
69Quina formació per a la vida laboral?

Els continuats canvis econòmics i tecnològics que es viuen en el context actual
posen de manifest la necessària correlació entre treball i nivell de formació. En la línia
d’aquesta afirmació em permetré citar una part de l’article “Los agentes de la forma-
ción profesional. Sistema educativo. Trabajadores y empresas” inclòs dins de l’infor-
me de juliol de 2009 elaborat per la Fundación 1º de Mayo, intitulat Formación Profe-
sional, mercado de trabajo y modelo productivo.

Cito textualment, traduïnt al català: “La formació professional per als treballa-
dors és, en primer lloc, un dret vinculat a la seva capacitat no només d’accedir
al lloc de treball i romandre en ell, sinó també per fer-ho en millors condicions,
en una posició de menor vulnerabilitat i precarietat”.
“El Centre Europeu pel Desenvolupament de la Formació Professional va dur
a terme l’any 2008 una predicció panaeuropea sobre les futures necessitats
de competències. En ella indicava que durant el període 2006-2020 sorgirà un
volum important de noves ocupacions que requeriran qualificacions d’alt
nivell, si bé la major part de les oportunitats de treball seran per als que tingu-
in qualificacions de nivell mitjà i alt. […] Sembla inevitable una forta caiguda
de les ocupacions disponibles per als treballadors sense qualificacions for-
mals o amb qualificacions de baix nivell. Aquest tipus d’ocupacions represen-
taven el 1996 prop d’una tercera part de totes les existents però, s’espera que
l’any 2020 suposin menys de la cinquena part.”
És a dir, segons l’expressat en l’informe esmentat, les expectatives d’ocupació

estaran en el futur més fortament supeditades al nivell de qualificació dels deman-
dants de treball.

Jesús de Tena i Guillén

Formació i mercat 
de treball
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En el cas d’Andorra, les modificacions operades en el context internacional més
proper en les dues darreres dècades han posat en qüestió la pervivència del model de
desenvolupament econòmic de monocultiu del sector turístic, amb el sector comer-
cial com a motor principal, iniciat cap a mitjan segle passat, i han evidenciat la neces-
sitat d’adaptar–se a les noves exigències de la demanda. Així doncs, la pèrdua de
competitivitat sobre la base del diferencial dels preus, o la dificultat actual d’avançar-
se als nostres veïns en l’oferta de nous productes, ressalten la necessitat de trobar
noves fórmules a través d’una major especialització i una millor qualitat del servei. És
en relació amb aquest darrer aspecte que es comença a visualitzar la importància d’un
major nivell de qualificació dels treballadors.

Un altre element que cal considerar és el de l’exclusió d’un cert nombre de perso-
nes dels processos productius, és a dir, el fenomen de l’atur, instal·lat de forma estruc-
tural en la majoria de països desenvolupats, que pot arribar a afectar col·lectius de
diverses característiques però, en major mesura o intensitat, persones amb un menor
nivell de qualificació o excessivament especialitzat –sobretot quan la seva activitat
resulta excedentària–. Aquest fenomen posa de manifest la necessitat de relacionar
sistema formatiu i necessitats productives, afegint processos formatius específics, de
caràcter ocupacional, a partir de la presa en consideració de l’heterogeneïtat dels
diferents col·lectius que participen en el mercat i que es veuen afectats per aquesta
situació.

En el nostre país, l’any 2002 s’aprova el decret que posa en funcionament el Ser-
vei d’Ocupació, òrgan al qual s’atribueix l’encàrrec de centralitzar la inscripció de les
persones en situació de desocupació, d’analitzar els seus perfils de qualificació i expe-
riència professional i de realitzar, alhora, a) tasques d’intermediació entre els deman-
dants i oferents de feina, b) planificació de les tasques de formació adreçades a pal·liar
els dèficits detectats en els demandants de treball a fi i efecte de facilitar al màxim la
coincidència entre les necessitats explicitades pels oferents de feina i les capacitats
professionals expressades pels demandants, i c) tasques d’informació a oferents i
demandants de feina.

A la pràctica, això no obstant, aquest servei ha desenvolupat essencialment fins a
dates recents la funció intermediadora i informativa, i ha romàs pràcticament inactiva
la seva funció de participació en la planificació formativa. El reconeixement, però, per
primera vegada, de la desocupació involuntària i la regulació d’una primera prestació
econòmica destinada a contribuir a alleugerir les necessitats materials que deriven
d’aquesta situació posen de manifest la necessitat de tancar el cercle de les funcions
legalment atribuïdes a aquest servei, que, d’aleshores ençà, participa activament,
juntament amb el ministeri d’Educació, en el disseny dels circuits formatius d’inserció
laboral, a través de l’anàlisi de les dades que consten en els seus registres.

L’estudi realitzat pel Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans
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l’any 2007 sobre el Servei d’Ocupació mostra que aquest servei no ha estat utilitzat
de forma generalitzada per les empreses del país. De fet, les dades recollides en el
marc d’aquest estudi reflecteixen que només el 10,5% de les empreses del país l’ha-
vien utilitzat alguna vegada.

Una altra dada interessant recollida d’aquest estudi revela que la principal man-
cança expressada pels oferents de feina que havien utilitzat  aquest servei era el de la
“manca de candidats qualificats i/o especialitzats”. 

Paradoxalment, els demandants de feina es mostraven crítics pel fet que les ofer-
tes de treball adreçades al Servei d’Ocupació eren per a feines poc qualificades en el
sector dels serveis i també en els sectors especialitzats que requerien estudis univer-
sitaris, en oferir-se principalment llocs de treball més qualificats en els sectors de la
indústria dels annexos de la construcció  (electricistes, lampistes, fusters, serrallers...). 

No obstant això, lligat a l’opinió de la manca de qualificació dels candidats inscrits
expressada per les empreses usuàries del Servei d’Ocupació,  un dels principals dèfi-
cits del servei segons la percepció del col·lectiu de demandants de feina era la inexis-
tència d’itineraris formatius organitzats des d’aquest servei.

El desenvolupament de la branca formativa del Servei d’Ocupació i el treball coor-
dinat que desenvoluparà amb el ministeri d’Educació i amb altres agents que operen
principalment en l’àmbit de la formació ocupacional i continuada haurà de permetre
el disseny d’aquells itineraris formatius que haurien d’operar en diferents nivells, amb
la finalitat de cobrir les expectatives explicitades tant pels oferents com pels deman-
dants usuaris del Servei d’Ocupació.

Amb caràcter general, la formació professional de caràcter ocupacional hauria
d’operar en dos nivells:

- Un primer nivell de formació professional bàsica que operaria als efectes de
dotar de coneixements de caràcter més elemental aquelles persones que no dispo-
sen d’habilitats específiques ni experiència professional concreta prèvia en aquella
activitat que pretenen desenvolupar. Aquest tipus de formació acostuma a estar des-
tinada, per exemple, a aquelles persones que havent quedat excloses del sector d’ac-
tivitat en què havien desenvolupat amb anterioritat la seva activitat professional es
veiessin obligades a canviar de sector i d’activitat i inclouria l’adquisició de les habili-
tats i coneixements mínims per poder abordar amb un mínim de garanties la realitza-
ció de tasques professionals de caràcter més bàsic.

- Un segon nivell, de formació continuada, entesa com el conjunt d’accions forma-
tives dirigides a la millora de competències i qualificació, amb l’objectiu d’habilitar la
persona per a la realització de tasques més complexes o especialitzades, amb l’ob-
jectiu de facilitar el seu creixement professional. 

Cal ressenyar finalment que la responsabilitat de la formació en l’àmbit del treball
ens incumbeix a tots, sector públic, sector privat i agents socials, i, en aquest sentit,
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dins del marc de les Taules de diàleg pel desenvolupament econòmic i, més en con-
cret, les dedicades a debatre qüestions relatives als fluxos migratoris i a recursos
humans, formacions i plans de carrera, es debaten intensament aquests temes des
del convenciment que cal la implicació i el compromís de tots plegats per assolir els
objectius marcats.

Jesús de Tena i Guillén
Secretari d’Estat de Treball

72 Quinzenes Jornades de la Societat Andorrana de Ciències 

13. De Tena:0. presentaci_  01/12/10  10:44  página 72


