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1. La Gran Recessió

PIB: recessió 2009-2013 (Eurostat)
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Taxa d’atur: la gran xacra (Eurostat)

La Gran Recessió
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La GR: el model productiu espanyol de l’eufòria

Basat en sectors productius amb baixa productivitat (construcció i 
turisme)  (Eurostat)

OCUPACIÓ ESPANYA RESPECTE UE-15 (2007)

Total 11,9%

Hotels + restaurants 18,4%

Construcció 18.9%

R+D 9,5%
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La GR: el model productiu espanyol de l’eufòria

Basat en alt ús de treball poc qualificat i amb alta precarietat   
(Eurostat)

% TREBALLADORS CONTRACTE TEMPORAL (2007)

Estat espanyol 31,6 %

Unió Europea 15 14,9 %
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La GR: el model productiu espanyol de l’eufòria

Corrupció
•Molt alta pels estàndards europeus

•Corrupte i corruptors
• Capitalisme d’amics (sectors oligopòlics)

NIVELL DE CORRUPCIÓ (2007, índex Transparency International) 

Dinamarca, Finlàndia, Nova Zelanda 94

(25) Estat Espanyol (PIG) 67

Myanmar, Somàlia 14
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La GR. el model productiu espanyol de l’eufòria

Ineficiències govern 

• mala regulació. 

• ineficiència despeses;

• però NO excés de despeses (superàvit abans de la crisi);

• problema de sostenibilitat despeses.

• NO hi ha un excés de protecció laboral: indefinits (Alemanya,  
Àustria, Bèlgica, França, P. Baixos, Dinamarca, Noruega).  
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La GR: conseqüències

La crisi ha reduït la capacitat negociadora sindicats 

Reformes laborals (2012): han donat més poders als empresaris

Dificulta que la recuperació es traslladi en una millora de salaris i de 
les condicions de treball
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La GR: conseqüències

La crisi ha reduït la capacitat de protecció del sistema social 
espanyol (austeritat)

•Caiguda de la taxa de cobertura de les prestacions per atur

•Retallades en sanitat i educació, que perjudiquen els “sectors 
populars”

•Reforma de la RMI (Mena-Cleries): es va prioritzar el control de les 
finances públiques pel damunt del benestar social. Retorn a la 
normalitat? Debat RGC

•S’ha optat més per rescatar el sistema financer que les persones
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La GR: l’actual recuperació

Continuen alguns dels problemes del model anterior

OCUPACIÓ ESPANYA RESPECTE UE-15 (2014)

Total 10,1%

Hotels + restaurants 16,7%

Construcció 8,8%

R+D 8,2%

% TREBALLADORS CONTRACTE TEMPORAL (2014)

Estat espanyol 24,0 %  (91,5%)  
Sous + temps

Unió Europea 15 13,9 %  (60,5%)
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La GR: l’actual recuperació

NIVELL DE CORRUPCIÓ (2015, índex Transparency International) 

Dinamarca 91

(36) Estat Espanyol 58

Corea Nord, Somàlia 8
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2. Polítiques actives

La funció del treball:

1.Econòmica: cobrir necessitats més bàsiques (salari digne)

2.Social: necessitat de col·laboració i relació (gratificant)

3.Psicològica: creativitat, superació (gratificant)

El treball com a demanda derivada:

Les empreses només contracten treballadors si els hi són rendibles.

Depèn del cicle econòmic, no només de les institucions del mercat 
de treball.

El treball és una mercaderia, però diferent!
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Quina realitat tenim?

•mercat laboral molt flexible, tant per canvi tecnològic com per 
competència exterior;

•mercat laboral molt exigent, les empreses demanen polivalència, 
adaptabilitat, treball en equip (competències transversals);

•mercat laboral on les persones amb deficiències en formació o en 
capacitat d’adaptació tenen molts problemes (joves sense 
formació, adults) 

Polítiques actives: marc
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Què necessitem?

•sistema de protecció social que garanteixi ingressos a les persones 
sense feina i que en faciliti la (re)inserció laboral;

•model econòmic que faciliti la creació del màxim nombre possible 
de llocs de treball qualificats (estat del benestar)

Polítiques actives: marc
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Polítiques actives

Polítiques actives:

Tenen com a objectiu facilitar l’obtenció de feina per part de la 
persona beneficiària. Obliguen a participar en activitats de 
formació/cerca de feina. Hi ha elements de sanció.
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En el cas de les persones més allunyades del mercat laboral:

•es persegueix la reducció de la pobresa o l’evitar l'exclusió social 
de les persones. 

•hi ha un element de lluita contra la "dependència" a través dels 
canvis d'actitud de la persona en situació d’exclusió social. 

Polítiques actives: més allunyades mercat treball
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En aquest cas, les polítiques actives tenen un enfocament basat en 
el capital humà:

•elevar els nivells d'educació i de capacitat de les persones per tal 
de millorar les seves possibilitats de trobar feina i de (re)inserir-se 
en la societat. 

•eines: educació bàsica, la formació lligada a un lloc de treball i 
l’orientació laboral

Polítiques actives: més allunyades mercat 
treball
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Polítiques actives: efectes (Card et al., 2015)

Efectes polítiques actives:

•Major efecte en el mig i llarg termini;

•Formació aturats i subsidis a ocupació són la millor opció mig i 
llarg; 

•Orientació laboral i sancions millor opció a curt

•Orientació laboral i sancions millor opció per a persones amb 
desavantatges;

•Formació i subsidis a ocupació són la millor opció per a aturats a 
llarg termini



Polítiques actives: Girona Actua

Inserció laboral de persones més allunyades del mercat laboral:

Més de 2.500 derivades entre 2014 i 2015. 

50% participació. 38% selecció

Tipologia participants:

•Joves amb baix nivell formació,

•Adults (majors 40 anys, aturats llarga durada)

Utilitza instruments com:

•Formació bàsica joves baix nivell educatiu,

•Orientació laboral de joves i adults;

•Subvenció a l’ocupació. 

Són eines que donen bons resultats!
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3. Situació laboral a Girona: atur

Nivell d’atur baix en termes relatius: capitals de província 
espanyoles, 3r lloc
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Estructura ocupació per sectors (en % total, RGSS i RETA, 3T2015)

Situació laboral a Girona: ocupació

Girona Gironès Catalunya

Agricultura 0,2 0,9 1,5

Indústria 6,3 13,4 19,0

Construcció 3,0 6,3 5,8

Serveis 87,5 79,6 74,4
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Girona 
(nº persones, 

setembre 2015)

Administracions públiques 9.155

Comerç detall 5.941

Sanitat 5.634

Comerç detall 1.034

Serveis menjar i begudes 569

Activitats especialitzades 
construcció

448
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Estructura atur i taxa atur per sectors (RGSS i RETA, 3T2015)

Situació laboral a Girona: atur

Estructura 
(%)

Taxa atur 
(%)

Agricultura 2,7 61,9

Indústria 9,0 13,2

Construcció 11,7 29,7

Serveis 70,0 6,9

SOA 6,6
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Girona 
(nombre aturats i 

taxa atur, setembre 
2015)

Comerç detall 672    (8,6%)

Serveis menjar i beguda 544   (15,0%)

Activitats relacionades 
ocupació

401     (9,6%) 

Serveis a edificis i jardineria 386    (11,6%)

Construcció immobles 368    (35,9%)

Serveis auxiliars construcció 356    (25,5%)

Comerç engròs 252     (13,3%)

Indústria alimentària 202     (12,0%) 25



4. Opcions acció local

Problemes detectats en la inserció social aturats:

•Dones amb fills: millora serveis socials, conciliació laboral dones;

•Persones sense cotxe/carnet: preus reduïts transport, m/t millora 
del sistema públic de transport (polígons industrials)
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Estratègia inserció laboral:

•Millorar la connexió dels serveis d’ocupació/socials amb el teixits 
empresarial; 

• Cercar sectors amb baixes taxes atur, alta ocupació; 

• Lligar formació necessitats teixit empresarial.

•Incidir en la formació de competències transversals: treball en equip, 
adaptabilitat, tolerància al fracàs. Permet adaptar-se millor als canvis 
tecnològics, a les necessitats empresarials. 

•Tractar casos diferents de forma diferent: itineraris diversos i adaptats a 
les característiques de la persona. És el que ja fa Girona Activa. 

•Cronificació: considerar l’opció de subsidi sense contraprestació. Debat 
RGC 
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Opcions acció local: inserció laboral



Necessitat de crear un nou model productiu de major valor afegit, 
que permeti eixamplar l’estat del benestar
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Opcions acció local: model productiu
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Polítiques actives: Tipologia Bonoli (2010)

Font: Bonoli (2010)

Tipus (Bonoli, 2010) Objectiu Instruments

Reforç d’incentius Enfortir els incentius 

positius i negatius a 

cercar feina

• Incentius fiscals

• Retallada de prestació

• Sancions

Suport a l’ocupació Eliminar obstacles a 

l’ocupació i facilitar 

l’entrada al mercat 

laboral

• Serveis d’ocupació

• Subsidis a l’ocupació

• Orientació laboral

Ocupació Mantenir “ocupades”

les persones en atur, 

limitant la pèrdua de 

capital humà

• Creació d’ocupació en 

el sector públic

• Formació no lligada a 

l’ocupació

Inversió en capital humà Millorar les opcions de 

trobar feina mitjançant 

l’increment de les 

capacitats

• Educació bàsica

• Formació professional
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• educació bàsica: persones amb baix nivell formatiu (informàtica 
i català)

• orientació laboral: diagnosi, pla de treball

• factors estructurals, de funcionament de l’economia i del 
mercat de treball

• factors competencials de la persona: què sap fer

• factors psicosocials, d’actitud de la persona

• Formació lligada a lloc de treball (competències, entorn)

Polítiques actives: més allunyades mt
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