència laboral. En relació a la durada del contracte i al tipus de jornada, gairebé 7 de cada 10 
usuaris/àries ha aconseguit una feina temporal per bé que gairebé 7 de cada 10 en jornada completa. Així, 
malgrat la baixa qualitat del treball, existeix, almenys, força coherència amb les preferències dels 
usuaris/àries.  

La conclusió més evident d'aquestes dades, és que els usuaris/àries, de nou, semblen mostrar una 
millor actitud i positivitat que la que mostra la realitat laboral que enfronten, assumint i 
interioritzant (o resignant-se), que la temporalitat, la cerca gairebé permanent de treball i en 
general la baixa qualitat laboral és una realitat amb la qual han de conviure. 

1.8.1.5 Variables que influeixen en la consecució d'objectius i resultats 

Les variables que s'han mostrat significatives i que tenen influència sobre els objectius i els resultats 
esperats de l'orientació i la intermediació han estat, en el cas de l’orientació, la durada de la situació 
d’atur, la situació laboral abans d’accedir als serveis, el gènere i la comarca de residència. En el cas de la 
intermediació han estat el número de PAOs en les quals l'usuari/ària ha pres part, la seva situació laboral 
actual, la nacionalitat, i el nivell d’estudis. En línia amb l'evidència internacional existent, el sexe influeix 
en que els usuaris/àries avancin en la definició del seu itinerari/projecte professional, millorin les seves 
possibilitats de trobar feina, donin inici a altres accions continuistes de millora de la seva ocupabilitat o 
aconsegueixin inserir-se (aquest últim aspecte es refereix exclusivament a la intermediació laboral). De 
fet, el treball de camp ha permès observar que els/les usuaris/àries veuen vinculació entre l'eficàcia de 
l'orientació i aspectes com el gènere i la comarca de residència.  
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Una de les conclusions més interessants de l'avaluació és que:  

▪ el gènere i la comarca de residència, la durada de l’atur i la situació abans d’accedir als serveis, 
afecta directament la consecució dels objectius perseguits per l’orientació. 

▪ el número de PAOs en les quals l'usuari/ària ha participat afecta directament a la 
consecució de l’objectiu perseguit per la intermediació, així com als seus resultats esperats. 

Així, en relació als objectius, s'ha mostrat evident que a mesura que un usuari/ària participa en més PAOs, 
l'usuari/ària considera que les seves possibilitats de trobar feina s'incrementen després de passar pel 
servei d’intermediació. 

S'ha demostrat així mateix que el donar inici a altres accions continuistes de millora de l’ocupabilitat i de 
la inserció laboral és més intensa a mesura que es participa en més PAOs, pel fet que l'usuari/ària 
compte amb un itinerari laboral més sòlid, al mateix temps que el seu nivell d'autoestima es va 
incrementant. 

La situació laboral en la qual es troba l'usuari/ària també s'ha demostrat significativa en la consecució 
d'objectius i resultats.  
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1.8.2 FORMACIÓ  

Aquest apartat ofereix els resultats de l'avaluació per a la PAO “Formació”. L'objectiu definit de forma 
consensuada amb els agents implicats, per aquests serveis van ser el de “Millora de la qualificació 
professional” al mateix temps que els resultats esperats donant cobertura a aquests objectiu va ser 
“Inserció al mercat de treball” i “Matriculació per cursar formació superior al nivell d’estudis de 
la persona”. 

Després d'oferir un resum que sintetitza les principals conclusions per a aquesta PAO, es procedeix a 
exposar els resultats de l'avaluació segons cada objectiu i resultat esperat, al mateix temps que per a 
cadascun d'ells s'ofereix una anàlisi més detallada, segons les variables que s'han identificat com a 
significatives i influents, que per al cas de la formació la situació laboral anterior al curs, la nacionalitat, 
el nivell d’estudis i el nombre de PAO realitzades.  

De forma prèvia, la taula de la pàgina següent exposa la matriu de l'avaluació que sintetitza objectius, 
resultats esperats recursos i activitats, preguntes de l'avaluació, indicadors, valors obtinguts per als 
mateixos i fonts de recollida d'informació.  
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Taula 14 Matriu d'avaluació per a formació 

Objectius i Resultats Esperats Preguntes de l'avaluació Indicadors Valor Indicadors Fonts de recollida 
d'informació 

Informació de partida Quants cursos de formació organitzats pels nostres 
serveis has realitzat en els darrers quatre anys?  

Rànquing de nombre de cursos 
realitzats en els últims quatre anys 

1 curs: 47,1% 

2 cursos: 21,3% 

3 cursos: 10,5% 

4 cursos: 4% 

5 cursos o més: 8% 

Enquesta a 
usuaris/àries 

Objectiu 1: Millora de la qualificació 
professional 

La formació ha aconseguit millorar la qualificació 
professional dels usuaris/àries?  

Rànquing de tipus de formació que més 
millora la qualificació professional 

Activitats administratives (comptabilitat inclosa): 6,3% 

Mosso magatzem: 5,2% 

Millora del CV: 5,2% 

Informàtica: 4,6% 

Carretoner: 4,3% 

Gestió i organització magatzem: 3,9% 

Hosteleria i turisme: 3,2% 

Socialització per ser persona nouvinguda: 3,1% 

Electricitat: 3,1% 

Paleta: 3,1% 

Enquesta a 
usuaris/àries 

Resultat esperat 1: Inserció al mercat de treball  La formació ha aconseguit que l'usuari/ària 
s'insereixi laboralment? 

Taxa d'inserció (%) 26,1% Enquesta a 
usuaris/àries 

Adequació del treball a la formació 
rebuda (Sí/No) 

Sí: 48,6% 

No: 51,4% 

Enquesta a 
usuaris/àries 

La formació ha aconseguit que augmentin les 
possibilitats de que l'usuari/ària s'insereixi 
laboralment?  

Nivell de percepció de millora en les 
possibilitats de trobar feina (escala 0-
10) 

Mitjana: 6,3 Enquesta a 
usuaris/àries 

Situació laboral abans i després de 
realitzar la formació 

Abans en situació d’atur que es manté: 51,1% 

Abans en situació d’atur i canvia, trobant feina: 26,1% 

Estava treballant i millora la seva feina (canvi de feina o 
millora de posició dins l’empresa): 9,9% 

Enquesta a 
usuaris/àries 

Resultat esperat 2: Matriculació per cursar 
formació superior al nivell d’estudis de la 
persona  

S'ha aconseguit a través de la formació que 
l'usuari/ària continuï formant-se? 

Continuïtat en accions de formació  Sí: 44,6% 

No: 46,2% 

Enquesta a 
usuaris/àries 

S'ha aconseguit a través de la formació que 
l'usuari/ària continuï formant-se en nivells superior 

Continuïtat en accions de formació en 
nivells superiors 

Reciclatge professionals (Formació contínua) 19,8% 

Cicles formatius GM i GS (Curs Accés a CF) 19,4% 
Enquesta a 
usuaris/àries 
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Objectius i Resultats Esperats Preguntes de l'avaluació Indicadors Valor Indicadors Fonts de recollida 
d'informació 

Cursos de formació ocupacional 12,7% 

ESO 9,6% 

Estudis universitaris (Graus, màsters, postgrau) 6,5% 

Quina va ser la motivació per assistir a formació 
professional?  

Rànquing de motivacions 1.-El curs oferia pràctiques i, per tant, més opcions de trobar 
feina després: 28,2% 

2.- Complementació de la formació en estar relacionat amb la 
feina/professió: 25,6% 

3.-Per canviar de sector professional: 22,8% 

4.-Era un curs que sempre s’havia volgut fer (vocació): 13,9% 

5.-Per estar cobrant la prestació per desocupació o una altra 
ajuda social i es va suggerir que es realitzés algun curs: 10,0% 

6.-Era un requisit per accedir a una feina determinada que es 
volia (acreditació de títol): 8,1% 

7.-Per no poder fer el curs que es volia i es va triar un altre: 
6,8%  

Enquesta a 
usuaris/àries 
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1.8.2.1 Objectiu 1: Millora de la qualificació professional 

Tal com es desprèn del treball de camp, hi ha una visió moderada de les persones participants en 
vincular certa millora de la seva ocupabilitat per haver realitzat formació, si bé no sempre ho veuen 
reflectit en termes d'inserció.  

No obstant això, i com és lògic, si bé s'observa que les competències han millorat, aquest no és una fi en 
si mateix per les persones participants, si no que ho és la inserció laboral i l'increment de l'ocupabilitat. 
Lògica que a més corrobora la teoria del canvi, a l'ésser un resultat esperat de la formació. De fet, si 
s'analitzen els motius d'assistència a la formació s'observen dues grans motivacions que també van ser 
constatades en el treball de camp qualitatiu, en el qual es va veure que en general es tracta de persones 
amb desig de formar-se, d'aprendre i de treballar: 

• Millorar la qualificació professional, complementar coneixements amb la formació prèvia que es 
posseeix així com relacionats amb la professió (la majoria de les respostes, amb la finalitat última 
que la formació faciliti trobar feina) 

• Pas facilitador per a poder aconseguir un treball (28,2%) 

 

Taula 15 Quins són els principals motius que et van portar a fer aquest curs? Marca un màxim de 3 
motius 

Motius Percentatge 
(%) 

1. El curs oferia pràctiques i, per tant, més opcions de trobar feina després 28,2 

2. Complementació de la formació en estar relacionat amb la feina/professió 25,6 

3. Per canviar de sector professional 22,8 

4. Era un curs que sempre s’havia volgut fer (vocació) 13,9 

5. Per estar cobrant la prestació per desocupació o una altra ajuda social i es va 
suggerir que es realitzés algun curs 

10,0 

6. Era un requisit per accedir a una feina determinada que es volia (acreditació 
de títol) 

8,1 

7. Per no poder fer el curs que es volia i es va triar un altre 6,8 
 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès . 

1.8.2.2 Resultat esperat 1: Inserció al mercat de treball  

En relació a la inserció laboral, s'ha observat que després de la formació, un 26,1% dels participants 
va aconseguir una feina. Així mateix, el percentatge de participants que es trobaven en situació de 
desocupació tant abans com després de la formació és d'un 51,1%. A més a més, hi ha un 9,9% dels 
participants que van fer formació que després del curs va millorar la seva ocupabilitat, tant perquè van 
aconseguir una nova feina com per promocionar dins de l’empresa on treballaven.  

És a dir, no es pot concloure que l'efecte de la formació sobre la inserció laboral sigui elevat. No obstant 
això, hi ha dos aspectes rellevants que cal tenir en compte a l'hora de llegir aquests resultats. 

1. Un en sentit positiu, i es que tal com s’ha esmentat, l'evidència d’avaluacions prèvies, demostra 
que la formació té un impacte positiu en la inserció laboral, si bé el mateix és a llarg 
termini. És per això, que seria necessària i convenient una avaluació passat un termini de temps 
més llarg, per a conèixer en quina mesura els programes de qualificació porten a una inserció. 

2. Segon, en sentit aclaridor, al no tractar-se d'una avaluació d'impacte si no d’eficàcia, no es pot 
atribuir aquesta inserció exclusivament al fet d'haver-se format.  
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En termes generals, la meitat dels participants que aconsegueix una feina després de la formació rebuda 
afirma que la formació està relacionada amb la nova feina (48,6%).  

Quant a la percepció dels usuaris/àries sobre les seves possibilitats de treballar, els resultats són 
també encoratjadors, ja que en més de 6 casos sobre 10, es declara que el curs realitzat ha augmentat les 
possibilitats de trobar feina.  

Destacar també que hi ha percentatges d’inserció després de la formació amb valors diferenciats segons 
servei local. En els valors més elevats, el 31,8% de les persones ateses des del Consell Comarcal de l’Alt 
Penedès s’insereixen després de la formació i el 32,1% de les persones ateses des de Vilafranca Ocupació.  

1.8.2.3 Resultat esperat 2: Matriculació per cursar formació superior al nivell d’estudis de 

la persona 

Aquest resultat pot donar-se per assolit parcialment, en la mesura que un 44,63% dels participants 
sí que es va matricular en cursos posteriors, mentre que el restant 46,2% no ho va fer. Segons s'ha 
observat en l'avaluació, aquesta realitat pot ser deguda a quatre motius:  

• A la necessitat de comptar amb més oferta formativa que sigui motivadora per a continuar la 
formació. 

• En existir poques places per a la demanda observada, les persones que no van continuar formant-
se, no ho van fer per no ser possible, no per falta d’interès.  

• Absència de la totalitat dels nivells i itineraris dins d'un àmbit de qualificació.  

• Una altra hipòtesi contrastada és que les persones que ja no estan cobrant cap mena de prestació, 
no poden accedir a la formació, ja que d'una banda, adquireixen un compromís d'assistència que 
els impedeix cercar feina, i d'un altre, formar-se implica unes despeses, principalment de 
desplaçament, que els participants potencials són poden assumir. 

De fet, analitzant el nombre de cursos que els usuaris/àries han realitzat en els últims 3 anys s'observa 
que el 47,1% han assistit només a un curs, un 21,3% a dues accions formatives, i un 22,5% a tres cursos 
o més. És a dir, no s'observa un patró de repetició de cursos contundent. 

En relació al tipus de cursos en els quals les persones que sí han continuat qualificant-se, s'observa que 
la majoria han estat cursos de formació professionalitzadora en alguna ocupació concreta i, en segon 
lloc, de formació instrumental. En primer lloc, si bé les formacions més mencionades són les activitats 
administratives en el 6,3%, de forma agregada hi ha formacions relacionades amb perfils i feines de 
magatzem: com mosso de magatzem (5,2%), carretoner (4,3%) i gestió i organització de magatzem 
(3,9%). Aquestes mencions agregades engloben el 15,8%. També es fa menció de formacions 
instrumentals com la informàtica amb un 4,6%; i la millora del currículum vitae (5,2%).  

A més a més, entre les persones que afirmen haver fet nous cursos (44,6%) durant els tres anys analitzats, 
s’observen diverses pautes: l’aposta per la formació instrumental en primer lloc, per bé que l’aposta 
per una millora de la qualificació professional també s’observa en la formació contínua realitzada 
i en l’assoliment d’un major nivell d’estudis cursant cicles formatius, o en funció de cada cas, 
cursant l’ESO. Analitzant les dades segons tipus de formació, destaca en primer lloc, el 34,5% de cursos 
realitzats són de formació instrumental, en segon lloc, en percentatges similars el 19,8% dels cursos de 
reciclatge professional (formació contínua) i el 19,4% dels cursos són el l’àmbit de la Formació 
professional (tant els cursos d’accés 2,8%, com els grau mitjans 13,6% com els graus superiors3,0%). En 
tercer lloc, el 9,6% dels cursos realitzats és per a l’obtenció de l’ESO. D’aquestes dades, s’ha observat 
certes diferències estadísticament significatives segons nivell d’estudis de les persones usuàries dels 
serveis:  

▪ les persones amb un menor nivell d’estudis (ESO o inferiors) que han continuat formant-se en els 
tres anys analitzats en primera opció (37,1%) ha estat en formació instrumental, en segona opció 
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i significativa (23,5%) en cicles formatius i, en tercera opció també significativa (12,3%) en 
l’obtenció de l’ESO.  

▪ En el cas de les persones amb estudis post- obligatoris o superiors (Batxillerat o Cicles formatius 
o similar) en primera opció han fet un certificat de professionalitat (35,9%), en segona opció 
formació instrumental (28,7%) i en tercera opció i significativa, formació universitària (16,1%).  

1.8.2.4 Variables que influeixen en la consecució d'objectius i resultats 

De fet, analitzant el nombre de cursos que els usuaris/àries han realitzat en els últims 3 anys s'observa 
que el 47,1% han assistit només a un curs, un 21,3% a dues accions formatives, i un 22,5% a tres cursos 
o més. És a dir, no s'observa un patró de repetició de cursos contundent. 

Les variables que s'han mostrat significatives i que tenen influència sobre els objectius i els resultats 
esperats de la qualificació professional han estat, la nacionalitat, el nivell d’estudis, la situació laboral 
actual, el número de PAO realitzades. 

En el cas de l'objectiu de millora de la qualificació en base al vincle entre tipus de formació i treball 
aconseguit, s'aprecia estadísticament significatiu segons nacionalitat, nivell d’estudis, situació laboral 
actual i número de PAO realitzades. Així doncs, hi ha aquesta vinculació entre la feina i la formació rebuda 
en persones de nacionalitat espanyola, amb nivell d’estudis fins a ESO, en situació actual d’atur i que han 
realitzat 4 PAO o més. Aquests perfils en comparació a la resta veuen com la formació complementa els 
seus coneixements i els ofereix més possibilitats de trobar una feina. A més a més també s’observa segons 
el servei local que ha prestat els serveis. Així doncs hi ha diferències en la valoració segons servei: 100% 
usuaris Gelida i 57,1% usuaris Santa Margarida i els Monjos veuen en major mesura que a la resta, aquest 
vincle entre formació i treball aconseguit.  

En el cas de l'objectiu d'inserció laboral, s'han observat diferències en la percepció de millora de les 
possibilitats de trobar feina. Així, de nou, aquells/es participants amb menys de dos anys d'experiència 
laboral consideren que aquestes possibilitats han augmentat més que per al cas del col·lectiu que compta 
amb més de 2 anys d'experiència. D'igual manera, la percepció de millora de l’ocupabilitat és més positiva 
en el col·lectiu que actualment està treballant que en el que està en desocupació, d'igual manera que ho 
és l'índex de recomanació de la qualificació professional. Una vegada més, la positivitat i fortalesa que 
dona la inserció laboral, fa que les percepcions i les valoracions siguin més positives. 

En el cas del resultat esperat matriculació per cursar formació superior al nivell d’estudis de la 
persona, també s’han detectat com a variables d'influència significatives les anteriorment mencionades: 
situació laboral actual, gènere i número de PAO.  

En relació al resultat esperat de noves matriculacions i continuïtat amb la formació, un cop finalitzat el 
primer curs, sí que s’observen diferències en el nombre de cursos realitzats en els darrers tres anys 
segons diferents variables. En el cas de nacionalitat, el 61% de les persones de nacionalitat estrangera 
han realitzat 1 curs, mentre que el 63,2% de les persones de nacionalitat espanyola han realitzat 2 cursos 
o més. En relació al nivell d’estudis, tot i que les diferències són relatives, s’observa que amb major nivell 
d’estudis d’ESO s’han fet dos cursos o més i amb estudis d’ESO el 54,4% del col·lectiu ha fet un curs.  
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Taula 16 Influència de la situació laboral abans i després de realitzar el curs (percentatge  

Opcions Total Situació laboral actual (estiu 2022) 

Aturat/da Treballa per 
compte d’altri 

Treballa per 
compte propi 

Estava a l'atur i vaig mantenir la situació de 
desocupació 

51,1 65,9 44,6  

Estava a l'atur i vaig aconseguir una feina 26,1 19,8 43,1  

Estava treballant i vaig promocionar en la 
mateixa empresa 

1,6 1,1 3,1  

Estava treballant i vaig aconseguir una nova 
feina 

8,3 9,9 4,6 100,0 

Estava treballant i no va canviar la meva 
situació 

3,8 3,3 4,6 0,0 

 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès . 
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1.8.3 PLANS D’OCUPACIÓ  

Aquest apartat ofereix els resultats de l'avaluació per a la PAO “Plans d’Ocupació”.  

Els objectius definits per aquests programes van ser el de “Millora de les competències professionals 
tècniques” i “Adquisició/ actualització d’experiència”, al mateix temps que el resultat esperat donant 
cobertura a aquests objectius va ser la “Inserció al mercat de treball”. 

Després d'oferir un resum que sintetitza les principals conclusions per a aquesta PAO, es procedeix a 
exposar els resultats de l'avaluació segons cada objectiu i resultat esperat, al mateix temps que per a 
cadascun d'ells s'ofereix una anàlisi més detallada, segons les variables que s'han identificat com a 
significatives i influents: que per al cas del plans d’ocupació han estat la situació laboral actual, la durada 
de l’atur en el moment d’accedir als serveis locals i la nacionalitat.  

De forma prèvia, la taula de la pàgina següent exposa la matriu de l'avaluació que sintetitza objectius, 
resultats esperats recursos i activitats, preguntes de l'avaluació, indicadors, valors obtinguts per als 
mateixos i fonts de recollida d'informació (exclusivament en el seu vessant quantitatiu).  
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Taula 17 Matriu d'avaluació per al plans d’ocupació 

Objectius i Resultats Esperats Preguntes de l'avaluació Indicadors Valor Indicadors Fonts de recollida d'informació 

Informació de partida Quins són els àmbits d’ocupació en els quals 
s'han desenvolupat els Plans? 

Rànquing de Plans d’Ocupació 1.-Administratiu/va: 22,7% 

2.-Construcció (d'obra): 15,5% 

3.-Conserge: 9,7% 

4.-Tècnic/a (diverses opcions) : 7,5% 

5.-Altres “verema”: 7,0% 

5.-Agent cívic (informador/a, també de 
salut pública i de medi ambient): 5,5% 

6.-Producció multimèdia: 4,6%  

7.-Jardiner/a i horticultor/a: 4% 

8.-Peó de brigada / Brigada d'Obres: 2,9% 

9.-Atenció al ciutadà: 1,7% 

10.-Auxiliar de la llar: 1,6% 

10.-Fuster/a: 1,6% 

10.-Pintor/a: 1,6% 

10.-Altres “operari”: 1,6% 

11.-Manteniment: 1,2% 

12.-Altres: 3,1% (comercial, logística, 
pràctiques supermercat, suport logístic 
centres educatius) 

Enquesta a usuaris/àries 

Objectiu 1: Millora de les competències 
professionals tècniques 

Han augmentat les competències professionals 
tècniques dels participants?  

Nivell d'increment de coneixements 
tècnics (escala 0-10) 

Mitjana: 7,2 Enquesta a usuaris/àries 

Objectiu 2: Adquisició/ actualització d’experiència S’ha actualitzat o adquirit experiència laboral de 
valor de cara al futur laboral?  

Nivell de millora de l’experiència i la 
capacitat de desenvolupar una feina. 

Mitjana: 7,5 Enquesta a usuaris/àries 

Resultat esperat: Inserció Laboral Després de la finalització del programa, s'ha 
produït una inserció laboral causal? 

 

 

O, han augmentat les possibilitats de fer-ho? 

Taxa de inserció causal (%)  46,1% (sí inserció) Enquesta a usuaris/àries 

Vinculació de la feina aconseguida amb 
el realitzat al PO (Si, no) 

68,5% Sí Enquesta a usuaris/àries 

Nivell de percepció de millora en les 
possibilitats de trobar feina (escala 0-10)  

Mitjana: 6,6 Enquesta a usuaris/àries 

El Pla ha estat útil pel futur laboral? Nivell d’utilitat dels Plans per al futur 
laboral (escala 0-10) 

Mitjana: 6,8 Enquesta a usuaris/àries 

Pregunta transversal a objectiu i resultats 
esperats. 

Quina és la motivació per assistir a un programa 
d’experienciació? 

 

Rànquing de motivacions 

 

1.-Oferia treballar en una professió que 
es desitjava aprendre per vocació: 34,9% 

2.-Oferta de compromís de contractació i, 
per tant, més opcions de trobar feina 
després: 31,6% 

3.-Recepció de carta de l'OTG per 
participar en el procés de selecció: 15,6% 

Enquesta a usuaris/àries 
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Objectius i Resultats Esperats Preguntes de l'avaluació Indicadors Valor Indicadors Fonts de recollida d'informació 

4.-Complementarietat amb la formació i 
experiència en estar relacionat amb la 
feina/professió del participant: 10,2% 

5.-Estar cobrant la prestació per 
desocupació o una altra ajuda social 
(PIRMI o similar) i el programa tenia 
aquest requisit: 8,5 %  

6.-Quedava a prop de casa: 6,7% 

7.-Altres motius: 2,1% 
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1.8.3.1 Objectiu 1 i 2: Millora de les competències professionals tècniques i Adquisició/ 

actualització d’experiència 

S'analitzen conjuntament els objectius a causa de la gran vinculació existent entre tots dos. Es pot 
confirmar que els plans d’ocupació, afavoreixen notablement la millora de les competències 
professionals tècniques dels seus participants. Una puntuació mitja de 7, a l’augment dels coneixements 
tècnics després de participar en un programa d'aquest tipus, no és gens menyspreable.  

De la mateixa manera aquests plans demostren que no només permeten millorar les competències 
tècniques, sinó que també contribueixen d'una manera més que important a l'adquisició 
d'experiència laboral o a la millora d'aquesta i a la pròpia capacitat de desenvolupar un treball. 
Els enquestats/des ho puntuen amb un 7,5 de mitja. és a dir, la més alta dels dos aspectes exposats fins al 
moment. Aquesta valoració està molt vinculada a aspectes emocionals i d'autoestima, tal com es veurà 
més endavant. 

 

Taula 18 Valoracions mitjanes de millora de competències tècniques, d'experiència laboral i de 
capacitat de desenvolupar un treball 

Causes Mitja 

1. Millora de competències professionals tècniques 7,2 

2. Millora de l'experiència laboral i de la capacitat de desenvolupar un treball 7,5 
 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès. 

De fet, si es realitza una anàlisi més detallada sobre la utilitat dels plans, s'observa que el poder adquirir 
experiència és amb diferència l'aspecte millor valorat. De fet, aquest aspecte està vinculat a les 
motivacions per les quals una persona decideix entrar en una pla d’ocupació, on s'observa que la 
complementarietat amb la formació i experiència en estar relacionat amb la feina/professió del 
participant és una de les principals motivacions (no la única) per a participar en un pla.  

Es pot concloure que existeix un veritable desig d'aprendre, de formar-se i d'adquirir o 
complementar l’experiència laboral, així com també de trobar feina i fer els passos requerits per 
aconseguir-ho. 

 

Taula 19 Quins són els principals motius que et van portar a participar al pla d’ocupació? Marca un màxim de tres 
opcions 

Motius Percentatge  

(%) 

1. El pla d’ocupació oferia treballar en una professió que sempre havia volgut aprendre  34,9 

2. El pla d’ocupació oferia el compromís de contractació, i per tant, més opcions de trobar una 
feina després 

31,6 

3. Vaig rebre una carta de l’OTG perquè participés en el procés de selecció /des dels vostres 
serveis 

15,6 

4. Perquè complementa la meva formació i experiència ja que està relacionat amb la meva 
feina/professió  

10,2 

5. Perquè estava cobrant la prestació per desocupació o una altra ajuda social i el programa 
tenia aquest requisit 

8,5 

6. Quedava a prop de casa 6,7 

7. Altres motius  
(Volia treballar, estava a l’atur i m’obria a obtenir experiència en l’administració pública, volia 
trobar feina prop de casa, borsa de treball) 

2,1 

 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès . 
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No obstant això, aquest desig d'aprenentatge i d'adquisició d'experiència, no ha de prendre's de forma 
aïllada, ja que s'ha constatat que un dels desitjos principals dels participants en els plans és el de poder 
treballar almenys durant els sis mesos a causa del compromís de contractació existent.  

De fet, a partir de resultats recentment obtinguts en avaluacions de PAO similars (CRIRC) s’observa que 
la bona valoració general dels plans d’ocupació, es devia en gran mesura, encara que no només, a que el 
pla permet treballar durant sis mesos, i per tant tenir ingressos durant aquest temps. A això cal sumar el 
fet que l'experiència laboral prèvia que posseeixen, l'han desenvolupat en el sector privat, en el qual la 
qualitat de les condicions laborals és molt inferior a les del sector públic. Així que poder treballar en el 
sector públic durant sis mesos, resulta reconfortant i molt atractiu.  

1.8.3.2 Resultat esperat: Inserció al mercat de treball 

Un dels resultats certament sorprenents de l’avaluació, és que els plans d’ocupació han aconseguit una 
inserció laboral del 46,1%. Sorprenent en el sentit que contradiu l’evidencia existent sobre les 
avaluacions internacionals i nacionals dutes a terme sobre aquest tipus de programes, les quals són 
concloents al afirmar que els programes com els plans d’ocupació en el sector públic o no lucratiu no 
mostren un impacte positiu en termes d'inserció laboral. 

A més, dels usuaris/àries que indiquen estar inserits, un 68,5% ho està en un treball, el contingut 
del qual, està relacionat amb el pla en el qual havien participat. Aquests elevats percentatges són de 
nou destacables, ja que d'una banda, de nou contradiuen l'evidència existent, i d'una altra, no es 
corresponen amb l'ajustada realitat del mercat laboral actual, encara menys en el cas de perfils amb baix 
nivell d'ocupabilitat pels quals la precarització és més elevada. 

Tenint en compte l'elevada taxa d'inserció que s'ha indicat (46,1%), les possibles hipòtesis e 
interpretacions d'aquesta alta taxa d'inserció poden ser:  

1. En un escenari ideal, pot ser que efectivament els Plans funcionin com a PAO, i en complir la seva 
missió, els/les participants hagin adquirit coneixements tècnics i experiència laboral que els ha 
permès trobar feina bé en el mateix sector públic, en una entitat sense ànim de lucre o en el sector 
privat.  

2. En un escenari poc habitual en la realitat, que el disseny d'un nou pla d’ocupació amb contractació 
en el sector públic, acabi generant una necessitat en aquest sector, i per tant es procedeixi a la 
contractació dels qui han participat en aquest. No obstant això, segons s'ha observat, aquests Plans 
no són habituals.  

3. Una tercera hipòtesis que es correspon amb una realitat també poc habitual, és que un nombre 
considerable de Plans s’hagin dut a terme amb un perfil de participants amb ocupabilitat alta, com 
pot ser el cas de llicenciats en professions amb demanda. No obstant això, tampoc sembla ser el cas. 

4. En un escenari més factible, tenint en compte que els mateixos beneficiaris/àries han participat en 
diversos plans en els anys avaluats, poden haver-se donat processos de rotació en els quals les 
persones a l’atur hagin alternat períodes de desocupació amb la participació en plans d’experienciació 
laboral que impliquen contractació i per tant inserció. En aquest cas, la inserció es podria deure, en 
realitat, a la contractació a causa d'aquesta alternança, i no a una inserció laboral veritable.  

Sobre la base del procés d'avaluació i a l'evidència existent, el primer i el darrer cas es presenten com els 
més realistes15. 

Comparativament, les persones participants als plans d’ocupació tenen una visió de moderació en que 
la participació a aquesta PAO hagi estat útil pel seu futur professional i incrementi les seves 

 

15 Plans d’ocupació 2005-2007: Informe final d’avaluació”. Blasco, J. Casado, D. Costa, C. Ferrer, Ll. Ivàlua, 2010. 
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possibilitats de trobar feina. En aquest punt s'observa un resultat positiu però de moderació, ja que els 
participants valoren aquests aspecte amb una mitja de 6,8 i 6,6 respectivament.  

No obstant, aquestes apreciacions estan molt vinculades a un aspecte que ja s'ha vist com a rellevant en 
la PAO d'orientació laboral, i és que l'impacte que socialitzar, incrementar l'autoestima i sentir-se capaç 
de desenvolupar un treball sobre la reactivació de la persona, així com sobre la seva salut mental, 
influeixen directament en les possibilitats de trobar feina.  

Les variables que s'han mostrat significatives i que tenen influència sobre els objectius i els resultats 
esperats del plans d’ocupació han estat, la situació laboral actual, la durada a l’atur abans d’arribar als 
serveis locals i la nacionalitat.  

En relació a la consecució dels objectius de millora de coneixements tècnics és més elevada i 
estadísticament significativa entre les persones que treballen actualment per compte propi, les persones 
en situació d’atur de més de dos anys en el moment d’accedir als serveis i, atenent a la nacionalitat, els de 
nacionalitat espanyola molt per sobre que els estrangers. L'avaluació conclou per tant, que a aquesta PAO 
és efectiva com a mitjà per a l’adquisició de coneixements tècnics entre aquests perfils.  

 

Taula 20 Influència de la situació laboral actual, sobre els objectius del plans d’experienciació laboral (mitjanes) 

Objectius Total Situació laboral actual 

Assalariat/da Autònom/a En situació d’atur 

Participar al pla d'ocupació ha fet augmentar els teus coneixements 
tècnics 

7,2 6,4 8,8 6,4 

Participar al pla d'ocupació ha millorat la teva experiència i la teva 
capacitat de desenvolupar una feina 

7,5 6,6 6,0 6,9 

 

Font: Enquesta Avaluació PAO Penedès. 

A més a més també s’observa un efecte diferenciat dels Plans d’Ocupació en relació a la consecució de 
l’objectiu d’adquisició d’experiència i capacitat de desenvolupar una feina segons col·lectiu. 
Novament, és més significatiu entre les persones en situació d’atur actualment que participar al Pla 
d’Ocupació els ha permès millorar la pròpia experiència laboral i adonar-se que són capaços/ces de 
desenvolupar una feina. Comparativament, aquesta visió també és així, per bé que molt més elevada entre 
les persones en situació d’atur de més de dos anys quan van accedir als serveis locals i, segons 
nacionalitat, les persones de nacionalitat espanyola de forma molt acusada respecte les persones de 
nacionalitat estrangera. 

 

Taula 21 Influència de la durada de l’atur abans d’accedir als serveis locals, sobre els objectius del plans d’experienciació laboral (mitjanes) 

Objectius Total Durada de l’atur abans d’accedir als serveis 

6 mesos a 1 any 1 a 2 anys Més de 2 anys 

Participar al pla d'ocupació ha fet augmentar els teus coneixements 
tècnics 

7,2 6,2 7,1 7,8 

Participar al pla d'ocupació ha millorat la teva experiència i la teva 
capacitat de desenvolupar una feina? 

7,5 6,8 7,0 7,6 

 

Font: Enquesta Avaluació PAO Penedès. 
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Taula 22 Influència de la nacionalitat, sobre els objectius del plans d’experienciació laboral (mitjanes) 

Objectius Total Nacionalitat 

Espanyola Estrangera 

Participar al pla d'ocupació ha fet augmentar els teus coneixements 
tècnics 

7,2 9,7 6,5 

Participar al pla d'ocupació ha millorat la teva experiència i la teva 
capacitat de desenvolupar una feina? 

7,5 9,9 6,8 

 

Font: Enquesta Avaluació PAO Penedès. 

 

En relació a la consecució del resultat inserció en el mercat laboral, de nou s'observa que, la 
nacionalitat, la durada a l’atur abans d’accedir als serveis i la situació laboral actual són variables amb 
diferències estadísticament significatives en els diferents col·lectius. S’observa un major nivell d’inserció 
al finalitzar el PO entre les persones de nacionalitat espanyola (66,7%) que entre les de nacionalitat 
estrangera (45,5%). En relació a la durada de l’atur en accedir als serveis, el PO ha estat més efectiu entre 
les persones que feia menys temps estaven a l’atur (entre 6 mesos i 1 any) o bé que en el moment 
d’accedir-hi, no estaven a l’atur. En relació a la situació laboral actual, les persones que treballen per 
compte propi són les que tenen un millor resultats d’inserció al mercat laboral respecte la resta.  
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1.8.4 CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ D’EMPRESES  

Aquest apartat ofereix els resultats de l'avaluació per a la PAO “Creació i consolidació d’empreses”.  

Els objectius definits per aquests serveis van ser el de “Acompanyar i donar suport a les persones amb 
una idea de negoci per crear una empresa o reorientar el seu projecte” al mateix temps que els resultats 
esperats donant cobertura a aquest objectiu van ser “Creació de empreses” i “Reorientació del projecte 
professional”. 

Després d'oferir un resum que sintetitza les principals conclusions per a aquesta PAO, es procedeix a 
exposar els resultats de l'avaluació segons cada objectiu i resultats esperats, al mateix temps que per a 
cadascun d'ells s'ofereix una anàlisi més detallada, segons les variables que s'han identificat com a 
significatives i influents: que per al cas del serveis de creació i consolidació d’empreses ha estat la situació 
laboral actual.  

De forma prèvia, la taula de la pàgina següent exposa la matriu de l'avaluació que sintetitza objectiu, 
resultats esperats, preguntes de l'avaluació, indicadors, valors obtinguts per als mateixos i fonts de 
recollida d'informació. 

Abans d'exposar les principals conclusions així com els resultats de l'avaluació de les pàgines següents, 
és necessari destacar que tant la tipologia d'aquesta PAO per la seva pròpia naturalesa, com el tipus 
d’usuaris/àries que són atesos, difereixen notablement de la resta de PAO analitzades. La gran diferència 
radica que es tracta d'un col·lectiu d’usuaris/àries autosuficients, que òbviament, si bé desitgen treballar, 
no esperen que els serveis municipals siguin el mitjà per a la seva inserció laboral per compte propi. No 
deixen recaure la responsabilitat de poder treballar per compte propi sobre els serveis de creació i 
consolidació d’empreses, si no que l'assumeixen personalment. 

El nivell d’utilitat, satisfacció i assoliment dels objectius i resultats esperats de les 5 PAO analitzades es 
mesuren amb preguntes diferents en la formulació. No obstant, en termes comparatius, les puntuacions 
obtingudes en cada cas permeten afirmar que la PAO de creació i consolidació d’empreses és la que 
obté una puntuació més elevada, respecte les altres 4.  

 

Taula 23 Valoracions en relaicó a les PAO 

PAO Mitjana 

Orientació. Nivell d’utilitat en la concreció d’un pla d’acció per trobar feina (escala 0-10).  7,1 

Orientació. Nivell de percepció d'utilitat de l'orientació (escala 0-10).   7,5 

Intermediació. Nivell d’adequació del treball a la preferència laboral (escala 0-10)  7,5 

Intermediació. Satisfacció general amb l'ocupació  7,7 

Formació. Nivell de percepció de millora en les possibilitats de trobar feina (escala 0-10)  6,3 

Plans d’ocupació. Nivell d'increment de coneixements tècnics (escala 0-10)  7,2 

Plans d’ocupació. Nivell de millora de l’experiència i la capacitat de desenvolupar una feina.  7,5 

Plans d’ocupació. Nivell de percepció de millora en les possibilitats de trobar feina (escala 0-10)   6,6 

Plans d’ocupació. Nivell d’utilitat dels Plans per al futur laboral (escala 0-10)  6,8 

Creació i consolidació d’empreses. Nivell d’utilitat del servei (escala 0-10)  8,0 
 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès . 
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Taula 24 Matriu d'avaluació per al serveis de creació i consolidació d’empreses 

Objectius, Resultats Esperats Preguntes de l'avaluació Indicadors Valor Indicadors Fonts de recollida d'informació 

Objectiu 1: Acompanyar i donar suport a les 
persones amb una idea de negoci per crear 
una empresa o reorientar el seu projecte 

En quina mesura i en quins àmbits ha estat útil el servei 
d'acompanyament i suport a la emprenedoria i 
autoocupació? 

Nivell d’utilitat del servei (escala 0-10) Mitjana: 8,0 Enquesta a usuaris/àries 

Rànquing d'utilitats del servei 1. Ajuda per veure la viabilitat del 
projecte: 60,4% 

2. L’acompanyament/orientació per 
elaborar el model de negoci: 56,3% 

3. La formació en la qual vaig participar: 
35,4% 

4. L’assessorament legal i fiscal: 33,3% 

5. L’ajuda per buscar finançament, ajudes 
o subvencions: 16,7% 

6. Els contactes aconseguits: 14,6% 

7. La possibilitat d’ubicar l’empresa en un 
viver o centre d’empreses: 8,3% 

Enquesta a usuaris/àries 

Formació realitzada per la creació i 
consolidació d’empreses  

D’habilitats personals (lideratge, negociació, 
comunicació): 35,4% 

De màrqueting i vendes: 25,0% 

De tecnologia i xarxes socials:18,8% 

D’economia i finances: 16,7% 

 

Cap formació realitzada: 43,8% 

Enquesta a usuaris/àries 

Resultat esperat 1: Creació de empreses El procés d'acompanyament i suport ha finalitzat en la 
creació d'una empresa o en l’autoocupació? O per contra ha 
implicat el descartar l'opció? 

Taxes de creació d'empreses 52,1% empresa creada Enquesta a usuaris/àries 

Taxa potencial creació d’empreses a 
futur 

16,7% no creada a l’acabar el servei, però no 
ho descarta fer-ho més endavant  

14,6% no creada a l’acabar el servei, però en 
gestions per crear-la 

8,3%, no creada a l’acabar el servei, però 
formant-se i fent gestions perquè es vol 
preparar millor 

Enquesta a usuaris/àries 

Taxa de no creació  8,3%, és una opció que descarto Enquesta a usuaris/àries 

Actualment mantens el negoci? Segueixen a dia d'avui 
actives les empreses que es van crear amb l'acompanyament 
i suport dels serveis de creació i consolidació d’empreses? 

Taxa de supervivència de les 
empreses creades 

76,0% Enquesta a usuaris/àries 

Expectatives de supervivència futures Es mantindrà igual: 24,0% 

Anirà a millor: 76,0% 

Enquesta a usuaris/àries 
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Objectius, Resultats Esperats Preguntes de l'avaluació Indicadors Valor Indicadors Fonts de recollida d'informació 

Any de constitució de empresa 2021: 32,0% 

2020: 20,0% 

2019: 12,0% 

2018: 24,0% 

Altres anys: 12,0% 

Enquesta a usuaris/àries 

Resultat Esperat 2: Reorientació del projecte 
professional  

El procés d'acompanyament i suport ha contribuït a redefinir 
el projecte empresarial, dissenyant-ho d'una manera més 
adequada per al seu èxit? 

Rànquing d'utilitats del servei L’acompanyament/orientació per elaborar el 
model de negoci: 56,3% 

Enquesta a usuaris/àries 

La motivació per a la creació d'una empresa neix de la 
necessitat, de l'oportunitat o de la vocació? 

Rànquing de motivacions per crear 
una empresa 

Perquè va sorgir una oportunitat de negoci / 
de feina interessant i potencialment rendible: 
45,8%  

Per vocació: 35,4% 

Per ser de les poques opcions a causa de la 
situació actual del mercat laboral: 18,8% 

Enquesta a usuaris/àries 

 Rànquing de motivacions per no crear 
l’empresa 

Manca de suficient finançament per crear: 
39,1% 

Per motius personals 21,7% 

No em sentia prou preparat/da 13,0% 

Comportava molta paperassa i permisos 8,0% 

Em vaig adonar que no tenia prou mentalitat 
d’empresari/ària 4,3% 

Enquesta a usuaris/àries 
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1.8.4.1 Objectiu 1: Acompanyar i donar suport a les persones amb una idea de negoci per 

crear una empresa o reorientar el seu projecte empresarial 

En el treball de camp dut a terme s’ha observat que el nivell de satisfacció amb la consecució d'aquest 
objectiu era molt elevat. S’ha demostrat que els usuaris/àries, en part per la seva capacitat de ser 
autosuficients, no acudeixen amb unes expectatives molt elevades d'aconseguir acompanyament i suport. 
No obstant, com mostren les dades, aquestes expectatives es van superar amb escreix i sorpresa. De fet 
el nivell d'utilitat amb el qual valoren l'acompanyament i el suport rebut és de 8,0 sobre 10. Els aspectes 
que han resultat més útils per als usuaris/àries es poden dividir en tres grans blocs: 

1. L’ajuda per veure si el projecte era viable. 

2. L’acompanyament i orientació en l’elaboració del model de negoci.  

3. Tant la formació rebuda com l’assessorament legal i fiscal.  

 

Taula 25 Indica quins aspectes et van ser més útils dels serveis de creació i consolidació d’empreses rebuts. Marca 
un màxim de tres 

Causes Percentatge (%) 

1. Ajuda per veure la viabilitat del projecte 60,4 

2. L’acompanyament/orientació per elaborar el model de negoci 56,3 

3. La formació en la qual vaig participar 35,4 

4. L’assessorament legal i fiscal 33,3 

5. L’ajuda per buscar finançament, ajudes o subvencions 16,7 

6. Els contactes aconseguits 14,6 

7. La possibilitat d’ubicar l’empresa en un viver o centre d’empreses 8,3 
 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès. 

Aquests continguts dels serveis de creació i consolidació d’empreses que resulten de més utilitat també 
van ser els més valorats en les dues entrevistes realitzades a persones participants. En concret, com a 
aspectes positius es van esmentar : 

• El suport en reorientar el projecte i validar que era viable o bé tenir informació veraç per 
descartar-ho.  

• Trobar-se amb ajuda per a la realització del pla d'empresa. Normalment l'usuari/ària no sap fer-
ho, o bé ho ha realitzat amb molt esforç. En aquest últim cas, es pot contrastar amb els serveis 
municipals el que està bé i el que no.  

• Saber si hi ha ajudes econòmiques o altres suports per iniciar el negoci.  

• Assessorament en temes de sanitat, certificacions i similars.  

• Sentir-se recolzat /da i acompanyat/da en el procés de creació de l’empresa.  

• Emprenedor/a que normalment enfronta dificultats financeres, és de gran rellevància.  

1.8.4.2 Resultat esperat 1: Creació de empreses 

El resultat esperat de creació d'empreses s'ha aconseguit, tenint en compte que en un 52,1% dels 
casos s'ha creat una nova empresa. Considerant les dificultats financeres, un context de crisi econòmica, 
i en els darrers anys en el context de la covid19, tal com expressen els usuaris/àries, les dificultats 
burocràtiques i legals que han d'enfrontar, es tracta d'un percentatge gens menyspreable. Al mateix 
temps, existeix un 14,6% d’usuaris/àries que declaren que estan realitzant les gestions per crear-la. Pel 
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que es pot estimar una taxa d'èxit de creació d’empreses molt superior (podria arribar al 66,7%, és a dir, 
dues de cada tres persones usuàries dels serveis de creació i consolidació d’empreses, acaben creat 
l’empresa). 

 

Taula 26 Després d'haver rebut els nostres serveis de suport a l'emprenedoria, vas posar en marxa el teu negoci / et vas 
fer autònom/a? 

Situacions Percentatge (%) 

Sí 52,1 

No, però no ho descarta més endavant (dintre d'uns anys) 16,7 

No, però està fent les gestions per crear-la 14,6 

No, però formant-se i fent gestions perquè es vol preparar millor  8,3 

No, és una opció descartada 8,3 
 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès . 

A aquesta realitat cal sumar una elevada taxa de supervivència, ja que dels negocis o de les activitats 
iniciades com a autònoms/es en els tres anys avaluats, pràcticament un 88% de les mateixes continuen 
actives. No obstant això, a causa dels anys de constitució de les empreses, tal com sintetitza la taula 
següent, aquestes dades han de llegir-se amb cautela. El principal motiu pel qual els resultats de 
supervivència empresarial han de ser presos amb prudència, és pel fet que els tres primers anys són els 
més determinants de cara a la consecució d'estabilitat empresarial. Després de l’aturada de la covid19 
durant el 2020, s’observa un elevat percentatge de creació empresarial en el 2021.  

 

Taula 27 Any de creació de l'empresa  

Any Percentatge (%) 

2021 32,0 

2020 20,0 

2019 12,0 

2018 24,0 

Altres anys  12,0 
 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès. 

 

De cara a valorar la possible supervivència futura, l'avaluació ofereix resultats concloents i amb visió 
positiva, ja que la gran majoria d’usuaris/àries considera que la seva activitat anirà a millor (76,0%), així 
com un 24,0% que estima que es mantindrà igual.  

 

Taula 28 Evolució del negoci en el proper any  

Expectativa Percentatge (%) 

Anirà millor 76,0 

Anirà igual 24,0 
 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès. 
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1.8.4.3 Resultat esperat 2: Reorientació del projecte professional 

L'elevada taxa de creació d’empresa mostra al mateix temps, que els serveis han complert la seva missió 
de reorientar o desanimar, ja que si la mateixa hagués estat baixa, una de les hipòtesis possibles (no 
l'única) hagués estat que potser no s'havia realitzat una correcta anàlisi de viabilitat. 

En relació a l'objectiu de reorientació del projecte professional també es pot donar per aconseguit, 
ja que tenint en compte que en un 52,1% dels casos s'ha donat inici a una negoci i el 22,9% no ho ha iniciat 
però s’està formant per preparar-se millor o realitzant gestions per dur-ho a terme, el percentatge restant 
queda conformat per negocis que o bé havien de ser descartats, redefinits, o bé necessitaven d'una major 
maduració. 

Al mateix temps les motivacions que van portar als usuaris/àries a prendre la decisió d'iniciar la seva 
pròpia activitat, ofereixen dades esclaridores sobre el paper que han de jugar els serveis de creació i 
consolidació d’empreses en la reorientació de les iniciatives empresarials. S'ha demostrat que del conjunt 
d’usuaris/àries, un 45,8% va assistir als serveis municipals perquè li va sorgir una oportunitat de negoci 
potencialment rendible. Existeix un 54,2% que queda conformat per situacions en les quals la rendibilitat 
i l'existència veritable d'una oportunitat de negoci és qüestionable: bé com a única opció per a tirar 
endavant davant la negativa situació actual del mercat laboral o bé per vocació. 

 

Taula 29 Indica quin dels següents motius et va fer prendre la decisió de crear la teva pròpia empresa  

Motivacions Percentatge (%) 

Perquè va sorgir una oportunitat de negoci / de feina interessant i potencialment rendible 45,8 

Per vocació 35,4 

Sense opció, ja que era l'única manera de mantenir el lloc de treball 18,8 
 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès. 

Prenent en consideració la taxa de no creació d'empreses, així com les motivacions que porten a prendre 
la decisió d'iniciar i no iniciar una activitat empresarial, es conclou que els serveis de creació i 
consolidació d’empreses han de continuar dedicant els seus recursos precisament a descartar 
iniciatives empresarials o a redissenyar-les, una cosa que a més s'aconsegueix. De fet en un 17,3% de 
les persones que van rebre l’assessorament i van decidir no crear l’empresa declara que els serveis van 
ser útils per veure que no estava prou preparat/da per crear-la o per veure que no tenia mentalitat 
d’empresari/ària. 

Un dels frens principals pels quals una persona no inicia un negoci és la falta de finançament. Existeixen 
altres causes, com els motius personals, que fan que finalment es descarti l'opció de crear l’empresa. 
Aquests aspectes també són valorats entre les persones que no van tirar endavant el negoci. Del treball 
de camp es desprèn que els actuals i potencials emprenedors/es consideren que el nivell de dificultats 
que s'ha d'enfrontar abans de començar i fins i tot després, són abundants, que requereix un 
desplegament d'energia considerable, motiu pel qual, si una persona té dubtes, el millor que pot fer és no 
seguir endavant, ja que no és un camí fàcil. 

Taula 30 Indica quin dels següents motius et va fer prendre la decisió de no crear la 
teva pròpia empresa  

Motivacions Percentatge (%) 

Manca de suficient finançament per crear 39,1 

Per motius personals 21,7 

No em sentia prou preparat/da 13,0 

Comportava molta paperassa i permisos 8,0 

Em vaig adonar que no tenia prou mentalitat d’empresari/ària 4,3 
 

Font: Enquesta Avaluació PAO Alt Penedès. 
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1.8.4.4 Variables que influeixen en la consecució d'objectius i resultats. 

Degut a les diferències en la configuració de l’univers de les persones usuàries dels serveis de creació i 
consolidació d’empreses amb les persones usuàries de la resta de PAO i a com es van construir les bases 
de dades per a la realització de l’enquesta, no ha estat possible l’anàlisi de variables com en els altres 
casos abans analitzats.  
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1.9 CONCLUSIONS I RECOMANACIONS 

1.9.1 CONCLUSIONS 

1.9.1.1 Orientació professional i intermediació laboral 

Els serveis orientació i intermediació en general són les intervencions més efectives en termes de cost. El 
seu impacte en l'ocupació és positiu en general i els costos són inferiors als de les altres mesures. 

Si l’economia es troba en un cicle econòmic expansiu és la PAO que per si sola és més efectiva. Per contra, 
si l’economia està en un cicle econòmic regressiu només té sentit combinar-la amb altres PAO. 

El servei d'orientació i intermediació ha d'aplicar-se al començament del període de desocupació de la 
persona usuària i ha de ser de curta durada perquè resulti més efectiu, sent menys efectiu per a les 
persones que s’han cronificat a l’atur. 

El servei d’orientació professional és un servei que s’ha d’adreçar a persones a l’atur amb baixes 
probabilitats de contractació, ja que és el col·lectiu que necessita més suport per evitar convertir-se en 
les persones desocupades de llarga durada. S’ha de prestar també a persones amb nivells d’ocupabilitat 
acceptables en el cas que no aconsegueixin trobar un lloc de treball en un termini raonable. En aquest 
darrer cas sobretot s’ha de centrar en actuacions que permetin establir un pla d’acció per a la cerca de 
feina i no centrar-ho en l’orientació professional. I també en la seva participació en els serveis 
d’intermediació laboral o borsa de treball. 

El principal motiu pel qual les persones usuàries assisteixen al servei d’orientació és per trobar feina (el 
69%) i només un 17% ho fa amb el convenciment de que ha de (re)orientar-se professionalment. Així, la 
majoria de persones usuàries son conscients que assisteixen al servei d’orientació per ser guiats, per 
rebre assessorament de quin camí seguir i de quins passos poden donar, per finalment trobar feina. Son 
conscients que no és un servei a través del qual trobar feina, però que l’expectativa és la “d’entrar en una 
roda” que els faciliti el trobar feina. D’altra banda, el servei d’orientació els ajuda a millorar 
l’autopercepció i a obrir el ventall de feines a les quals optar, generant un doble sentiment en la persona 
de millora en la definició del seu perfil professional, optant a feines que abans no s’havia plantejat, i, en 
conseqüència, la persona se sent acompanyada en el procés de millora de la seva situació. 

Hi ha una bona valoració de les persones usuàries dels SLO en relació al grau d’assoliment de l’objectiu 
del servei d’orientació de contribuir a definir el l’itinerari professional o bé un pla d'acció per a la cerca 
de feina i també de l’objectiu de millorar la posició de la persona per trobar feina.  

No obstant això, dins el ventall d’actuacions, la percepció és de major utilitat de les actuacions que 
s’ofereixen de suport a la cerca activa de feina i de millora del coneixement del funcionament del mercat 
laboral, que de les actuacions vinculades als processos d’orientació professional, com son les d’informació 
de les opcions de formació, la valoració de les aptituds i capacitats, i el foment de les actituds positives 
vers el mercat laboral o del coneixement d’opcions per a l’adquisició d’experiència. 

Es constata que una part important de les persones usuàries que assisteixen als serveis d’orientació tenen 
la necessitat de trobar feina per tal de garantir que aporten ingressos a la llar. Aquest fet limita clarament 
els processos de (re)orientació professional, ja que impliquen una dedicació de temps que no es pot 
assumir. D’aquí la importància que les formacions adreçades a col·lectius en risc d’exclusió laboral vagin 
acompanyades d’ingressos, ja sia per la via de la formació retribuïda o altres programes de formació i 
treball.  

Pel que fa als resultats, l’avaluació constata que l’orientació rebuda porta a l’inici d’accions de cerca activa 
de feina en gairebé totes les persones usuàries (només un 6% afirma no haver dut a terme cap acció). La 
majoria se centren en la millora del cv i la presentació de candidatures, però tan sols un 30% de les 
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persones usuàries acaba realitzant una entrevista de feina. També el grup de persones usuàries que 
utilitza els seus contactes per a trobar feina és minoritari. Aquests dos elements podrien fer pensar que 
cal treballar més les habilitats comunicatives i relacionals per tal de fer més efectiva la cerca de feina i la 
seva inserció laboral. 

Pel que fa a la Intermediació laboral, el resultat és força negatiu, ja que tan sols un 20% de les persones 
usuàries que s’han apuntat a la borsa de treball dels SLO aconsegueix una feina. Aquesta baixa taxa 
d’inserció probablement es deu a un conjunt de factors com son que algunes persones usuàries d’aquest 
servei no presenten un nivell d’ocupabilitat adequat, que no es reben prou ofertes laborals per part del 
SLO i que caldria reforçar les tasques de prospecció empresarial per tal d’augmentar-ne el volum i qualitat 
i, per últim, que no es destinen prou recursos humans a dur a terme aquesta tasca, que requereix d’un 
treball molt personalitzat i de contacte amb l’empresa i amb la persona usuària del servei. 

1.9.1.2 Formació  

La motivació principal que porta a les persones usuàries del servei de Formació a realitzar alguna activitat 
formativa se situa principalment en els aspectes relacionats amb la millora de la seva qualificació 
professional, ja sia per millorar les competències relacionades amb la seva feina/professió (25%), com 
per reorientar-se professionalment (22%), formar-se en algun un àmbit que és vocacional (10%) o bé 
per promocionar-se acreditant algun títol (8%). 

No obstant això, hi ha un 28% de persones usuàries que vinculen l’experienciació que es fa en la formació 
a través de les pràctiques laborals com un mecanisme per trobar feina. Sent aquesta la principal motivació 
d’assistir al servei de Formació i realitzar alguna activitat formativa. 

Malgrat la percepció de les persones usuàries del servei de Formació coincideix amb l’evidencia 
internacional que atribueix uns resultats més aviat moderats en la inserció laboral dels participants en 
accions formatives, la formació té un impacte positiu en la inserció laboral en el llarg termini. 

L’enquesta mostra com gairebé la meitat de les persones usuàries del servei de formació han realitzat 2 
o més activitats formatives en els darrers quatre anys i també la meitat donen continuïtat en el seu procés 
de qualificació professional. Per tant el servei es demostra efectiu en quant a l’objectiu de fomentar la 
formació al llarg de la vida. No obstant això, en el cas de les persones usuàries que no donen continuïtat 
a la seva formació es detecten diverses causes d’aquesta discontinuïtat, que son: 1) escassetat i poca 
diversitat de l’oferta 2) oferta de places inferior a la demanda 3) manca d’itineraris formatius en l’oferta. 
En el cas de les persones usuàries que no perceben cap mena de prestació per desocupació, el fet que la 
formació no estigui remunerada també és un motiu que els impedeix participar. 

L’enquesta també constata que la taxa d’inserció de les persones usuàries del servei de Formació són més 
elevades que les del servei d’Intermediació Laboral, malgrat l’objectiu de la formació no és la inserció 
laboral i si ho és per la Intermediació Laboral. Així, la Formació obté millors resultats (26% d’inserció 
front el 21% de la Intermediació Laboral).  

Es constata també que la població de nacionalitat espanyola té major predisposició a formar-se que la 
població de nacionalitat estrangera, el que reforçaria de nou la necessitat d’impulsar programes 
formatius vinculats a la percepció d’un salari o una retribució, al tractar-se d’un col·lectiu amb una 
situació socioeconòmica més precària. No obstant això, també hi poden haver d’altres motius pels quals 
accedeixen amb menor mesura a la formació, com poden ser el coneixement d’idiomes o el nivell 
d’instrucció. 

L’avaluació també confirma que les persones amb estudis d’ESO o inferiors que han participat en diverses 
PAO valoren més positivament l’encaix entre la formació rebuda i la feina que finalment han aconseguit 
que la resta de col·lectius, evidenciant l’eficàcia d’un acompanyament integral i continuat en relació als 
diferents aspectes que configuren l’ocupabilitat d’una persona. 
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1.9.1.3 Plans d’ocupació  

L’evidència sobre els programes d’experienciació laboral a partir de diverses avaluacions dels programes 
de treballs públics son que, si be amb prou feines existeix repercussió en la inserció laboral, sí es mostren 
efectes positius en el sentit que asseguren almenys en el curt termini, l'accés al treball d'una part de la 
població aturada amb fortes dificultats d'inserció, que d'una altra manera difícilment percebrien 
ingressos. És a dir, la seva eficàcia és més aviat positiva en el seu component de política passiva 
d'ocupació. 

De fet les evidències indiquen que els efectes sobre l’ocupació de les persones beneficiàries tendeixen a 
ser no significatius o, fins i tot, negatius, i que són el tipus de política activa d’ocupació menys efectiva 
(per darrere dels incentius al sector privat). Els efectes son negatius perquè durant el període en el que 
les persones usuàries estan en el Pla, no fan recerca activa de feina. 

Segons les respostes de les persones usuàries que han participat en plans d’ocupació pública a l’Alt 
Penedès en els darrers tres anys, aquests han aconseguit una inserció laboral del 46,1%. Aquesta xifra 
tan elevada contradiu l’evidència internacional i nacional sobre l’efectivitat d’aquesta política activa 
d’ocupació.  

Siguin o no positius els efectes en la inserció dels plans d’ocupació pública, el que si es constata és que 
per les persones usuàries enquestades, els Plans d’ocupació els ha servit per a millorar notablement les 
competències professionals tècniques i l’adquisició/actualització d’experiència. Això és útil sobretot per 
a les persones que porten molt de temps cronificades a l’atur i, en conseqüència, molt allunyades de la 
realitat del mercat de treball. No obstant, tenen una visió més moderada de que la participació a aquesta 
PAO hagi estat útil pel seu futur professional i incrementi les seves possibilitats de trobar feina.  

1.9.1.4 Creació i consolidació d’empreses  

Hi ha evidències a partir de les diferents avaluacions fetes respecte a les polítiques de Creació i 
consolidació d’empreses que mostren impactes positius sobre la probabilitat d'ocupar-se, si bé queden 
bastant limitades a un col·lectiu de persones específic, en particular, persones amb nivells relativament 
alts d'educació. Son persones autosuficients que la responsabilitat de poder treballar per compte propi 
l’assumeixen personalment.  

Tanmateix, el potencial de les noves empreses depèn en bona mesura que existeixi una veritable 
motivació i una oportunitat real de negoci. 

En termes comparatius, la política de Creació i consolidació d’empreses és de les 4 PAO analitzades la que 
obté una millor valoració de la seva utilitat per part de les persones usuàries (amb una puntuació d’un 8). 
Aquesta valoració tan positiva s’explicaria pel fet que en ser persones autosuficients, a priori no hi ha 
massa expectatives inicials sobre la utilitat del servei, que posteriorment acaba sent més positiva de la 
que s’esperava. 

Els aspectes més majoritàriament ben valorats d’aquest servei son els relacionats amb el suport, 
acompanyament i orientació per analitzar la viabilitat del projecte i elaborar el model de negoci. En 
menor mesura la formació i l’assessorament legal i fiscal. Per contra, poques persones usuàries han 
valorat positivament el suport a la cerca de finançament, ajudes o subvencions, el suport en la cerca de 
contactes o l’allotjament empresarial. 

La Creació i consolidació d’empreses obté una bona valoració de la utilitat d’aquesta PAO per part de les 
persones usuàries però també obté resultats molt positius en relació a la creació d’empreses aconseguit, 
que se situa en el 52% i un 14% de usuaris/àries que declaren estar realitzant gestions per crear-la. És a 
dir, gairebé un de cada tres usuaris/àries d’aquesta política ha assolit l’objectiu o està a punt d’assolir-lo. 
A aquesta realitat cal sumar una elevada taxa de supervivència, ja que dels negocis o de les activitats 
iniciades com a autònoms/es en els tres anys avaluats, pràcticament un 88% de les mateixes continuen 
actives. A més, en relació a la possible supervivència futura, la major part de persones usuàries que han 
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contestat l’enquesta creu que la seva activitat anirà a millor (76,0%). Aquest valor cal contextualitzar-lo 
en un moment de sortida de la pandèmia, en que l’activitat es va contraure notablement. 

L’elevada taxa de creació d’empreses s’explica en bona part perquè la gran majoria de persones usuàries 
que han sol·licitat el servei ho fan perquè els ha sorgit una oportunitat de negoci potencialment rendible 
(el 45%).  

No obstant això, hi ha un 54% d’usuaris/àries que les motivacions son o bé vocacionals (35%) o bé perquè 
l’autoocupació era la única sortida per a seguir treballant (19%). En conseqüència, es conclou que els 
serveis de creació i consolidació d’empreses han de continuar dedicant els seus recursos precisament a 
descartar iniciatives empresarials o a redissenyar-les, ja que no responen a oportunitats de negoci 
concretes.  

1.9.2 RECOMANACIONS 

1.9.2.1 Orientació professional i intermediació laboral 

1.9.2.1.1 Reforç de l’Orientació Professional en base a un bon triatge i perfilat de les 

persones usuàries i una assignació més personalitzada i flexible de recursos 

Donats els bons resultats que en general mostra l'orientació, aquesta política activa d’ocupació s'hauria 
de reforçar. Aquest reforç s’hauria de fer en base a un millor i major triatge i perfilat de les persones 
usuàries dels SLO. És a dir, l’establiment de criteris per a la selecció i classificació de les persones que 
assisteixen al servei d’orientació de manera que se’ls doni un servei més personalitzat a la seva situació i 
més ajustat en termes d’eficiència en l’assignació de recursos. 

De nou sobre la base de l'evidència i els resultats obtinguts, s'hauria d'incidir en la personalització de 
l'orientació a través de perfilats totalment ajustats a cada usuari/a.  

• Des dels que mostren una major ocupabilitat, per als quals una orientació sobre els mitjans per 
a accedir al mercat laboral pot ser suficient,  

• als de menor ocupabilitat, per als quals la definició de tot l'itinerari professional, i dels mitjans 
per a dur-lo a terme, és del tot necessari, combinat amb d’altres PAO que millorin la seva 
ocupabilitat, com son les relacionades amb la formació i l’experienciació laboral. 

Entre els criteris per establir el perfilat s’haurien de tenir en compte la durada de la situació d’atur, la 
situació laboral abans d’accedir als serveis, el gènere i la comarca de residència.  

En aquest sentit, atès que hi ha un gran nombre de persones usuàries que son derivades des de les 
Oficines de Treball del SOC també és important que hi hagi una bona coordinació i s’acordin criteris 
comuns per a la derivació als SLO de les persones que atenen les OT. 

 

Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

Es debat sobre la proposta de filtrar les persones usuàries del Servei d’Intermediació Laboral en funció 
de la seva ocupabilitat, deixant fora a persones que no tenen un grau d’ocupabilitat suficient. També 
s’hauria d’entrar a valorar l’eficàcia de XALOC per a filtrar les persones usuàries. Es comenta que l’eina 
ha quedat obsoleta, ja que hi ha eines en l’actualitat que fan el matching molt més efectiu. Molts 
usuàries de XALOC que tenen una baixa ocupabilitat i no troben feina i opinen que el servei no els és 
útil, al mateix temps que les empreses també tenen aquesta visió perquè les candidatures no s’ajusten 
i això és un peix que es mossega la cua. 
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1.9.2.1.2 Reforç dels instruments i metodologies per a l’Orientació Professional en 

relació a les opcions formatives, la valoració de les aptituds i capacitats, 

l’actitud vers el món laboral i l’empoderament 

Donada la menor utilitat assignada per part de les persones usuàries a les actuacions vinculades als 
processos d’orientació i de definició d’un itinerari professional, caldria millorar els instruments i les 
metodologies de les que es disposa per a orientar i informar sobre les opcions de formació, la valoració 
de les aptituds i capacitats, i el foment de les actituds positives vers el mercat laboral o del coneixement 
d’opcions per a l’adquisició d’experiència. 

Atès que s’observa que hi ha una certa dificultat per part de les persones usuàries a arribar a concertar 
una entrevista i també a donar a conèixer entre els seus coneguts que estan cercant feina, impulsar 
actuacions específiques per a treballar més les habilitats comunicatives i relacionals amb la finalitat de 
fer més efectiva la cerca de feina i la seva inserció laboral. 

 

1.9.2.1.3 Reforç de la connexió entre SLO i SSB 

A més a més, tant en l'orientació com en la formació (en l'orientació especialment per a els/les 
usuaris/àries amb una baixa ocupabilitat que necessitaran més temps per a desenvolupar el seu itinerari 
professional), la connexió dels serveis d’ocupació locals amb els serveis socials hauria de reforçar-se. Les 
persones necessitem treballar, pel que si els programes no inclouen cap tipus d'ajuda econòmica, o el/la 
usuari/a no compta amb ella, difícilment podrà centrar tota l'energia a millorar la seva posició socio-
laboral. D’altra banda, l’ocupabilitat de les persones usuàries sovint depèn de situacions personals i de la 
unitat familiar que cal resoldre prèviament o en paral·lel al tractament dels aspectes laborals que limiten 
la seva participació en el món laboral. 

Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

Es comenta que la digitalització pot ser una oportunitat per a millorar els serveis d’intermediació i 
orientació professional i que es té la sensació que les eines amb les que disposen els SLO no han canviat 
en els darrers anys. És a dir, s’ha de canviar la relació amb l’empresa, amb els usuaris per comunicar, 
etc. També s’hauria d’aprofitar la informació de les persones usuàries i de les empreses per mitjançant 
el big data i la IA poder ajustar millor la prestació dels serveis. 

En aquest sentit es veu la necessitat d’anar avançant en el disseny i implementació de sistemes 
d’informació que ajudin en aquests processos, independentment de com XALOC evolucioni, amb 
prototipatges fets a mida de la realitat dels serveis i que aquests siguin el resultat d’un treball conjunt 
i compartit dels SLO. 

Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

S’assenyala que hi ha un excés de dispositius d’orientació professional a la comarca i que potser caldria 
racionalitzar-los. 

També es comenta que s’està d’acord en que cal més coordinació: que cal compartir metodologies i 
recursos per l’atenció a l’usuari i la derivació de recursos. 
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1.9.2.1.4 Reforç de la Intermediació Laboral en base a un bon triatge i perfilat de les 

persones usuàries 

En el cas del servei d’intermediació Laboral de nou és important que hi hagi un millor i major triatge i 
perfilat de les persones usuàries dels SLO, atès que a aquest servei hi haurien d’accedir les persones 
usuàries amb un grau d’ocupabilitat raonable. La baixa taxa d’inserció - que se situa al voltant del 20% - 
d’alguna manera confirma que hi ha un elevat nombre de persones usuàries que no presenten el grau 
d’ocupabilitat necessari i que prèviament els cal orientació professional i treballar la seva ocupabilitat. 
En el cas de la intermediació, entre els criteris per establir el perfilat s’haurien de tenir en compte el 
número de PAOs en les quals l'usuari/ària ha pres part, la seva situació laboral actual, la nacionalitat, i el 
nivell d’estudis. 

1.9.2.1.5 Reforç de la prospecció empresarial i dels equips que donen suport als 

processos d’Intermediació Laboral 

D’altres factors que també caldria reforçar en l’àmbit de la intermediació per tal d’assolir una inserció 
més elevada seria, d’una banda, la prospecció empresarial i, d’altra banda, els equips que donen suport 
als processos d’intermediació.  

En conseqüència el que es proposa és que es disposi de més temps d’atenció per a cada usuari/ària 
(reduint la ràtio usuaris/intermediador laboral).  

D'altra banda, la prospecció d'ofertes de treball hauria d’estar ajustada i especialitzada en els perfils de 
els/les usuaris/àries dels SLO.  

 

Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

S’exposa que hi ha persones usuàries que no milloraran la seva situació d’ocupabilitat perquè abans 
cal treballar altres aspectes que dificulten la seva inserció laboral efectiva i en aquest sentit s’assenyala 
la importància de treballar conjuntament amb serveis socials. En aquest sentit és cabdal el treball 
protegit o els plans d’ocupació. 

Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

No es comparteix la idea de que manqui personal, però si que caldria compartir la tasca que realitzen. 
Es posa l’exemple de la prospecció d’empreses on hi ha un munt de persones que s’hi dediquen però 
que no es comparteix el resultat d’aquest treball i, per tant, l’eficàcia en les polítiques d’orientació i 
d’intermediació laboral son menys efectives. 

D'altra banda, respecte a la prospecció d'ofertes de treball s’assenyalen dues coses. En primer lloc, que 
aquesta prospecció hauria d’estar ajustada i especialitzada en els perfils de els/les usuaris/àries dels 
SLO i, per tant, s’hauria de centrar en uns sectors i llocs de treball concrets. En segon lloc, també 
s’apunta que potser caldria actualitzar la metodologia de prospecció, centrant-ho més en el 
coneixement dels llocs de treball que una empresa genera o pot generar i, en conseqüència, centrar-
ho en unes visites als centres de treball per a conèixer millor el tipus de competències i tasques que 
requereixen els llocs de treball per ajustar millor les candidatures que es presenten i obtenir un major 
reconeixement de la utilitat del servei. 
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1.9.2.2 Formació  

1.9.2.2.1 Reforç de l’oferta de formació retribuïda i de programes de formació i treball 

per a les persones usuàries en risc d’exclusió laboral 

Per a aquelles persones usuàries en risc d’exclusió laboral que els cal una reorientació professional que 
implica un itinerari amb una dedicació important, s’hauria de programar una oferta formativa retribuïda 
o impulsar programes de formació i treball. 

Aquesta necessitat s’ha evidenciat tant en l’avaluació dels serveis d’orientació com en els de formació, ja 
que les persones que no perceben cap tipus d’ingrés o aquest és insuficient per a la sostenibilitat de la 
unitat familiar, l’objectiu principal és trobar feina, dificultant els processos d’orientació professional, que 
sovint comporten un procés de millora de les qualificacions professionals i de l’experienciació. En 
conseqüència, hi ha d’haver una oferta formativa i programes de formació i treball específics per aquest 
col·lectiu. 

 

1.9.2.2.2 Reforç de l’oferta formativa actual: més places, major diversitat de l’oferta i 

configuració d’itineraris formatius 

L’avaluació constata, d’una banda, que la taxa d’inserció és superior per a les persones usuàries dels 
serveis de formació que de les que ho son del servei d’intermediació, evidenciant una major ocupabilitat 
per part de les persones disposades a millorar la seva qualificació professional. D’altra banda, es constata 
que hi ha una part important de persones usuàries dels serveis de Formació que no donen continuïtat als 
processos de qualificació professional per diversos motius, entre els quals hi ha: 1) escassetat i poca 
diversitat de l’oferta 2) oferta de places inferior a la demanda 3) manca d’itineraris formatius en l’oferta. 

 

Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

Es comenta que els programes del SOC de treball i formació en el passat sempre incorporaven un 
component formatiu important, però que en els darrers anys aquesta component s’ha anat reduint a 
mínims. 

S’assenyala també que en l’actualitat el SOC promou els programes adreçats a joves, quan la situació 
actual és que el col·lectiu que més ho necessita és el de majors de 45 anys. Es comenta que les 
polítiques del SOC sempre van amb un retard, que responen a un moment passat que ha canviat, ja 
que la conjuntura fa uns anys era d’elevada incidència de l’atur entre els joves. 

També s’assenyala que cal canviar algunes actituds i potenciar la cultura de l’esforç. Es comenta que 
hi ha persones que s’especialitzen en conèixer els subsidis i recursos que hi ha per a viure sense 
treballar i aquesta cultura es transmet de pares a fills. S’apunta que cal lligar els ajuts a un pla de treball 
(amb objectius i resultats concrets) del que se’n faci un seguiment i sigui un prerequisit executar-lo 
per rebre els ajuts. Si no es fa d’aquesta manera s’està potenciant la cultura del subsidi a canvi de res. 
Per tant, s’hauria d’incidir en els criteris d’atorgament de les prestacions. 

Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

En relació a aquest punt s’assenyala que és clau la concertació territorial i el disposar d’un acord marc 
ja que si no es pot planificar l’oferta no es poden crear ni itineraris ni disposar d’una oferta 
diversificada. També és clau que hi hagi espais com la Taula per la formació professionalitzadora que 
és on es plantegen les necessitats i les accions a emprendre per a coordinar millor l’oferta i ajustar-la 
a la realitat del territori. Amb tot, també es comenta que en l’àmbit de la formació ocupacional caldria 
que hi hagués un espai de treball específic, que podria ser un Grup de treball o Comissió. 
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1.9.2.2.3 Reforç dels programes amb un enfoc integral adreçats a persones amb nivells 

d’ocupabilitat baixos, en els que hi hagi una vinculació entre la formació i la 

intermediació laboral 

En el cas de persones a l’atur amb estudis d’ESO o inferiors i amb experiència laboral anterior en 
ocupacions i sectors d’escassa demanda laboral, crear programes específics de reorientació laboral en els 
que la formació estigui molt vinculada als processos d’Intermediació Laboral. 

L’avaluació evidencia que la formació amb major èxit és la que s’adreça a aquestes situacions i en les que 
la persona usuària rep una atenció integral respecte a les diferents PAO que milloren la seva ocupabilitat 
i que inclouen orientació professional, formació, experienciació i intermediació laboral. En aquests casos 
es dona un major encaix entre la formació rebuda i la feina que finalment s’obté. 

El focus de la formació per aquest grup ocupacional se centra en l’obtenció del títol d’ESO i també en la 
formació instrumental. 

 

1.9.2.2.4 Replantejar l’oferta actual de formació adreçada a persones a l’atur que ja 

tenen estudis professionalitzadors, atès la valoració de la utilitat que se li 

adjudica 

L’avaluació constata que les persones usuàries amb menys de dos anys d’experiència laboral i les 
persones que estan ocupades perceben una major utilitat de la formació, ja sia per a l’objectiu final 
d’inserir-se en el mercat laboral o per a la millora de la seva ocupabilitat. Per contra, les persones 
desocupades amb més de dos anys d’experiència laboral i amb estudis professionalitzadors tenen una 
menor percepció d’utilitat de la formació, sobretot en relació a la feina on s’han ocupat finalment. 

En aquest sentit, seria important aprofundir en les causes d’aquests resultats de l’avaluació per tal 
d’ajustar millor l’oferta dels SLO i l’assignació de recursos. 

Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

Es comenta també que els Certificats de Professionalitat no son una formació que demandi el mercat, 
ja que moltes de les persones usuàries no poden dedicar-hi tant temps, i les empreses consideren que 
estan obsolets quant a continguts. 

Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

S’opina que cal anar cap el disseny d’accions de formació a mida. Saber què necessita l’empresa per 
cobrir llocs de treball concrets. Han de ser formacions específiques, intenses i no massa llargues, que 
a més lliguin amb la inserció laboral. 

També té sentit impulsar programes de formació en format DUAL per a garantir els ingressos. 

Es debat sobre el que la concertació territorial permetrà alhora de dissenyar projectes i programes 
propis que abordin aquesta necessitat. En teoria amb la concertació ja no s’està subjecte al disseny 
dels programes i subvencions del SOC i, per tant, es podria plantejar un programa específic amb un 
disseny fet a mida amb els recursos adequats. Amb tot, encara està per concretar per part del SOC que 
serà la concertació territorial. 
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1.9.2.2.5 Incidir la necessitat de formar-se i orientar-se professionalment de forma 

permanentment 

 

1.9.2.3 Plans d’ocupació  

1.9.2.3.1 Potenciar els programes que incentiven la contractació de persones en risc 

d’exclusió social en el sector privat per davant dels Plans d’ocupació públics  

La major part de l'evidència demostra que els programes d'ocupació subvencionats en el sector públic, 
resulten ser relativament ineficaços i amb una repercussió insignificant al mercat de treball. No obstant 
això, aquells programes basats en incentius al sector privat han demostrat una major efectivitat.  

Es tractaria doncs de fomentar els programes d’experienciació en el sector privat front els que s’enfoquen 
en el sector públic. Des de les administracions locals també es poden plantejar subsidis als salaris per 
compensar la menor productivitat d’alguns aturats i aturades i aconseguir, encara que el salari sigui baix, 
que treballar surti a compte respecte a percebre una prestació d’atur o ajut social.  

 

1.9.2.3.2 Reformular el disseny dels Plans d’ocupació públics  

Limitar l’accés al programa a les persones en atur de llarga durada i menor ocupabilitat per als quals es 
considera molt improbable que arribin a trobar feina per si mateixes, i no es considera adequada la 
participació en cap altra política activa d’ocupació. Aquest col·lectiu el fet de treballar després d’un llarg 
període a l’atur els millora la seva percepció d’ocupabilitat i els ofereix una possibilitat d’adquirir 
experiència laboral. 

Vincular el programa a les polítiques passives, fent la participació obligatòria per continuar percebent la 
prestació per desocupació.  

Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

En aquest sentit s’apunta la necessitat de programar una oferta formativa que sigui de valor per a la 
millora de l’ocupabilitat de les persones, en àmbits com la digitalització, per exemple, però també en 
d’altres àmbits on les competències hagin pogut quedar obsoletes. Evitant sempre les formacions 
llargues i potenciant les microformacions. 

Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

Hi ha moltes persones usuàries que abandonen les formacions o que deixen de formar-se quan la 
situació econòmica és expansiva i això els porta a quedar obsolets en el futur i a quedar exclosos del 
mercat laboral. Cal sensibilitzar a les persones sobre la importància d’estar al dia i de construir un 
projecte professional. Hi ha ocupacions que desapareixen i moltes persones no en son conscients. 

Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

S’assenyala que seria positiu impulsar mesures per incentivar la contractació a l’empresa, sobretot en 
els primers mesos de contractació. Tanmateix s’evidencia que és un mecanisme complex de gestionar. 
Els Monjos comenta que ja tenen aquest tipus d’incentiu però, fins i tot, reduint molt la documentació 
a presentar (estatuts, escriptures, etc.), costa que les empreses s’apuntin a aquest tipus d’ajudes. 
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Eliminar la renovació del dret a percebre la prestació pel fet de participar en el programa, a fi que una 
participació prou llarga en el programa no habiliti la persona participant a tornar-la a percebre tot just 
acabar.  

 

1.9.2.3.3 Reforçar els Plans d’ocupació públics amb d’altres PAO com l’Orientació 

Professional, la Formació i, sobretot, la Intermediació Laboral 

Diverses avaluacions fetes en relació als plans de foment d’ocupació pública demostren que els efectes en 
la inserció de les persones beneficiaries d’aquests plans tendeixen a ser negatius precisament pel fet que 
durant l’execució d’aquests programes no es duen a terme altres actuacions que permetin la seva inserció 
posterior en el mercat laboral ordinari. 

Així, les persones beneficiaries d’aquests plans d’ocupació públics durant la seva execució haurien de 
seguir amb l’atenció personalitzada que se’ls ofereix des dels SLO, incidint ja que es tracta de persones 
amb baixa ocupabilitat en les polítiques com la Formació i en l’Orientació Professional i en cas que la seva 
ocupabilitat sigui suficient per inserir-se en el món laboral també amb la Intermediació Laboral. 

1.9.2.4 Creació i consolidació d’empreses  

1.9.2.4.1 Reforç de la Creació i consolidació d’empreses en base a un bon triatge i 

perfilat de les persones usuàries i els projectes empresarials 

L’evidencia empírica mostra que aquesta PAO té impactes positius sobre la probabilitat d'ocupar-se, tot 
i que aquesta se circumscriu a persones que tenen estudis professionalitzadors i/o experiència laboral. 
Son persones autosuficients que la responsabilitat de poder treballar per compte propi l’assumeixen 
personalment. 

D'altra banda, el potencial de les noves empreses depèn en certa mesura que existeixi una veritable 
motivació i una oportunitat real de negoci. Atès que hi ha una majoria d’usuaris/àries que les motivacions 
son vocacionals o bé perquè l’autoocupació era la única sortida per a seguir treballant, els serveis de 
creació i consolidació d’empreses han de continuar dedicant els seus recursos precisament a descartar 
iniciatives empresarials o a redissenyar-les.  

Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

És el programa que es considera més efectiu de totes les PAO i el que empodera més. I després el grau 
de recol·locació en el mercat ordinari és molt fàcil, fins i tot, amb persones usuàries amb baixa 
ocupabilitat. Es comenta el cas del perfil d’administratives que després s’insereix força bé. L’actitud 
de recerca activa com a resultat de l’empoderament és on s’observa l’efectivitat dels Plans d’ocupació. 
L’excepcionalitat en els alts nivells d’inserció que registren a la comarca els Plans d’ocupació 
confirmaria que és una política efectiva. 

La problemàtica amb els Plans d’ocupació és que el municipis petits utilitzen la figura dels Plans 
d’ocupació com a recurs per a tenir personal. Els Plans d’ocupació haurien de donar suport a serveis 
municipals, no cobreixen llocs estructurals. Aquest fet s’ha acabat pervertint davant la dificultat de 
cobrir aquells llocs estructurals. 
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1.9.2.4.2 Reforç del suport en la cerca de finançament, ajudes o subvencions, el suport 

en la cerca de contactes o allotjament empresarial 

Aquests han estat els serveis on la valoració d’utilitat ha estat menor i, en conseqüència, s’haurien de 
reforçar. 

 

1.9.2.4.3 Integració dels sistemes d’informació de gestió de les diferents entitats que 

presten el servei 

En l’avaluació s’ha constatat la dificultat per obtenir les dades de l’univers i la selecció de la mostra a 
participar en l’enquesta. Això ha impedit que es pogués aplicar la postestratificació que hagués facilitat 
extrapolar els resultats a l’univers i, en conseqüència, l’anàlisi dels resultats son els de la mostra que pot 
estar esbiaixada respecte a la població usuària atesa. 

En aquest sentit s’hauria d’avançar en la integració de la informació per part dels dos serveis que 
despleguen aquesta política, que son l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès i la Mancomunitat Penedès-Garraf. 

Aquesta integració permetria un millor seguiment de les actuacions dutes a terme per les dues entitats, 
evitant duplicitats i facilitant la tasca del personal que presta el servei. A més facilitaria també les tasques 
d’avaluació i seguiment dels projectes empresarials. 

Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

Es comenta que s’està d’acord en que no és una PAO que serveixi per a totes les persones usuàries. Hi 
ha una tendència sovint dels Serveis d’ocupació de derivar moltes persones dels seus serveis a aquesta 
política i això és un error. Aquesta no és la realitat comarcal i, per tant, els resultats tan bons 
confirmarien aquest tret diferenciador. 

Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

S’assenyala que moltes persones usuàries quan contacten amb el servei el primer que pregunten és si 
hi ha una subvenció i com se’ls contesta que no n’hi ha és normal que la percepció sigui negativa en 
relació al finançament. 

Línies de finançament n’hi ha i s’expliquen, una altra cosa és que s’ajustin o no. Es podria avançar en 
configurar línies que s’ajustin més a les necessitats dels emprenedors i emprenedores però les 
administracions locals no acostumen a disposar d’aquestes polítiques perquè no son la seva 
competència. És a dir, és un desencaix entre les expectatives i l’abast de les administracions locals. Es 
comenta que abans hi havia el préstec INICIA i actualment no existeix i es nota. En aquest sentit també 
es parla que s’hauria de treballar més amb les entitats financeres. Es comenta també la possibilitat de 
connectar inversors amb emprenedors però l’experiència amb la FEGP és que costa molt arribar a 
concretar projectes a finançar.  

Hi ha un àmbit on si es comenta que es podria aprofundir que és en la part més relacional, creant una 
xarxa que els permeti tenir un recolzament en el procés emprenedor (networking d’empreses, 
emprenedors i mentors). Es parla de la solitud en l’emprenedoria i que l’Ajuntament de Vilafranca ha 
presentat un projecte singular a la Diputació de Barcelona amb el que es treballarà conjuntament amb 
la Mancomunitat. 
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Valoració per part del personal tècnic dels serveis 

Es comenta que el Consell Comarcal també dona serveis d’atenció als emprenedors per als municipis 
més petits i forma part dels Centres Locals dels Serveis a les Empreses (CLSE) de la Diputació de 
Barcelona. En aquest sentit, utilitzen els seus sistemes d’informació i els cercles de comparació els 
permet valorar el grau d’eficàcia del servei. 
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1.9.3 ACCIONS PROPOSADES 

Orientació professional 
i intermediació laboral

Reforç de l’Orientació Professional en 
base a un bon triatge i perfilat de les 

persones usuàries i una assignació més 
personalitzada i flexible de recursos

Reforç dels instruments i metodologies 
per a l’Orientació Professional en 

relació a les opcions formatives, la 
valoració de les aptituds i capacitats, 

l’actitud vers el món laboral i 
l’empoderament

Reforç de la connexió entre SLO i SSB

Reforç de la Intermediació Laboral en 
base a un bon triatge i perfilat de les 

persones usuàries

Reforç de la prospecció empresarial i 
dels equips que donen suport als 

processos d’Intermediació Laboral

Formació

Reforç de l’oferta de formació 
retribuïda i de programes de formació i 
treball per a les persones usuàries en 

risc d’exclusió laboral

Reforç de l’oferta formativa actual: 
més places, major diversitat de l’oferta 

i configuració d’itineraris formatius

Reforç dels programes amb un enfoc 
integral adreçats a persones amb 

nivells d’ocupabilitat baixos, en els que 
hi hagi una vinculació entre la formació 

i la intermediació laboral

Replantejar l’oferta actual de formació 
adreçada a persones a l'atur que ja 
tenen estudis professionalitzadors, 

atès la valoració de la utilitat que se li 
adjudica

Plans d’ocupació

Potenciar els programes que 
incentiven la contractació de persones 

en risc d’exclusió social en el sector 
privat per davant dels Plans d’ocupació 

públics

Reformular el disseny dels Plans 
d’ocupació públics

Reforçar els Plans d’ocupació públics 
amb d’altres PAO com l’Orientació 

Professional, la Formació i, sobretot, la 
Intermediació Laboral

Creació i consolidació 
d’empreses

Reforç de la Creació i consolidació 
d’empreses en base a un bon triatge i 
perfilat de les persones usuàries i els 

projectes empresarials

Reforç del suport en la cerca de 
finançament, ajudes o subvencions, el 

suport en la cerca de contactes o 
allotjament empresarial.

Integració dels sistemes d’informació 
de gestió de les diferents entitats que 

presten el servei
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2.1 QÜESTIONARI 
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2.2 GUIÓ GRUP DE DISCUSSIÓ ORIENTACIÓ-INTERMEDIACIÓ-FORMACIÓ-PLANS 

D’OCUPACIÓ 

 

 

 

 

 

 

 
A) QÜESTIONS VINCULADES A L'EFICÀCIA 

1.-Percepció d’eficàcia esperada i real (pre-post): visió general dels serveis d’orientació-

intermediació i dels programes de formació i plans d’ocupació 

1.- Imagineu que parleu amb un amic/a o amb un familiar abans d'haver anat a rebre orientació-

intermediació i/o a fer formació i/o a participar en un Pla d’Ocupació. Com li explicaries què 

esperàveu rebre i aconseguir?  

• Amb què us esperàveu trobar i què esperàveu aconseguir? 

• És un servei/programa en el qual esperàveu que aconseguir una feina? • Per a orientació-

intermediació: un altre tipus de suport (dominar les eines de cerca de feina (redacció de 

CV, llocs de cerca d'ofertes de treball, etc.)? •Per formació: hi havia pràctiques, hi havia 

perspectives–reals, percebudes o suggerides- de sortida laboral?). •Per a Plans 

d’ocupació: poder trobar després una feina fora o dins de la administració publica? Poder 

treballar i cotitzar con a mínim 6 mesos? 

 

2.- Si després d'assistir a rebre orientació-intermediació i/o a fer formació i/o a participar en un 
Pla d’Ocupació, torneu a trobar-vos amb el vostre amic/a o familiar, què els explicaríeu? Va 
haver-hi diferències entre el que el que us esperàveu aconseguir i el que vau aconseguir? En 
quins aspectes? 

2.-Eficàcia per activació per a la feina 

3.- Penseu que us va ajudar més a començar a fer passos/ continuar donant-los: 1) les 

habilitats/capacitats tècniques adquirides o 2) altres qüestions més emocionals (autoestima i la 

seguretat en un/a mateix)? 

• En l'època posterior a assistir a l’orientació-intermediació-formació-pla d’ocupació, us 

vau sentir amb major autoestima per trobar feina? Us va ajudar a superar pors? Podríeu 

descriure els sentiments? 

1. Presentació de l’entrevistador/a. Presentació Activa Prospect. Presentació de la entitat que 
contracta. Explicació breu del objectiu del projecte, i en concret de l'avaluació.  

2. Explicació del procés de la dinàmica de grup.  
3. Diferenciar entre el que és orientació, intermediació, formació i plans d’ocupació 
4. Remarcar que no hi ha respostes correctes ni incorrectes, només volem conèixer la 

visió i experiència de cada un dels participants. 
5. Demanar permís per enregistrament: Remarcar el caràcter confidencial del contingut 

de les respostes i per a un ús exclusivament tècnic per part de l’equip avaluador.  
6. Demandar presentacions: Noms, quina/es PAO/s han fet I a quin servei han assistit 
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• Penseu que per haver assistit als serveis/programes, la vostra actitud per buscar feina ha 

canviat? Com es ara? El canvi és només pel serveis/ programes o per altres motius? 

Quins? 

4.- A continuació us mostraré algunes dades dels resultats de l'enquesta que vau emplenar. Sobre 
la base de la vostra pròpia experiència, parlem dels possibles perquès d'aquestes dades  

 
• El nivell d’utilitat de l’orientació és d'un 7,5 (valoració d'1 a 10). 

 

• De les persones que van fer servir la Borsa de Treball (del servei), un 21% va aconseguir 
una feina. D’aquestes persones:  

Un 75%. ho va fer amb un contracte temporal 

Un 59% (dels que van aconseguir feina) no la mantenen. 
• De les persones que van fer cursos de formació, un 56% en manté a l’atur. Un 29% va 

aconseguir una feina, i la resta (15%) va canviar de feina o va millorar la seva situació 
laboral.  

De les persones que sí que van aconseguir una feina, un 49% ho va fer en una feina 
relacionada amb la formació que van fer. 

• De les persones que van fer un Pla d’Ocupació, un 50% va aconseguir una feina. 
Aquestes persones indiquen que en el 68% del casos, la feina estava relacionada amb les 
tasques/competències del Pla d’Ocupació.  

 

• El nivell de valoració de tenir més possibilitats de trobar feina, és de 6,2 en les persones 
que van fer formació i de 6,6 per part dels que van fer un Pla d’Ocupació (valoració d'1 a 
10). 

B) QÜESTIONS DE DISSENY PER A UNA MAJOR EFICÀCIA: SUGGERIMENTS DE MILLORA  

5.- Després de la vostra experiència en els serveis/programes, podríeu explicar com seria 
l'orientació-intermediació-formació-pla d'ocupació ideals (carta als Reis)? Quins canvis faríeu? 
Important: Diferenciar entre allò que:  

- Us va agradar/valoreu molt bé, i per això penseu que s'ha de mantenir i/o reforçar 
- Heu trobat a faltar perquè no existia  
- No us ha agradat/no valoreu bé, i per això penseu que s'ha de canviar 

 

• Tranversals: Difusió del servei. Capacitació del personal dels serveis/programes.  

• Possibles suggeriments de millora orientació: orientació més adaptada a la realitat del 

mercat de treball; atenció grupal vs atenció individualitzada; orientació on line; 

seguiment; tastets d'oficis; informació mercat del treball; acompanyament i/o 

entrenament en realització d'entrevistes;  

• Possibles suggeriments de millora intermediació: ofertes laborals més adaptades a la 

vostra realitat; major relació amb les agències de col·locació; speed dating; accions de 

reclutament a mida de les empreses; espais de recerca de feina. 
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• Possibles suggeriments de millora formació: formació més adaptada a la realitat del 

mercat de treball; formació on line; canvis en els criteris de selecció (estar a l’atur, nivell 

d'experiència laboral, nivell d'estudis, edat, nacionalitat, temps que es porta en a l’atur, 

haver realitzat altres cursos anteriorment, etc.) 

• Possibles suggeriments de millora Plans d’ocupació: Plans d’ocupació més adaptats a la 

realitat del mercat de treball; plans d'ocupació amb participació del sector privat; canvis 

en els criteris de selecció (estar a l’atur, nivell d'experiència laboral, nivell d'estudis, edat, 

nacionalitat, temps que es porta en a l’atur, haver realitzat altres Plans d’ocupació 

anteriorment, etc.) 

 

5.1.- Matriu de priorització i consens, per posar en comú els suggeriments de millora. Es 

demanarà que cadascuna dels suggeriments de millora proposades es valorin conjuntament 

d'1 a 10 tant pel que fa a la seva importància com al seu nivell de consens. 
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