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L'Observatori de Mercat de Treball de la Comarca d'Osona té el propòsit de 

seguir les línies bàsiques -com a mínims comuns i objectius- de funcionament que des 

del Servei de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona s'estan marcant. En 

aquest sentit, ja des del principi i durant els seus primers mesos de funcionament, hi ha 

hagut la voluntat d'explotar el conjunt de dades que des d'aquest Servei s'estan 

proporcionant, i fer-ho en línea als indicadors bàsics que en els darrers mesos s'estan 

discutint. 

Més enllà, però, des de l'Observatori del Mercat de Treball de la comarca 

d'Osona ens hem proposat un seguit d'objectius que confiem poder anar assolint amb el 

mínim temps possible, i que estan orientats cap a la captació d'aquell conjunt 

d'informacions més microeconòmiques de la mateixa comarca. Contràriament, en 

aquests primers mesos de funcionament -i d'acord amb la proposta presentada en 

l'Oferta Pública d'Adjudicació-, els esforços s'han centrat exclusivament en l'anàlisi de 

les dades estadístiques que s'acostumen a analitzar des dels diferents observatoris 

existents, i que en bona part han estat facilitades pel mateix Servei de Promoció 

Econòmica de la Diputació de Barcelona. De cara al futur, ens proposem noves 

perspectives que, resumidament, es defineixen en les segients línies: 

l.- Construcció d'una base de dades d'empreses de la comarca d'Osona. En 

l'actualitat ja es disposa d'una base de dades d'empreses que cal completar, mantenir, i 

orientar cap als objectius bàsics que cal perseguir des d'un Observatori del Mercat de 

Treball. En aquest sentit, s'ha previst l'establiment d'un primer contacte a principis del 

mes de febrer de 1997 amb els directors de Recursos Humans de les principals empreses 

de la comarca per establir un marc de funcionament continuat en la transmissió 

d'informació que pugui millorar l'eficiència de les diferents accions que es 

desenvolupen envers al mercat de treball. 

2.- En relació a l'apartat anterior, creiem que s'haurà d'aprofundir en la definició 

del que poden esdevenir els nous llocs de treball que es generaran a les empreses i 

institucions de la comarca. Igualment, o fins i tot més important, també cal establir 

quines seran les necessitats de llocs de treball que es produiran per la simple renovació



  

de les persones actualment empleades, un apartat sobre el qual a partir de l'explotació 

actual de les dades estadístiques disponibles es pot dir ben poca cosa. 

3.- Donades les particularitats del procés de creació del nostre Observatori de 

Mercat de Treball -fruit de l'acord de diferents institucions públiques de la comarca- 

creiem que una bona forma de transmetre informació actualitzada i de fàcil accés passa 

per la introducció de la informació processada a la xarxa Internet. En una primera fase, 

que finalitzaria abans del mes de març, es presentarà la informació dins de la xarxa 

Internet de forma estàtica. En una segona fase tenim previst poder crear el soft adequat 

per tal que el mateix usuari pugui delimitar quin tipus d'informació desitja. 

4.- Des de l'Observatori d'Osona es vol potenciar al màxim la recerca 

d'informació que va estretament lligada a la formació ocupacional. A tal efecte, s'ha 

pensat crear els mecanismes per poder seguir la informació referent a aquests cursos 

d'una forma més puntual.



DADES PIB 

1. Tipus i utilitat de les dades 

Les dades analitzades corresponent al PIB per sectors i àmbits comarcals, i 

l'Índex de renda per-càpita. Les dades serveixen per veure, des d'un terreny 

macroeconòmic, quines són les grans orientacions que està prenent la nostra comarca. 

2. Qiiestions referents a la font d'informació 

- Anuari Econòmic Comarcal. Periodicitat anual. Caixa de Catalunya. 

- Document de treball DOCT 96R64 del Departament d'Economia, Estadística i Economia 

Espanyola de la UB. 

Indirecta: 

- Institut d'Estadística de Catalunya: Estadística comarcal i municipal 1992. Generalitat de 

Catalunya. 

- Instituto Nacional de Estadística: Indicadores sociales. (1991) 

Les dades són de carácter anual. Les casuístiques que cal tenir en compte són les 

típiques d'unes dades de PIB, agravades per l'elevat nombre de relacions inter- 

comarcals que es produeixen en un àmbit tan reduit i obert com ara Catalunya.



  

DADES DE L'INSS 

1.- Tipus i utilitat de les dades 

Les dades que aquí es comenten són les que provenen dels registres de l'Institut 

Nacional de Seguretat Social. En aquestes dades es registre, d'una banda, les empreses 

que cotitzen a la Seguretat Social, i de l'altra, el nombre d'assalariats per compte aliena 

que cadascuna d'aquestes empreses té actualment. 

La utilitat d'aquestes dades és, doncs, múltiple. A partir d'elles es poden 

identificar les diferències estructurals en els teixits productius fins a un àrea municipal 

d'acord amb la pròpia codificació de l'Institut. Es poden fer comparacions entre 

estructures productives de diferents àmbits geogràfics, i detectar àrees d'especialització 

relativa i absoluta. 

També es factible realitzar anàlisis de dimensió del teixit empresarial, tot plegat 

diferenciant sectors d'activitat econòmica i àmbits geogràfics diferents. Aquesta anàlisi 

de dimensió és factible realitzar-la a nivell evolutiu per contrastar les tendències 

existents en els diferents àmbits productius. 

Amb les dades proporcionades es pot seguir, des d'un punt de vista evolutiu, el 

total d'empreses actives i total d'assalariats, podent diferenciar per àmbifs geogràfics i 

també sectors d'activitat econòmica. D'aquí es pot deduir quines són activitats en 

expansió i recessió, una informació que pot resultar de màxima importància quan es 

tracta de definir mòduls de formació. 

Finalment, amb les dades de l'INSS -i tenint en compte com són facilitades- es 

pot fer una anàlisi molt completa de l'evolució del teixit empresarial. Partint de les 

empreses existents en uns instants concrets del temps t, es pot identificar quina part 

d'aquestes empreses ha desaparegut -des d'un punt de vista d'activitat suportada per 

treballadors aliens-, i de les empreses que romanen, quantes s'han mantingut en un 

interval de dimensió, quantes han guanyat tamany i quantes n'han perdut. A aquest 

procés si poden afegir, finalment, aquelles empreses que s'han incorporat com a noves



en el teixit industrial, tenint com a resultat final d'aquesta operativa el nombre 

d'empreses existents en un nou període t+1. Tot plegat pot realitzar-se definint 

l'activitat empresarial a diferents nivells d'àmbit geogràfic i per diferents sectors 

econòmics. 

2. Qiiestions referents a la font d'informació 

Les dades són proporcionades pel Servei Promoció Econòmica de la Diputació 

de Barcelona. No obstant, qui processa les dades i esdevé origen d'aquestes és 

l'Observatori de Sabadell, a qui arriben les cintes directament de l'INSS. 

La periodicitat de les dades de l'INSS és semestral (amb data 30 de juny i 31 de 

desembre de cada any), si bé l'última actualització és de desembre de 1995. En un futur 

immediat es disposarà de dades més actuals, d'acord amb la nova Classificació Nacional 

d'Activitats Econòmiques de l'any 1993 (CNAE-93). Aquestes dades es disposaran pels 

anys precedents. 

El format de les dades no es directament el registre d'empresa per empresa 

donada la seva confidencialitat. El producte analitzat consisteix en una base de dades 

que proporciona informació sobre els centres de cotització i el nombre d'afiliats a la 

Seguretat Social (assalariats), classificats segons l'activitat econòmica desenvolupada i 

per la grandària del centre en funció del nombre d'assalariats d'acord amb uns trams 

pre-establerts. Les dades es subministren a nivell municipal per a tota la província de 

Barcelona. 

Les dades es faciliten en dos fitxers diferents: 

l.- El primer fitxer, anomenat TINSYYXX.DBF, consisteix en un fitxer 

DBaselll que conté les empreses i els assalariats per trams d'assalariats per al primer 

semestre (Y Y="06”) o segon semestre (YY-—'12') de l'any XX. El processament adequat 

d'aquest fitxer ens permet fer una fotografia estàtica sobre la situació del teixit 

empresarial en un instant concret del temps. 

2.- El segon fitxer, anomenat CINSY Y XX.DBF, és també un fitxer DBaselll que 

conté les empreses i assalariats per trams d'assalariats de les empreses existents just un 
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any abans. Per tant, serveix per controlar quina ha estat l'evolució de les empreses 

identificades un any abans en quant a nombre d'empreses desaparegudes i canvis de 

tram. 

Els dos fitxers es proporcionen amb una estructura de camps idèntica, i que és la 

segúent: 

PERÍODE.- Variable alfanumérica (5 carácters) que s'inicia amb T si són dades del 

fitxer TINSS, i amb C si són dades del fitxer CINSS. Tot seguit hi ha YYXX per 

identificar el semestre i any. Per exemple, si en aquest camp hi figura T1295, el que ens 

indica és que aquell registre fa referència al segon semestre del 1995, i que es tracta 

d'una dada absoluta o d'estoc (de nombre d'empreses i assalariats) existents per aquella 

combinació període - activitat - àmbit geogràfic - tram d'empresa. 

MUNICIPI.- Variable alfanumèrica (5 caràcters) on s'identifica el municipi segons el 

codi assignat per l'ICE. 

TRAMACTU.- Variable alfanumèrica (2 caràcters) on s'identifica el tram al qual 

pertany un determinat nombre d'empreses i assalariats. Els trams són els segients: 

01 D”1 a 5 treballadors 

02 De 6 a 10 treballadors 

03 D”11 a 25 treballadors 

"04  De26a50 treballadors 

05 De 51 a 100 treballadors 

06 De 101 a 250 treballadors 

07 De 251 a 500 treballadors 

08 Més de 500 treballadors 
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TRAMANTE.- Variable alfanumérica (2 carácters) on s'identifica el tram al qual 

pertanyia una o un conjunt d'empreses ara fa un any. Aquesta informació només és útil 

en el fitxer CINSS, mentre que en el fitxer TINSS sempre esta a ‘00’. 

CNAE74.- Variable alfanumérica (3 caràcters) on s'identifica l'activitat empresarial 

d'acord amb la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de l'any 1974. 

EMPRES.- Variable numèrica (7 dígits) on s'identifica el nombre d'empreses existents 

per aquella combinació període - municipi - tram empresarial - activitat econòmica. Les 

empreses són enteses com a Centres de Cotització per la Tresoreria General de la 

Seguretat Social. Aquestes empreses han de tenir, per ser considerades en aquesta 

estadística, 1 o més treballadors assalariats contractats. 

ASSALARI.- Variable numèrica (7 dígits) on s'identifica el nombre d'assalariats 

ocupats per una combinació període - municipi - tram empresarial - activitat econòmica. 

Els assalariats són entesos com a treballadors per compte d'altri. No es consideren els 

treballadors autònoms. 

Finalment, recordar dues questions bàsiques entorn a aquestes dades: 

1.- No incorpora les persones que estan registrades a la Seguretat Social en la 

modalitat d'autònoms. Les dades només recullen els assalariats per compte d'altri. 

2.- Quan es parla de qualsevol tipus d'informació on intervé el nombre 

d'empreses cal tenir en compte que no es tracta d'unitats empresarials com a tals. La 

cotització a la Seguretat Social es fa a nivell de centres de cotització. Això implica que 

una empresa amb tres plantes de producció en àmbits geogràfics diferents serà 

comptabilitzada com tres "empreses" (en realitat tres centres de cotització) diferents. Per 

tant, el nombre d'unitats empresarials és menor i la seva grandària mitjana major. 

L'avantatge d'aquest tipus de dades és que els assalariats estan comptabilitzats allà on 
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realment desenvolupen la seva tasca. S'evita, per tant, comptabilitzar l'ocupació d'una 

empresa en l'àmbit geogràfic on està situada la seva seu central. 

3. Tractament de les dades procedents de la Xarxa d'Observatoris 

La informació, a nivell de l'Observatori del Mercat de Treball de la comarca 

d'Osona, s'ha tractat a dos nivells. Un primer, delimitant les dades referents a la pròpia 

comarca en un únic fitxer on s'hi han incorporat tots els períodes disponibles. La base 

de dades construida consta d'un total de 8.642 registres que s'analitzen des del full de 

càlcul Excel, mitjançant l'opció Tablas Dinámicas. La dimensió del fitxer i l'interfici 

utilitzat permeten fer una explotació molt ràpida de les dades sobre les quals, a més a 

més, es pot fer una explotació posterior en quant a càlcul de taxes de creixement, 

nombres índexs i moviments poblacionals (creació, desaparició i canvis de trams) del 

teixit empresarial. 

Un segon nivell d'explotació ha consistit en la construcció d'un fitxer únic amb 

les dades de desembre dels diferents anys pel total de la província de Barcelona. La 

dimensió final d'aquest fitxer és de 76327 registres, que són explotats mitjançant el 

programa estadístic SPSS per Windows. Aquest programa permet explotar, amb certa 

facilitat i rapidesa, un conjunt de dades tan elevat. Sobre el fitxer original s'han creat 

noves variables que agrupen activitats econòmiques a nivell d'un i dos dígits, i s'ha 

diferenciat també les poblacions d'Osona i de la resta de la província de Barcelona. 

Això permet calcular, mitjançant la tècnica dels Crosstabs, nivells d'especialització. 

També s'ha utilitzat aquest fitxer per veure la creació/destrucció de llocs de treball per 

tipus d'activitat, i veure si aquestes tendències identificades a nivell comarcal van en 

sintonia amb la tendència existent per a la totalitat de la província de Barcelona. 

S'ha construit, igualment, un quadre de moviments poblacionals (que adjuntem 

tot seguit) on s'identifica entre dos instants de temps el nombre d'empreses 

desaparegudes, i creades com a noves, així com també l'evolució en quant a dimensió 

de les empreses que s'han mantingut actives. El quadre sobre moviments poblacionals 

no s'ha utilitzat en el primer document d'anàlisi de la comarca d'Osona per considerar 

que cal una depuració de les dades. En aquest sentit, des de l'Observatori Mercat de 
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Treball d'Osona, s'ha concretat un diàleg continuat amb l'Observatori de Sabadell -des 

d'on es processen les dades- per assegurar la major fiabilitat possible de les dades. 

Igualment, tampoc s'ha insistit en l'anàlisi de les dades absolutes, d'acord amb 

la necessitat de depurar possibles errors. Sí que, per contra, s'ha insistit en l'anàlisi de 

les dades de tendència, on la fiabilitat és quasi absoluta. 

4. Indicadors bàsics 

Els indicadors bàsics que s'utilitzen o utilitzaran en l'anàlisi de les dades són: 

l.- Estructura assalariada i teixit empresarial per sectors econòmics, dimensió de 

les empreses. Anàlisi a nivell d'Osona i comparativa amb província de Barcelona. 

2.- Anàlisi d'especialització relativa a nivell dels diferents àmbits geogràfics de 

la comarca d'Osona, i nivells d'especialització relativa d'Osona respecte al total de 

província. 

3.- Anàlisi evolutiva en els canvis d'estructura productiva i ocupació a nivell de 

la comarca d'Osona. 

4.- Identificació d'on s'estan creant i destruint llocs de treball. Visió a nivells de 

sectors econòmics, tamany d'empreses i àmbits geogràfics de la mateixa comarca 

d'Osona. Comparació de les dades obtingudes respecte la totalitat de la província de 

Barcelona. 

S.- Anàlisi de dinàmica poblacional. Identificació de les xifres d'empreses 

desaparegudes i noves empreses, i també de canvis de dimensió empresarial per les 

empreses que sobreviuen. Aquesta anàlisi s'ha realitzat ja des de l'Observatori d'Osona. 

No obstant, no s'han publicat les dades per entendre que poden existir diferents tipus de 

problemàtiques que fan poc fiables les dades finals. No obstant, s'adjunta un quadre per 

poder comprovar quins tipus d'explotació es pensa fer per les esmentades dades. 
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DADES INEM 

1. Tipus i utilitat de les dades 

Les des des de l'INEM ens proporcionen el nombre d'aturats registrats als 

municipis i oficines de l'INEM de la comarca d'Osona. 

Ens dóna el número aproximat de parats a la comarca d'Osona (per municipis i 

oficines de l'INEM) segons unes determinades característiques socio-econòmiques. A 

partir d'aquestes dades podem analitzar el mercat de treball de la comarca i comparar-lo 

amb altres àmbits geogràfics. 

2. Qiiestions referents a la font d'informació 

2.1. Qui proporciona les dades 

1990-1995: Les dades han estat proporcionades per l'oficina de l'INEM de Vic. 

1994-1996: Les dades han estat proporcionades per la Xarxa d'Observatoris del 

Mercat de Treball Local de la província de Barcelona. 

2.2. Com les proporciona 

Oficina de l'INEM: En suport paper. 

Xarxa d'Observatoris: En suport informàtic. 

2.3. Periodicitat 

Oficina de l'INEM: Mensual. 

Xarxa d'Observatoris: . Semestral (juny i desembre) pel període 1994-1995. 

. Mensual a partir de 1996. 
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2.4. Casuístiques a tenir en compte a l'hora d'analitzar les dades 

2.4.1. Casuístiques relacionades amb l'anàlisi de les dades efectuada 

A causa de la diferent font de dades, l'anàlisi de l'atur per a cada variable s'ha 

efectuat partit: 

Pel període 1990-95, les dades utilitzades són les de l'INEM-Vic referides al 

mes de desembre dels anys corresponents. L'evolució es fa amb dades d'un mateix mes 

a fi i efecte de controlar el caràcter estacional del fenomen de l'atur i que, 

conseqiientment, podria conduir-nos a introduir biaixos importants si treballéssim amb 

dades de mesos diferents. 

La segona part de l'anàlisi es centra en l'evolució de l'atur de l'any 1996, 

comparant-la amb la del 1995. Les dades utilitzades són les que proporciona la Xarxa 

d'Observatoris del Mercat de Treball Local de la Província de Barcelona. Pel fet de no 

disposar encara de les dades del mes de desembre, en l'anàlisi comparativa s'han 

utilitzat les del mes de juny. 

2.4.2. Casuístiques relacionades amb les característiques de les dades 

L'INEM elabora l'indicador d'atur registrat a partir de les demandes i 

col-locacions produides. L'expressió d'aquest indicador és la segúent: 

Atur registrat — demandes pendents - Col-lectiu no parat 

Punts importants a tenir en compte: 

. La inscripció a les oficines de l'INEM és voluntària, i per tant, l'indicador no 

recull als "desanimats": persones que tot i estar aturades han perdut la motivació i no 

s'inscriuen a les oficines de l'INEM. Això suposa, per tant, una subestimació de atur 

real. 

. Durant els últims anys s'han ampliat els col-lectius amb dret a rebre prestació, i 

han augmentat els contractes acollits a foment de treball. Això ha suposat un augment 
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de la inscripció, donada l'obligatorietat de registrar-se per tal de poder formalitzar 

aquest tipus de contractes. 

. Un altre aspecte important a tenir en compte és el significat del concepte 

Col-lectiu no parat. En un principi, es consideraren No parats a efecte d'estadística als 

Demandants que, tenint una feina, s'inscrivien a les oficines de l'INEM per 

comptabilitzar-la per una altra o canviar-la. Posteriorment, s'hi van incloure altres 

demandants com els treballadors amb algun tipus de subsidi, els estudiants demandants 

de feina, la gent més gran de 65 anys que, per falta de cotització, necessitin continuar 

treballant, els expedients de regulació ... 

Això implica excloure col-lectius importants de l'atur registrat i una 

restricció dels demandants que s'inscriuen a les oficines voluntàriament. 

3. Tractament de les dades procedents de la Xarxa d'Observatoris 

3.1. Programa informàtic 

Nom del programa utilitzat: OPMT 

Descripció: El programa OPMT és un generador d'informes sobre dades 

referides a l'atur registrat a la província de Barcelona, operatiu en un entorn Windows. 

Aquestes dades poden fer referència a municipis individuals o a un conjunt d'ells. 

3.2. Opcions del programa 

El programa OPMT ens permet el segiient: 

1. Definir un número il-limitat d'àmbits", de manera que es puguin fer tants 

estudis diferents com sigui necessari. 

  

‘Ambit = conjunt de municipis escollits per l'usuari. 
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També podem modificar la definició d'un ámbit concret, crear-ne un de nou, 

esborrar-ne un d'existent i seleccionar-ne un que ja estigui creat per tal d'efectuar-ne 

l'anàlisi. 

2. Anar actualitzant les dades periòdicament. 

3. Elaborar tres tipus d'informe diferents: 

e Informe-Comparació: Ens permet comparar 2,3 o 4 períodes qualssevol. 

e Informe-Evolució: Podem veure l'evolució contínua que ha tingut lloc entre 

dos períodes. 

Tant en un cas com en l'altre tenim les segients opcions: 

a) Tipus de període: Mes, trimestre, semestre o any. 

b) Any i número de període de cadascun d'ells (o inicial i final en Evolució) 

c) Col:lectiu estudiat: Aturats, no aturats, ambdós". 

d) Localitat: Un municipi en concret o tot un àmbit. 

e) Camp d'agrupació: 

. Municipis, oficines, comarques. 

. SEXE. 

. Edat. 

. Edat homes. 

. Edat dones. 

. Nivells titulació. 

. Activitats econòmiques. 

. Grans sectors. 

  

a e 
Aturats + no aturats = Inscrits. 
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. Grups professionals. 

L'Informe-Comparació que es crea ens dóna el número d'aturats per cada camp 

d'agrupació, el 20 que aquests representen sobre el total, i la diferència entre els 

diferents períodes en forma de taxa de creixement. Tot això per cada període escollit. 

L'Informe-Evolució que es crea només ens dóna el número d'aturats per cada 

camp d'agrupació pel període escollit. 

Quan el camp d'agrupació siguin municipis o comarques, podem veure tant les 

dades absolutes dels Informes-Comparació/Evolució com la taxa d'atur. 

e Informe-Comparació d'àmbits: Podem comparar 13 mesos consecutius de 2,3 

0 4 àmbits diferents, a escollir entre: 

. Un municipi qualsevol. 

. L'àmbit seleccionat. 

. Una comarca qualsevol. 

. Tota la província. 

. Catalunya. 

. Espanya. 

. Unió Europea. 

L'informe-Comparació d'àmbits que es crea ens dóna el número d'aturats per 

cada àmbit en el període escollit (per exemple, podríem comparar l'atur de Vic amb el 

d'Osona i Catalunya pels mesos disponibles de l'any 1996). 

Podem veure tat les dades absolutes com la taxa d'atur. 
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4. Indicadors bàsics 

e Taxa d'atur. 

Nomb Taxa d'atur — Nombre de desocupats 4 100 

Total població activa 

e Taxa d'atur per sexe. 

Homes / Dones desocupats 
Taxa d'atur — - x 100 

Homes / Dones actius 
  

e Taxa de variació percentual respecte el període anterior pel total de desocupats 

_ desocupats, — desocupats, 
  x 100 

desocupats, , 

e Taxa de variació percentual respecte el mateix mes de l'any anterior pel total 

de desocupats (per evitar estacionalitat). 

_ desocupats,, , — desocupats,, 
  x 100 

desocupats,, , 

T1 i T2 poden ser calculades per cadascun dels grups en qué es divideixen els 

diferents camps d'agrupació. Per exemple, pel camp d'agrupació Sexe, podem calcular 

les dues taxes separadament per l'atur dels homes i el de les dones. 

e Taxa de variació acumulativa d'un període. 

l [ L 
ll desocupats, |"! | 

T3 =| | ——————_|_ -1;x100 
| desocupats, , | 

e Estructures percentuals dels desocupats pels grups que contenen els diferents 

camps d'agrupació citats. 

Grup, 
T4 x 100 

Total desocupats 

Exemple concret, amb el qual obtenim la concentració de dones desocupades: 

Total dones desocupades 100 
m ———————————— Xx 

Total desocupats 
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DADES SERVEI CATALÀ DE COL:LOCACIÓ 

1. Tipus i utilitat de les dades 

1.1. Dades 

Les dades utilitzades responen a les ofertes i les demandes incrites a tots els 

Centres del Servei Català de Col:locació de Catalunya en general i Osona en particular, 

a 31 d'octubre de 1996. 

1.2. Utilitat 

L'anàlisi de les dades ens permet tenir una idea de quin tipus de demandants 

utilitzen el servei (ja siguin aturats o no) i quin tipus d'ofertes es gestionen. 

2.Qiiestions referents a la font d'informació 

2.1. Qui proporciona les dades 

La informació és facilitada per la Xarxa d’Observatoris del Mercat de Treball 

Local de la Província de Barcelona (inicialment, però, les dades procedeixen del Servei 

Català de Col-locació). 

2.2. Com les proporciona 
. 

En suport paper. 

2.3. Periodicitat 

El primer bloc d'informació obtinguda correspon a les dades d'octubre de 1996 i 

les totals acumulades. 

La informació serà actualitzada mensualment. 
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2.4. Casuístiques a tenir en compte a l'hora d'analitzar les dades 

És important reflexionar sobre les dades del Servei Català de Col-locació abans 

de treure'n cap conclusió. 

Tot i la seva utilitat a nivell orientatiu, presenten característiques que cal tenir en 

compte: 

1) La inscripció al Servei Català de Col-locació no implica rebre prestació d'atur, 

per tant, és totalment voluntària i depenent de la confiança i coneixement d'aquest 

servei encara relativament nou. 

2) Són demandants tots els inscrits, tant els aturats com els ocupats que volen 

canviar de feina. 

3) Tot i les comprovacions de disponibilitat que es porten a terme, en alguns 

casos, quan un demandant inscrit troba una feina per una via alternativa, segueix essent 

demandant al Servei Català de Col-locació si no ho comunica. 

4) Les dades proporcionades, de moment, són a nivell comarcal. 

3.- Tractament de les dades 

3.1. Programa informàtic 

No hi ha cap programa específic per tractar les dades del Servei Català de 

Col-locació. S'ha utilitzat el programa EXCEL versió 5.0 en la seva anàlisi. 

4. Indicadors bàsics 

e Grau de cobertura potencial. 

e Grau de cobertura potencial acumulat. 

e Taxes de creixement (les convencionals). 

e Pes sobre el total. 
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DADES MOBILITAT 

1. Tipus i utilitat de les dades 

Són dades que reflexen la mobilitat obligada per motius de treball segons els 

padró de 1986 i el cens de 1991 dels municipis i comarques de Catalunya 

L'anàlisi de les dades ens permet tenir una visió de la mobilitat per motius 

laborals que es produeix diàriament al si de la comarca d'Osona i les interrelacions més 

fortes entre els seus municipis i les comarques veines. Quins pols d'atracció existeixen, 

quines localitats són generadores de feina i quines n'absorbeixen i quines subàrees es 

poden crear aglutinant municipis molt interrelacionats entre sí. 

2.Qiiestions referents a la font d'informació 

2.1. Qui proporciona les dades 

La informació és facilitada per la Xarxa d'Observatoris del Mercat de Treball 

Local de la província de Barcelona (inicialment, però, les dades procedeixen de l'Institut 

d'Estadística de Catalunya). 

2.2. Com les proporciona 

En suport informàtic. 

2.3. Periodicitat 

Fins aquest any l'actualització és quinquenal. 
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3.- Tractament de les dades 

3.1. Programa informátic 

Nom del programa utilitzat: MOBILITAT OBLIGADA. 

Descripció: El programa és un generador d'informes sobre dades referides a 

mobilitat obligada, i és operatiu en un entorn Windows. 

3.2. Opcions del programa 

El programa MOBILITAT OBLIGADA ens permet generar dos tipus 

d'informes: 

1. Partint d'un municipi: 

e Comparació dels anys 1986 i 1991. 

e Mobilitat segons el padró de 1986. 

e Mobilitat segons el cens de 1991. 

e Mobilitat per sectors (any 1991). 

e Mobilitat per activitats (any 1991). 

2. Prenent com a punt de referència la comarca. 

(les mateixes opcions) 

Per tal de generar un llistat determinat, hem d'especificar un seguit de 

condicions que se'ns donen: 

1. El municipi o comarca que serveix com a base per a l'estudi. 

2. El mitjà de transport emprat. 

3. El sexe. 

4. El motiu del desplaçament. 
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El resultat és un llistat dirigit a la pantalla en el qual s'especifica: 

1. Els llocs de treball (conjunt de persones ocupades que hi treballen, hi tinguin o 

no la residència). Es dóna, també, informació sobre els municipis d'origen de la segient 

manera: 

e Els cinc municipis amb més mobilitat. 

e La resta de la comarca agrupada. 

e Total de la comarca (suma dels conceptes anteriors). 

e Barcelona. 

e Resta de Catalunya. 

2. Residents (conjunt de persones actives que tenen ocupació laboral i que hi 

resideixen, hi tinguin o no el lloc de treball). Es dóna també, informació sobre els 

municipis de destí d'aquests residents agrupant-los segons la classificació anterior. 

3. Mobilitat per sectors i activitats pel 1991. El cens del 1991 disposa d'aquest 

tipus de dades. Per tant, també podem escollir entre les opcions que ens proporcionen la 

classificació dels sectors i activitats econòmiques. 

€ 

4. Indicadors bàsics 

e El nombre d'habitants de cada municipi que s'ha de desplaçar diariament a la 

feina, ja sigui dins o fora del seu propi municipi. Correspondrà al concepte Població 

Ocupada Resident (POR). 

e L'oferta de llocs de treball de cada municipi que a partir d'ara anomenarem 

Llocs de Treball Localitzats (LTL), amb independència que siguin ocupades per 

residents o no residents al municipi. 

e Els desplaçaments entre els municipis, i per tant, el seu grau 

d'interdependència, la localització de les àrees d'influència laboral, i per tant, la 

possibilitat d'establir mercats laborals subcomarcals per grups de municipis. Aquests 
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desplaçaments els hem desagregat entre aquells que tenen lloc dins i fora de la mateixa 

comarca. 

e La possibilitat de conèixer si un municipi disposa de prou llocs de treball 

(LTL) per a satisfer la seva POR, o bé és insuficient i caldrà que una part significativa 

dels seus habitants hagin de marxar a altres poblacions. Aquesta dada la podem obtenir 

de dues maneres, la primera, establint el saldo entre les persones que hi arriben d'altres 

municipis i els residents que han de marxar a altres poblacions a realitzar les seves 

activitats laborals, la segona, calculant l'Índex d'Equilibri Funcional (IEF) que s'obté 

com a cocient entre la LTL i la POR. Així doncs, podrem determinar quines són les 

localitats "generadores de feina"-amb un IEF superior a u-, i quines "absorbeixen 

feina "-amb un IEF inferior a u. 

e Autocontenció POR que expressa el percentatge d'ocupats residents que 

treballen al propi municipi. 

e Autosuficiència LTL que ens indica el percentatge de llocs de treball del 

municipi ocupats per residents. 

e Autocontenció POR a l'Àmbit, que ens indicarà la proporció de Població 

Ocupada Resident de cada municipi que s'ocupa en aquest àmbit. 

e Autosuficiència LTL a l'Àmbit que ens indica la proporció d'oferta laboral de 

cada municipi que es satisfeta amb treballadors procedents d'aquest àmbit. 
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DADES FORMACIÓ 

1. Tipus i utilitat de les dades 

1.1. Dades 

Les dades analitzades estan referides als Cursos de Formació Ocupacional del 

FSE (Fons Social Europeu) i del FIP (Formació i Inserció Professional) que gestiona la 

Generalitat de Catalunya pel període 1991-1995. 

Per cada entitat que realitza Cursos de Formació Ocupacional a la comarca 

d'Osona, tenim les segtients dades anuals: 

. El número de cursos realitzats. 

. L'especialitat de cada curs. 

. El número d'alumnes assistents. 

. El número d'hores realitzades. 

. La subvenció rebuda. 

1.2. Utilitat 

Aquestes dades ens permeten conèixer la infrastructura formativa a la comarca 

en el marc de la formació ocupacional, veure com evoluciona al llarg del temps, i 

establir comparacions amb la tendència de l'atur. 

2. Qiiestions referents a la font d'informació 

2.1. Qui proporciona les dades 

Les dades han estat proporcionades per la Xarxa d'Observatoris del Mercat de 

Treball Local de la província de Barcelona (les dades, però, procedeixen del 

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya). 
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2.2. Com les proporciona 

En suport informàtic. 

2.3. Periodicitat 

Anual. 

2.4. Casuístiques a tenir en compte a l'hora d'analitzar les dades 

No apareixen ni els cursos de l'Objectiu 2 i 3 del FSE que gestiona la Diputació 

(que de fet són pocs) ni els cursos del FORCEM. 

El 1992 hi va haver la transferència dels cursos que gestionava l'INEM cap a la 

Generalitat. Per tant aquest any s'observa un augment que en realitat és fictici (les dades 

de 1991 no inclouen aquesta modalitat de cursos). 

Una dada que ens seria molt interessant per l'anàlisi però que de moment no es 

té, és quin percentatge de gent que va assistir al curs va acabar col-locant-se. Aquesta 

seria una bona mesura de l'eficiència que intentarem poder tenir per informes futurs. 

3. Tractament de les dades procedents de la Xarxa d'Observatoris 

3.1.1. Programa informàtic 

Nom del programa utilitzat: FORBAIX. 

Descripció: El programa FORBAIX és un generador d'informes sobre dades 

referides a formació ocupacional, operatiu en un entorn VVindovvs. Aquestes dades 

poden fer referència a un municipi individual o a una comarca. 

3.1.2. Opcions del programa 

El programa FORBAIX ens permet el segiient: 

1. Tenir informació completa referent a tots els centres de formació. Aquesta 

informació inclou: 
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e Dades sobre el centre: número de cens, nom del centre, responsable 

localització, tipus d'entitat i telèfon. 

e Cursos realitzats pel centre: llistat dels cursos que l'entitat ha impartit 

els diversos anys. La informació inclou l'any en què es va realitzar cada curs, el nombre 

d'alumnes, el nombre d'hores i la subvenció rebuda. També es classifica el curs en 

l'especialitat a la qual pertany. 

2- Altres opcions del programa 

e Ens permet buscar un centre en concret pel seu número de cens o pel 

seu nom. 

e Podem filtrar la informació per tal que només apareguin els centres que 

compleixen amb unes determinades condicions. Aquestes són: 

. Població del centre. 

. Comarca del centre. 

. Tipus d'entitat. 

e El programa pot comptar quants centres hi ha actius, és a dir, quants 

reuneixen les condicions especificades en el filtre. 

e També es pot realitzar una petita estadística de les dades, i saber el 

nombre total de cursos, alumnes i pessetes dels diferents anys, agrupats per diversos 

conceptes (aquí perdem el detall de cada centre de formació en particular): 

. Municipis 

. comarques 

. tipus d'entitat 

. centres 

. especialitat del curs (grans grups) 

. especialitat del curs 
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Per exemple: 

. Estadística per municipis. Per cada municipi de l'àmbit seleccionat mitjançant 

el filtre, tindríem la segiient informació agregada: 

a) Quantitat de cursos que s'han fet cada any. 

b) Subvenció total rebuda. 

c) Alumnes participants. 

. Estadística d'especialitats del curs (grans grups). Pel conjunt de l'àmbit 

seleccionat mitjançant el filtre tindríem un quadre en què se'ns donaria la mateixa 

informació que en el cas anterior, però en comptes de municipis hi figurarien les 

especialitats. 
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