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1 CAPITOL I   PRESENTACIÓ 

1.1 Introducció 
 
Es ben conegut que els marges de benefici de les empreses constructores són petits, tot i 
moure grans volums de capital. Aquest fet pot provocar un abandonament en el tracte 
amb les persones, per tal de concentrar esforços en l’obtenció de beneficis. No ens hem 
d’oblidar que sense beneficis l’empresa deixa de ser eficient, però no deixa de ser 
empresa. 
 
E. H. Schein [1] defineix l’empresa com: 
 
 
“La coordinació planificada de les activitats d’un conjunt de persones, per aconseguir 
un objectiu comú, a través d’una certa divisió del treball i d’una jerarquia d’autoritat i 
de responsabilitat.” 
 
 
Però l’empresa també són les persones que uneixen esforços per aconseguir aquest 
objectiu comú. Per tant, tota decisió ha de ser presa amb la consideració que es 
mereixen tan els individus com el col·lectiu que conformen, sense oblidar altres 
aspectes, també importants, com els econòmics, els de progrés o els de creixement, 
d’entre altres. 
 
Partint de la base que els treballadors estan qualificats per desenvolupar les tasques 
específiques assignades a cadascun d’ells, podríem valorar la salut de l’empresa mirant 
els estats d’ànim i la satisfacció professional dels treballadors i la relació entre ells. Per 
tal de tenir una bona salut, s’ha d’aconseguir que els treballadors tinguin afecte cap a 
l’organització a la que pertanyen, que la respectin en la mesura que l’organització els 
respecta a ells. Resumint, els treballadors han de prendre consciència que moltes 
persones depenen de l’organització alhora que l’organització depèn dels treballadors. 
 
Independentment del tipus d’ambient que hi hagi a l’organització (familiar, social o 
professional), aquesta actitud dels treballadors envers l’organització empresarial és 
difícil de forjar, per això es requerirà dels serveis de directius altament sensibles, 
capaços d’anteposar les persones davant d’altres interessos, doncs si l’organització no 
respecta completament el treballador, serà difícil que el treballador la respecti en aquest 
grau. 
 
L’objectiu és un benefici bilateral, en el que l’organització aprofita el potencial humà i 
les persones es senten útils, valorats, respectats i realitzats, cosa que repercuteix 
positivament en l’activitat diària dins de l’organització empresarial, tancant un cercle 
que s’autoalimenta. 
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1.2 Objectius 
 
El factor humà sempre ha estat influït per l’entorn socio-econòmic, per l’entorn político-
social i per la competitivitat en el sector. Aquests conceptes evolucionen al llarg de la 
història, per tant, el factor humà també evoluciona al llarg de la història. 
 
A l’escola clàssica de Taylor, el factor humà simplement era un factor productiu. La 
motivació principal era l’econòmica i el seu objectiu el rendiment, és a dir, la 
productivitat. 
 
L’entorn va evolucionar i van aparèixer conceptes com la remuneració, la formació, etc. 
Amb ells va aparèixer l’escola dels RRHH, la qual va ser precursora del factor humà i el 
va interpretar com a recurs. En aquesta escola es parlava de motivació, participació, 
lideratge, etc. Però als anys 60 i 70 hi va haver un buit en el factor humà a causa de 
l’aparició de la informàtica i de noves tecnologies,  amb les que es pretenia substituir la 
mà d’obra. 
 
A la dècada dels 80 els recursos humans agafen una important dimensió. Apareixen 
problemes en la implementació d’estratègies ben formulades. Calia dividir el treball i 
assignar persones a cada lloc de treball.   
 
El factor humà ja no es considera només com a recurs, sinó també com a factor 
estratègic. Es converteix en un important factor per a la formulació i implementació de 
les estratègies empresarials. 
 
En conclusió, podem considerar els RRHH com una variable que evoluciona en el 
temps a causa de l’evolució de l’entorn, i que té una incidència notable en la 
competitivitat d’una organització empresarial. 
 
 

• L’objectiu principal de la tesina és analitzar el paper dels recursos 
humans en l’eficiència de les empreses constructores, alhora veure 
també la situació d’aquesta variable en una mostra d’empreses 
catalanes del sector. 

 

1.3 Estructura de la Tesina 
 
Aquesta tesina és un treball d’investigació en el que ha sigut necessària una tasca prèvia 
de documentació i recollida d’informació, tant dels conceptes que s’hi tracten com de 
dades del sector de la construcció. Aquesta recerca ha seguit un ordre el qual es reflexa 
en l’estructura de la tesina, la qual consta de quatre parts ben diferenciades: 
 
En la primera part es desenvolupen els conceptes més fonamentals de la gestió dels 
RRHH. També s’intenta apropar al lector a la incidència dels RRHH en el progrés de 
l’activitat empresarial. 
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La segona part és una radiografia del sector de la construcció a Catalunya i Espanya, 
en la que s’explica l’evolució en els últims anys i la situació actual del citat sector. En 
aquesta part també es presenten els principals problemes que pateix el sector i possibles 
causes que els han generat. A més, també presenta el marc necessari per situar-hi la 
investigació. 
 
Per poder analitzar la posició dels RRHH en el sector actual, el més adient és preguntar 
a qui més en pot saber. Així doncs, en la tercera part de la tesina es presenta, de forma 
sintetitzada, la informació extreta a partir d’una sèrie d’entrevistes realitzades tant a 
responsables de la gestió dels RRHH, com a persones amb tracte directe amb els 
treballadors d’empreses mitjanes que operen a Catalunya. També es presenta en aquesta 
tercera part el procés d’elaboració del qüestionari base amb el que es van dur a terme les 
entrevistes. Es tracta d’informació de primera mà del que està succeint en el sector de la 
construcció. 
 
Finalment, en la quarta i última part es presenta l’anàlisi de la informació recollida i les 
conclusions extretes a partir de l’anàlisi. 
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2 CAPITOL II  CONCEPTES FONAMENTALS DE LA GESTIÓ DE RRHH 

2.1 Definició 
 
Les persones són el “factor” que pot fer que una empresa sigui diferent, doncs 
l’estructura es pot copiar i la tecnologia comprar. La productivitat, la reputació i, en 
definitiva, la supervivència d’una empresa està fortament influïda per aspectes 
relacionats amb aquest factor. 
 
Els RRHH no només són una eina molt potent per a la gestió empresarial, sinó que són 
imprescindibles en el competitiu món empresarial d’avui en dia. Gaudeixen de gran 
importància en tots i cada un dels elements que composen una empresa, per tant, la seva 
gestió eficaç és responsabilitat de tots els directors de totes les àrees funcionals. 
 
 

• La gestió de RRHH fa referència al conjunt d’iniciatives 
encaminades a incrementar l’ús flexible dels components de 
l’organització empresarial. 

 

2.2 Missió, Objectius i Cultura 
 
Tota empresa, sigui del tipus que sigui, ha de tenir una missió determinada, doncs és la 
seva raó de ser. Es tracta de l’objectiu últim i màxim al que pretén arribar 
l’organització. Per tant, totes les activitats i estratègies aniran encaminades a 
aconseguir-lo. 
 
La missió d’una empresa ve marcada per direcció, la qual trasllada l’essència de la 
missió als demés nivells per tal que tots ells puguin coordinar-se i aconseguir l’objectiu 
principal. Cada departament tindrà el seu objectiu general que es desprèn de la missió, 
i cada objectiu general es materialitzarà gràcies a una sèrie d’objectius operacionals. Per 
assolir la missió s’han de complir tots els objectius generals, i per complir aquests s’han 
de complir tots els operacionals  és una cadena que no es pot trencar.  
 

 
  

Figura 2.2.1 Relació de jerarquia entre objectius 
 
 
 

MISSIÓ 

OBJECTIU GENERAL 1 OBJECTIU GENERAL ... 
 

OBJECTIU GENERAL N 
 

Objectiu operacional 1 Objectiu operacional ... Objectiu operacional n 
 



 
Els Recursos Humans com a eina de gestió a l’empresa constructora 

Capítol II 

8 
 

La cultura d’organització d’una empresa està formada per unes normes de 
funcionament, uns valors, etc., que conformen una conducta ideal creada per 
l’organització. Els membres que la composen han de compartir i participar d’aquesta 
conducta ideal per tal que es reflecteixi en ells la personalitat de l’organització. 
Una bona cultura ha de proporcionar marcs de referència a la col·lectivitat de tal manera 
que influeixin de manera directa en la materialització de la missió. A més, una altra 
característica de la cultura d’organització d’una empresa, és la capacitat d’integració de 
tot individu en el col·lectiu. 
 
La missió i la cultura, un cop definides, han de ser transmeses a tots els racons de 
l’empresa. Així doncs, la comunicació és l’eina a dominar per aconseguir aquesta fita i 
totes les que ens proposem. 

2.3 La Comunicació 
 
La comunicació es pot definir com el procés de transmetre informació d’una o varies 
persones a una altra o varies diferents, en els dos sentits. Els elements que intervenen en 
aquest procés són:  
 
 
 

 
Figura 2.3.1 Mecanisme i elements bàsics de la comunicació 

 
La comunicació no es consuma fins que el receptor desxifra i entén el missatge tal i com 
l’emissor espera, sent responsabilitat de l’emissor la correcta interpretació. 
 
Dins de l’organització, la comunicació és una eina integradora que permet 
interrelacionar i coordinar les actuacions d’un individu, segons les normes i la dinàmica 
establerta per l’organització, per tal d’assolir els objectius fixats. 
 
Un treballador necessita tres tipus d’informació: 
 

 Informació sobre l’organització empresarial  Missió, cultura i objectius. 
 Informació personal  Salari, horaris... 
 Informació sobre l’activitat especifica del que ha de fer i com ho ha de fer. 

 
Aquesta informació ha d’arribar a tothom per mitjà de la comunicació. La informació és 
poder, i qui la gestiona té la responsabilitat que sigui entesa per tothom. Per tant, es 
necessari disposar de bons comunicadors capaços de dur a terme la difícil tasca de 
comunicar. Es igual que la feina del comunicador es centri en l’enginyeria, en la 
comptabilitat o en les rentes, la seva eficàcia i eficiència dependrà de la seva capacitat 
per escoltar.  

EMISSOR RECEPTOR MISSATGE 

CANAL 

CODI 
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• La importància del saber escoltar té presència en l’origen de la 
comunicació verbal, doncs l’aprenentatge del llenguatge es basa en 
la prèvia capacitat d’escoltar, no de parlar. 

 
 
La informació no s’ha d’utilitzar per manipular a la gent, sinó per motivar, guiar i 
organitzar gent per a que realitzin el seu treball correctament, podent assolir així els 
objectius marcats. 

2.4 Diagnòstic Estratègic dels RRHH 
 
Es interessant, de cara a la formulació estratègica de la gestió dels RRHH, fer un anàlisi 
general de l’empresa per saber l’estat de l’empresa tant a nivell intern com extern. 
 

2.4.1 DIAGNÒSTIC EXTERN 
  
Un aspecte important en la definició de la cultura, la missió i l’estratègia és que siguin 
congruents amb l’entorn, alhora que compatibles entre ells. Per això, l’anàlisi de 
l’entorn requereix d’una atenció especial. 

 
Figura 2.4.1 Relació de congruència amb l’entorn 

 
Una tasca molt important, en l’anàlisi de l’entorn d’una organització empresarial, és 
reconèixer i analitzar les amenaces i oportunitats que afecten a l’empresa, així com 
determinar la posició competitiva que ocupa en l’entorn que l’envolta. Per això, s’ha 
d’analitzar tots aquells objectes, entitats, persones, organitzacions i altres elements que 
l’envolten. 
 
Per a que l’anàlisi sigui operatiu, s’han de diferenciar dos nivells d’entorn: 
 

Entorn General: Està format pel conjunt de condicions que afecten a l’entitat en 
termes globals i sobre les quals no es pot incidir. Aquesta impossibilitat per 
incidir pot influenciar fortament la nostra activitat, per lo que és important 
tenir-ho en compte i preveure el seu canvi abans d’actuar. Anomenat també 
macroentorn. 

MISSIÓ CULTURA 

ENTORN 

ESTRATÈGIA 



 
Els Recursos Humans com a eina de gestió a l’empresa constructora 

Capítol II 

10 
 

Components de l’Entorn General 
 

1. Entorn econòmic i de mercat: Situació econòmica de l’àrea geogràfica on està 
ubicada l’organització, i condicions de mercat (disponibilitat de recursos, 
qualitat de la mà d’obra, etc.). 

2. Entorn socio-cultural: Valors culturals propis de l’economia en que es troba 
l’organització  (costums, formes de vida, valors de la societat, etc.). 

3. Entorn político-legal: Fa referència a totes aquelles regulacions i intervencions  
dels poders polítics. 

4. Entorn ecològic: Són els recursos naturals disponibles en la zona, així com el 
clima de la zona. 

5. Entorn tecnològic: És important saber la susceptibilitat de la nostra activitat a 
l’entorn tecnològic per tal que, davant de qualsevol innovació tecnològica, es 
pugui actuar i mantenir una competitivitat elevada. 

6. Entorn sindical: A nivell extern és important saber si hi ha moviment sindical, 
però també s’ha de saber, a nivell intern, si aquest moviment està incorporat a 
l’organització. Qualsevol negociació del sindicat amb l’organització afectarà a la 
gestió dels RRHH. 

 
Aquests sis components interactuen entre si configurant el macroentorn. 
 

Entorn Específic: El composen aquells elements que interactuen de forma directa 
amb l’organització empresarial.  Per això, aquest entorn és el més 
influent a l’hora de prendre decisions, tant de caire estratègic o com 
en l’àmbit dels RRHH. Anomenat també entorn d’activitat. 

 
Components de l’Entorn Específic 
 

1. Clients. 
2. Proveïdors.            Poden arribar a conformar avantatges 
3. Competidors.            competitius. 
4. Distribuïdors. 
 
E. Sindical       E. Econòmic i de mercat  E. Político-Legal             

 
        

E. Ecològic             E. Tecnològic        E. Cultural 
 

Figura 2.4.2 Sectors i nivells d’entorns 

COMPETIDORS

CLIENTS

DISTRIBUÏDORS PROVEÏDORSORGANITZACIÓ
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Com podem aconseguir avantatges competitius? 
  
La competitivitat és la capacitat d’una empresa per competir en el seu sector, així que 
un avantatge competitiu col·loca l’empresa en una millor situació respecte els 
competidors. 
 
El que interessa és captar el control de la indústria en la que l’organització competeix, 
ser el líder del sector o d’algun aspecte del sector, és a dir, que els competidors ens 
segueixin. Aquesta habilitat la podem aconseguir actuant sobre els elements que 
composen l’entorn específic. 
 
Totes les actuacions que es duguin a terme han d’anar acompanyades d’una bona 
capacitat organitzadora per canviar, és a dir, capacitat d’adaptació a les contínues 
variacions de l’entorn. Aquesta capacitat s’aconsegueix des de varies àrees d’influència 
dels RRHH: 
 

1. Planificació de l’organització  Crear l’estructura d’organització més adient 
per poder funcionar. Es pot dotar a l’empresa de 
centralització, coordinació, etc. 

2. Pràctiques d’afectació  Procediments i sistemes de reclutament, selecció, 
captació, promoció, etc. 

3. Pràctiques de compensació  Equitat en les distribucions. 
4. Pràctiques de valoració  Valoració sobre aptituds, mèrits, etc. , tant a nivell 

individual com col·lectiu. 
5. Pràctiques de comunicació  Formalitzar la comunicació dins de l’empresa, 

definint fins on arriba i com es realitza. 
 

 
 

Figura 2.4.3 Incidència dels RRHH en la capacitat organitzadora 
 

• La gestió estratègica dels RRHH són aquelles decisions i accions 
que afecten a la direcció dels empleats de tots els nivells d’una 
organització empresarial i que estan relacionades amb l’execució 
d’estratègies dirigides a la creació i manteniment d’avantatges 
competitius. 

Avantatge competitiu 

Capacitat organitzadora 

Pràctiques de gestió dels 
RRHH

Clients          Proveïdors         Distribuïdors     Competidors 
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2.4.2 DIAGNÒSTIC INTERN 
 
El diagnòstic intern serveix per estudiar la situació interna de l’empresa. El que ens 
interessa és conèixer els punts forts i febles de l’organització empresarial, per poder 
aprofitar les oportunitats que se li presenten i convertir les amenaces en oportunitats. 
 
Dins del diagnòstic intern, hem de tenir en compte dos tipus ben diferenciats de factors: 
 

Factors de context: Són tots aquells factors externs al departament de RRHH, però 
interns a l’empresa. 

 
1. Condicionants econòmico-financers: Reflexen la capacitat de l’organització. 

Aquests condicionants ens obliguen a actuar de manera global, doncs tots els 
departaments tenen els seus requeriments. ( capacitat de generar beneficis, 
volum de facturació, nivell de productivitat...). 

2. Condicionants polítics: Agrupen tots els grups socials integrats en 
l’organització ( consell d’administració, accionistes, treballadors, comitès 
d’empresa...). 

3. Factors referits al producte: És el què sap fer l’organització i les seves 
característiques. En funció de com es volen modificar aquestes característiques, 
la gestió dels RRHH es veurà més o menys influïda. 

4. Capacitat d’innovació: Aquest aspecte es manifesta en el grau en que la 
investigació i el desenvolupament estan presents en l’organització. Per mitjà 
d’aquesta capacitat es pot garantitzar la supervivència de l’organització davant 
els canvis en el mercat. 

5. Factors tecnològics: Fan referència als processos, a les tècniques de producció, 
a les tècniques administratives, etc. que poden afectar als RRHH. Aquests 
factors estan fortament lligats amb el nivell de recerca i desenvolupament. 

 
Factors propis: Són tots aquells factors interns a l’àrea dels RRHH. 

 
Aprofundirem més en aquests factors, doncs són l’objecte específic d’estudi d’aquesta 
tesina. Les preguntes del qüestionari estan encarades directament cap a aspectes 
concrets d’aquests factors, sense perdre la visió global que ens permet la formulació 
dels diagnòstics per tal de treure conclusions útils. 
 
Qualsevol organització empresarial és un ent dinàmic, l’estructura de la qual pateix 
canvis segons les necessitats del moment, generades tant per processos interns com per 
interacció amb l’entorn. Aquestes necessitats han de ser satisfetes pel personal, per tant, 
és necessari fer un plantejament de la política de personal a curt i llarg termini, de cara 
a moure el personal amb el mateix dinamisme en que evoluciona l’organització i el seu 
entorn. 
 

1. Curt termini implementació d’estratègies 
2. Llarg termini  formulació d’estratègies.  
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La política de personal no es pot deslligar de la cultura i missió de l’organització, i 
comença amb el reclutament de potencial humà. 
 
 

 
 

Figura 2.4.4 Procés de gestió dels RRHH. 
 

2.4.2.1 Reclutament 
 

El reclutament són el conjunt d’operacions encaminades a la prospecció i búsqueda de 
candidats per a la incorporació a l’organització. 
 
És necessari que, abans de començar amb el procés de reclutament, el departament de 
RRHH defineixi cada lloc de treball i el situï dins de l’organigrama general de 
l’organització, per tal de conèixer en quin nivell es troba respecte la resta de llocs de 
treball i la interrelació i condicionants que existeixen entre els diferents llocs de treball. 
 
La definició dels llocs de treball ha d’anar acompanyada del disseny dels perfils de les 
persones idònies per a cada un dels llocs, doncs així aconseguim que el procés de 
selecció sigui més àgil. Per poder definir el perfil s’han de veure les tasques a realitzar, 
les relacions, els horaris, etc. 
 
 

• Una bona definició dels llocs de treball i dels respectius perfils serà 
profitós per a la selecció, la valoració, la compensació i el 
desenvolupament professional dels treballadors. 

 
 
Aquesta bona definició del lloc de treball requereix d’una estreta col·laboració entre el 
departament de RRHH i el departament on hi ha el lloc a definir, doncs en aquest 
departament és on millor coneixen les necessitats a cobrir. 
 
 

RECLUTAMENT

SELECCIÓ

CONTRACTACIÓ

GESTIÓ DE CARRERES

COMPENSACIÓ

EVALUACIÓ DEL PERSONAL

FORMACIÓ

MOTIVACIÓ
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Les fonts de reclutament poden ser internes o externes: 
 

1. Internes: Promocions 
   Trasllat 

     Rotacions 
 

2. Externes: Recomanacions 
                INEM 
     Centres de formació 
     Col·legis professionals 
     Empreses de la competència 
     Anuncis 
     ... 

2.4.2.2 Selecció 
 
La selecció són el conjunt de processos que es realitzen per tal d’escollir el candidat que 
més s’apropa al perfil desitjat d’entre tots els que hem reclutat. 
 
Per a realitzar aquesta tasca es disposa de varies eines, d’entre les quals es poden 
destacar: 
 

1. L’entrevista personal: L’objectiu és reunir informació del candidat per tal de 
saber les seves capacitats per ocupar el lloc de treball, alhora que analitzem el 
desig que té d’ocupar aquest lloc de treball. També proporciona informació 
sobre el lloc i l’empresa a l’entrevistat. 
No és aconsellable utilitzar-la com a únic mitja de judici, ni considerar els 
resultats com a exactes. 

2. Els tests: Les proves psicotècniques són instruments per avaluar la intel·ligència, 
les aptituds, la personalitat, els interessos, la motivacionalitat,... dels candidats i 
establir perfils comparatius referenciables a un nivell estadístic. Els tests tenen 
un valor limitat, tot i que poden ser eines útils per a ser interpretats per 
especialistes si formen part de processos amplis de selecció. 

3. L’experiència: És un element fonamental a l’hora de seleccionar a un 
treballador, però no ha de confondre, doncs és possible que les tasques 
realitzades amb anterioritat no s’adeqüin a les necessitats de l’organització. 

4. Cartes de recomanació: Generalment les cartes de recomanació no tenen gaire a 
veure amb el rendiment real, doncs la majoria d’elles són molt positives. El que 
si que és pot tenir en compte són els continguts, els aspectes de la personalitat 
que es destaquen en la carta. 

 
Igualment important és la socialització dels nous treballadors, és a dir, la integració 
d’aquests en l’organització d’acord amb la seva cultura, aconseguint que els treballadors 
nous es sentin un membre més de l’equip de treball.  
 
 

• Podem considerar l’empresa com un trencaclosques, les peces de la 
qual han d’encaixar bé per formar una figura coherent. La selecció 
és la elecció de la peça que més bé encaixa. 
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2.4.2.3 Contractació 
Desprès de seleccionar el candidat es procedeix a la contractació del mateix. La 
contractació es pot consumar de diferents maneres: 
 

1. Contractes fixes 
2. Contractes indefinits 
3. Contractes eventuals 
4. Contractes per obra o servei 
5. Contractes en pràctiques 

 
Una altra pràctica en aquest factor és la subcontractació, la qual la podem definir com 
aquella pràctica empresarial que consisteix en contractar una obra o servei, en la seva 
totalitat o en part per, posteriorment, contractar-ne l’execució a un tercer al qual se’l 
denomina subcontractista, en contraposició al primer anomenat principal. (Aquesta 
tesina dedica part del següent capítol per desenvolupar més àmpliament aquest 
concepte.)  

2.4.2.4 Gestió de Carreres 
La gestió de carreres és una activitat estructurada que reconeix a les persones com un 
recurs vital de l’organització empresarial, i tracta de desenvolupar a l’individu i a 
l’organització. 
 
La carrera professional serveix per evitar el desgast professional, per informar als 
empleats de les possibilitats professionals i els criteris de mobilitat, per millorar la 
qualitat de vida a la feina i per complir els objectius de no discriminació laboral. 
 
El treball en el camp dels RRHH busca el desenvolupament de dues dimensions: la 
eficiència econòmica i la satisfacció humana. Els programes de carreres professionals 
intenten satisfer el desenvolupament de totes dues dimensions. Aquest desenvolupament 
ha de seguir la tutela de la cultura i de la missió de l’organització. 
 
Personalment crec que les dues dimensions estan fortament influïdes mútuament, doncs 
una persona satisfeta amb la seva feina treballa amb més entusiasme, afavorint la 
qualitat del producte o servei que ofereix. 

2.4.2.5 Compensació o Retribució 
La compensació és el que aconsegueix el treballador a canvi del seu treball o serveis 
prestats. Pot ser monetari o no monetari, però no deixa de ser una recompensa per 
l’esforç realitzat i, per tant, merescuda lícitament. Amb una compensació justa es 
fidelitza més fàcilment als treballadors amb l’organització. 
 
Diferents formes de compensació: 
 

1. Salari base 
2. Dietes per alimentació i desplaçaments 
3. Comissions 
4. Participació en els beneficis 
5. Participacions en capital ( accions) 
6. Primes per assoliment d’objectius 
7. Promocions dins l’organització 
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8. Oportunitats de formació 
9. Prestigi 
10. Experiència 
11. Major responsabilitat 
12. Millors condicions de treball... 

 
És necessari analitzar certs aspectes de la compensació: 
 

1. Consistència interna: Es tracta que en un mateix nivell es recompensi igual la 
feina realitzada, i més intensament en llocs de treball iguals  Salari base. 

2. Reconeixement individual: El reconeixement individual és tant important com 
la equitat, doncs qui fa millor la feina o, senzillament, s’hi esforça més té dret a 
una compensació extra. Es tracta de diferenciar treballadors amb igual treball 
però diferent rendiment  Incentius salarials. 

3. Estructura del sistema retributiu: L’estructura del sistema retributiu incidirà de 
diferent manera sobre el balanç depenent del tipus de compensació. 

2.4.2.6 Valoració o Avaluació 
 
La valoració dels treballadors és fa des del punt de vista de rendiments. Consisteix en la 
identificació, mesura i gestió del rendiment humà en l’organització. No es refereix 
únicament a aspectes quantitatius, sinó també a aspectes qualitatius com poden ser 
l’actitud o les habilitats de cada treballador. 
 
Aquest anàlisi ens proporciona informació suficient per decidir si els RRHH són un 
punt fort o un punt dèbil de l’organització, cosa que ens guiarà a l’hora de formular 
estratègies de manteniment o de millora del nivell competitiu dels RRHH. 

2.4.2.7 Formació 
 

L’objectiu de tota formació és la de capacitar a l’individu que la rep per a realitzar una 
tasca o feina determinada. La formació es defineix com una metodologia sistemàtica i 
planificada, destinada a millorar la competència tècnica i professional de les persones en 
el treball, a enriquir els seus coneixements, a desenvolupar les seves aptituds, a millorar 
les capacitats i l’actitud envers la feina. 
 
No s’ha de confondre educació amb formació, l’educació és un procés orientat a la 
millora de la capacitat de la persona per assimilar i desenvolupar coneixements, 
tècniques i valors. L’educació és més general que especifica i està més orientada a la 
persona, en canvi la formació està orientada al context específic de la feina. 
 
La formació és el mitjà més eficaç per superar errors actuals i prevenir-ne de futurs. A 
més, és el camí més econòmic per arribar als objectius de l’organització, doncs facilita 
el canvi i la renovació augmentant la capacitat i aptituds del personal. En definitiva, 
l’empresa madura gràcies a la formació dels seus components. 
 
La formació és alhora un factor motivant més, sempre i quan el receptor vulgui ser 
format en l’aspecte en qüestió. No s’ha d’oblidar que la formació s’ha d’utilitzar aviat, 
sinó pot provocar frustració. 
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2.4.2.8 Motivació 
 
Freud ens dóna la seva visió sobre l’estructura de l’aparell psíquic: 
 

1. El ELLO  És el producte de l’herència i el nivell de resposta instintiva. És el 
pont entre els processos biofisiològics i els psicològics. És la font fonamental de 
l’energia mental, i està relacionat amb la supervivència, la reproducció i 
l’agressivitat enfront d’amenaces. Freud anomena l’energia mental líbido. El 
ELLO és totalment inconscient i, degut a la influència del mon exterior, part 
d’aquest material inconscient, es transforma en processos conscients que 
sorgeixen deformats a traves del JO. 
Al néixer només es posseeix ELLO. 
 
“El ELLO és la base dels impulsos biològics/psíquics que motiven a l’individu” 

 
Sigmund Freud [2] 

 
2. El SUPER-JO  Va apareixent a traves de l’acceptació dels valors i les 

normatives com a resultat de: 
 

a. La identificació amb els pares i amb la societat. 
b. L’educació 
c. L’experiència social 

 
Es regeix pel principi de la CONSCIÈNCIA. (És la nostra consciència). 
 

3. El JO  Al néixer, un individu no posseeix JO. Aquest es va formant a través 
del desenvolupament biopsicològic i, a mesura que el nen creix, el JO es va fent 
cada vegada més capaç d’adaptar-se a l’ambient. El JO compleix la funció 
d’autoconservació de l’individu: l’individu aprofita la influència del mon 
exterior mitjançant l’activitat, mentre que el JO evita els estímuls excessius 
(fugint), i tracta d’adaptar-se als estímuls moderats. 
 
El JO representa la forma de ser de l’individu en el seu comportament real 
quotidià, i és el resultat de la lluita entre dues forces: El SUPER-JO i el ELLO. 
 

 
Figura 2.4.5 Formació del JO.   

 
Es regeix pel principi de la REALITAT. 

SUPER-JO 

ELLO 

JO 
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La força energètica de la líbido, al ser influenciada pels estímuls, donarà lloc a la 
conducta motivacional. Així doncs, la motivació està en el propi individu, només cal 
influenciar-lo amb el estímuls adients. Però la motivació humana és molt complexa, és 
difícil saber quins són els estímuls reals que motiven l’individu per a que faci o deixi de 
fer quelcom. Hi ha moltes variables que afecten a la major o menor motivació i, per 
tant, a la qualitat i quantitat del treball professional desenvolupat. Aquestes variables 
condicionants estan relacionades entre si per diversos paràmetres i per la variabilitat del 
comportament de cada individu: 
 

1. Variables en el propi individu (intel·ligència, personalitat, coneixements...) 
2. Molta gent no es coneix a si mateixa, i menys encara les seves motivacions.  
3. El que motiva en una certa situació pot ser diferent en una altra. 
4. La motivació depèn de l’edat, la formació, l’època de l’any... 
5. Condicionants psicosocials (publicitat, modes, costums...) 

 
Degut a tota aquesta variabilitat de la conducta motivacional de les persones s’ha 
d’estudiar la motivació a traves de diferents models per poder representar les diferents 
“realitats” que poden afectar a diferents individus en una mateixa situació. 
 
 
MODELS de MOTIVACIÓ 
 

1. Model coercitiu  Es basa en considerar que el ser humà treballa millor quan se 
l’obliga a arribar a una situació en la que o produeix o se’l castiga. A la llarga no 
dóna resultats positius, doncs a l’individu no se’l motiva. Provoca alienació i 
separació de la tasca. 

 
 

• Aquest model emana d’una concepció molt pobra del ser humà, en 
la que no es respecta l’individu en cap nivell. És totalment 
contraproduent i destructor del potencial humà.  

 
 

2. Model econòmico-mecànic  Aquest model considera el ser humà com 
intrínsecament ineficaç i gandul, i que només respon quan se’l “suborna” amb 
recompenses econòmiques. 
 
 

• No és adient, doncs en aquest model les persones tenen unes 
necessitats i desitjos que es veuen subordinats a les exigències del 
treball o empresa. Tot i que no castiga físicament al treballador, li 
roba la llibertat de desenvolupament. En definitiva, no genera 
satisfacció emocional, raó suficient com per descartar aquest 
modus operandi. 
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3. Model de creixement  En aquest model la persona: 
 

a. Pren decisions per si mateix. 
b. Te objectius individualitzats. 
c. Gestiona la seva feina tenint en compte les seves necessitats i 

valors. 
d. S’esforça per aconseguir el seu creixement professional partint dels 

valors de l’organització. 
 

 És el primer model on el ser humà controla l’ambient enlloc de ser 
controlat per l’ambient.  

 
 Existeixen diferents formulacions: 
 

• “Els factors fisiològics són menys importants, en el treball, que els 
psicològics. Per tant, els incentius purament econòmics exerceixen 
menor impacte motivacional que les pressions socials.” 

Mayo [3] 
 
 
• “La realitat es pot percebre de diferents maneres, cosa que 

provoca que els motius de les persones siguin molt complexes, 
variats i generalment n’actuïn varis alhora.” 

Maslow [4] 
 
 

Maslow classifica les necessitats dels individus per ordre de prioritat. 
Així doncs, existeix una jerarquia de necessitats que es succeeixen des 
d’un nivell a d’altres de superiors. Per poder passar a un nivell 
superior, s’han de satisfer les necessitats dels nivell anterior com a 
mínim parcialment. (Al satisfer una necessitat, generalment en sorgeix 
una altra que ocupa el seu lloc.) 
 
 
• “Els principals  factors motivants són la necessitat de triomfar, la 

necessitat de control dels mitjans i la necessitat d’establir 
relacions afectuoses.” 

Mc. Clelland [5] 
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2.5 Objectius estratègics en la gestió dels RRHH 
 
Els objectius estratègics són uns criteris que ens han de servir a mode de guia en 
l’àmbit social, i han de ser: 
 
 1- Acceptables i assumibles com a propis. 
 2- Flexibles Que admetin modificacions. 
 3- Mesurables  Que es puguin quantificar. 
 4- Motivants  Que les persones s’involucrin. 
 5- Comprensibles  Que el missatge que vol transmetre sigui clar i transparent. 
 6- Realistes  Que puguin assolir-se. 
 7- Coherents  Que no hi hagi conflictes entre ells. 
 
Podem fixar tres grans objectius estratègics en la gestió dels RRHH: 
 
Primer: Equitat, integració i participació 
 
L’equitat és un concepte que s’estableix en termes relatius, i que significa un 
tractament just per a totes les persones. Però no només ha de ser un tractament just, sinó 
que ha de ser percebut com a tal per totes les persones afectades. Aquesta equitat 
percebuda desenvolupa la integració i la participació, entenent-les com actituds 
positives. 
 

• L’objectiu ha de ser que el personal es senti completament integrat 
dins de l’organització, de manera que tots participin formant un 
equip coordinat i amb consonància amb la missió de l’organització. 

 
 
Segon: Rendiment operatiu 
 
El rendiment operatiu s’aconsegueix quan les persones assoleixen els objectius 
personals tutelats per l’organització, alhora que satisfan les necessitats de l’organització 
per poder seguir endavant. Això requereix tres qüestions: 
 

a) Els objectius han de ser clars, factibles i estimulants. 
b) Hi ha d’haver un bon sistema de recompenses que les relacioni amb el 

rendiment de les persones dins de l’organització. 
c) L’organització ha d’estar dotada d’estructures simples fàcilment modificables i 

mà d’obra qualificada. 
 
Tercer: Innovació i flexibilitat 
 
Aquestes dues qualitats són clau en un entorn dinàmic, canviant i turbulent, per tant, 
l’estructura dels RRHH de l’organització s’ha d’adequar per a que sigui capaç de 
generar aquestes dues qualitats. 
 
La innovació és la capacitat de les persones d’aportar nous processos que milloren els 
actuals. Requereix gestionar grups informals en l’organització, doncs una bona part de 
la innovació es realitza fora dels grups creats per l’organització. 



 
Els Recursos Humans com a eina de gestió a l’empresa constructora 

Capítol II 

21 
 

La persona innovadora és una persona disposada a assumir riscos, a rebre formació, a 
no acceptar comportaments agressius i, finalment, a valorar el rendiment en termes de 
reconeixement personal. 
 
La flexibilitat és una conseqüència de la innovació, la qual no accepta rigideses. La 
flexibilitat es concentra en quatre àrees: 
 

Flexibilitat financera o salarial: L’organització ha de tenir una individualització dels 
salaris, és a dir, retribuirà en base a aspectes individuals i en funció del lloc de treball. 

Flexibilitat numèrica o de contractació: S’han de fer contractacions que donin marges 
de maniobra, però normalment estaran regits segons les lleis laborals establertes. 

Flexibilitat funcional: És necessari que existeixi flexibilitat en les diferents seccions. 
La polivalència dels treballadors és necessària en contra de la hiperespecialització. 

Flexibilitat en la durada de la jornada laboral: Acomodació de les necessitats de 
treball de les persones a la llei. 
 

2.6 El paper de la gestió dels RRHH en la formulació de estratègies 
  
La formulació d’estratègies és la forma en que aquestes es creen i es defineixen, per 
tant, han de tenir un caràcter formal  Pla d’acció. A mesura que es va duent a terme 
l’estratègia formulada i com a causa del dinamisme de l’entorn, l’organització es veu 
obligada a realitzar estratègies que disten, en més o menys grau, de les formulades. El 
paper de la gestió dels RRHH en les estratègies dependrà del tipus d’estratègia a la que 
es faci referència. El procés de l’estratègia realitzada és: 
 
 

  
 

Figura 2.5.1 Formació i paper dels RRHH en les estratègies realitzades 
 
 
A més, la gestió dels RRHH pot facilitar la detecció i l’aprofitament d’oportunitats de 
negoci gràcies a la seva incidència sobre la implementació i formulació d’estratègies 
emergents.  
 

ESTRATÈGIA 
FORMULADA 

ESTRATÈGIA 
REALITZADA 

ESTRATÈGIA 
DELIBERADA 

ESTRATÈGIA 
EMERGENT 

La gestió dels 
RRHH com eina 
de formulació. 

La gestió dels 
RRHH com eina 

d’implementació. 
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Davant de diferents alternatives estratègiques, s’han de valorar individualment i se n’ha 
d’escollir una. La gestió dels RRHH té un paper important a l’hora de la valoració de 
les diferents alternatives. Per realitzar aquesta tasca es tenen en compte dues 
característiques: 
 

 a) Viabilitat: Una alternativa estratègica és viable quan disposem de mitjans en 
l’organització per adquirir-la, retenir-la, desenvolupar-la, motivar-la, en 
definitiva, dur-la a terme. 
El departament de RRHH ha de mirar quina quantitat, quina composició i quins 
canvis en els RRHH necessita l’estratègia en qüestió. Igual important és 
determinar el cost en RRHH que implica la implementació de l’estratègia. 
 
b) Desitjabilitat: Vindrà determinada per la participació, en l’estratègia, dels 
agents afectats pel canvi. És recomanable que hi hagi una participació de clients, 
proveïdors, treballadors i distribuïdors. 
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3 CAPITOL III  EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ 

3.1 Situació actual del Sector de la Construcció en l’Economia General 
 
Dades extretes del document La construcción en España. Seopan [6]. 
 
La desacceleració econòmica mundial s’ha fet notar també en l’economia catalana i 
espanyola, però de forma molt més suau. Tot i estar en època de crisi internacional, 
l’economia ha crescut però més lentament del que ho feia en l’últim any. 
 
Concretament, el sector de la construcció ha estat el sector més dinàmic de l’economia 
espanyola durant l’exercici 2003. Aquest dinamisme es concreta en les següents dades: 
 

• El valor Afegit Brut generat pel sector representa el 8% del PIB espanyol. 
 
• Va donar feina al 11% de la població laboral. (Al voltant de 1,9 milions de 

treballadors). 
 
• Va arribar al 55% de la Formació Bruta de Capital Fix Total. 

 
En el 2003 la construcció ha crescut 2,6 punts percentuals més que l’economia nacional. 
 
L’efecte d’arrossegament de la demanda de construcció sobre la restant activitat 
econòmica s’estima en aproximadament 2,5. Expressat des de la perspectiva de l’oferta, 
es considera que per cada milió d’euros de valor afegit de la indústria de la construcció 
s’indueix una activitat addicional en els sectors proveïdors i complementaris per valor 
de 1,5 milions. 
 
Aquest efecte multiplicador no es transfereix a l’exterior, doncs la pràctica totalitat de 
les compres que realitza el sector es fan en el mercat intern. 
 
Les inversions en infrastructures estimulen la productivitat global del país. Un augment 
de l’1% en l’stock d’infrastructures indueix un creixement del 0,23% en la productivitat 
del sector privat. 
 
La indústria espanyola de la construcció desenvolupa una activitat equivalent al 10% de 
l’europea, ocupant la cinquena posició entre els països de la UE. 

3.2 Activitat del sector en l’exercici 2003 
 
Dades extretes del document Resultados del sector de la construcción 2003. Seopan [7]. 
 
La producció de la construcció en l’exercici 2003 va suposar 131300 milions d’€, que 
equivalen a un 17,7% del PIB. Comparant aquestes dades amb les del passat exercici, 
resulta una variació positiva del 3,9%. 
 
La demanda del sector públic va representar el 22% de la producció total i va augmentar 
més del 7% respecte l’any anterior. Conseqüentment, la demanda del sector privat va 
representar el 78% de la producció total i va augmentar per sobre del 3%. 
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Si analitzem la situació del sector de la construcció per subsectors: 
 

• Obra Civil:  
 
 Va arribar al 24% de la producció total amb un increment del 7%. 
 La positiva evolució es deguda a la creixent demanda del sector públic, 

impulsada per l’execució dels Plans d’Infrastructures del Ministeri de Foment i 
Hidrològic del Ministeri de Medi Ambient. 

 
• Edificació no residencial:  
 
 Va arribar al 18% del total de la producció amb un increment del 2%. 
 En aquest subsector, l’activitat privada ha tingut creixement, però menor al de 
 l’exercici anterior, a causa de la moderació de l’activitat global i les incerteses 
 existents en el panorama internacional. En canvi, la promoció pública continua 
 amb la seva fase d’expansió, experimentant un creixement atenuat respecte 
 l’exercici 2002. 
 
• Edificació residencial:  
 
 Va arribar al 33% de la producció total amb un increment del 3%.  
 En l’exercici 2003, es van iniciar al voltant de 636000 noves vivendes, 
 superant-se així la xifra a la que es va arribar durant el 2002. 
 Han influït positivament els reduïts nivells dels tipus d’interès, la creixent 
 demanda dels no residents i la consideració de la vivenda com valor de refugi 
 enfront a inversions alternatives. 
 
• Rehabilitació i manteniment:  
 
 Va arribar al 25% del total de la producció amb un increment del 3%.  
 La rehabilitació i manteniment d’edificis es va mantenir en la mateixa línia de 
 progressió d’altres exercicis anteriors, tot i l’existència d’una lleugera 
 contenció en el segment relacionat directament amb el manteniment de les 
 llars. Aquesta activitat, encara que representi el 25% de la producció total, és 
 sensiblement inferior a la mitja dels països més desenvolupats de l’UE.  

 

 
 

Figura 3.2.1 Dades comparatives entre l’estat espanyol i la Unió Europea 
Font: Seopan [7] 
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En definitiva, el conjunt de l’edificació va créixer per sobre d’un 3%, l’obra civil un 7% 
i el conjunt del sector un 3,9%. A més, per sisè any consecutiu, l’evolució de tots els 
subsectors ha estat positiva. 
 
 

 
 

Figura 3.2.2 Variació de l’activitat constructora per subsectors 
Font: Seopan [7] 

 

3.3 Previsions del Sector de la Construcció en 2004 
 
Segons l’anuari financer-comptable del 2004 de la revista “Estrategia Financiera / 
Partida Doble” [8], durant el període corresponent 2004, el sector de la construcció 
seguirà el mateix patró que durant l’any 2003. La producció seguirà desaccelerant-se, 
amb un creixement del 5,5%, i la construcció d’infrastructures esdevindrà el principal 
motor del sector. 
 
L’indicador de conjuntura de la construcció, que reflexa les opinions dels empresaris, 
mostra un to més optimista respecte la desacceleració de l’activitat en el sector, 
destacant el gran vigor d’obra civil i la pèrdua de dinamisme de la vivenda. 
 
Aquesta evolució desfavorable de la construcció de vivendes està patent en les dades de 
crèdits destinats a la compra de vivendes, que han anat disminuint des del segon 
semestre de l’any 2001.   
 
Seopan [7] es mostra més conservador pel que fa a les previsions. Segons Seopan, el 
creixement de l’activitat en el sector estarà comprès entre el 3% i el 4%. Però també 
coincideix en valorar l’obra civil (construcció d’infrastructures) com el principal motor 
del sector: 
 

• Obra Civil    5%-7%  
• Edificació no residencial   1%-3% 
• Edificació residencial   2%-4% 
• Rehabilitació i manteniment  0%-2% 
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3.4 Importància de la mà d’obra en el Sector 
 
El sector de la construcció, després de desenvolupar un gran creixement en els últims sis 
anys, representa un mercat de treball de més de dos milions de persones [9]. 
 

 
 

Figura 3.4.1 Evolució del mercat de Treball 
Font: Ministeri de Treball i d’Assumptes Socials [9] 

 
 

    
 

Figura 3.4.2 Evolució de la variació anual d’ocupats 
Font: Ministeri de Treball i d’Assumptes Socials [9] 

 
El sector presenta activitats més o menys complexes que requereixen la participació 
conjunta de diversos grups o col·lectius professionals, fet que permet a les empreses 
definir diferents estratègies de com desenvolupar l’activitat en el sector.  
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En aquesta línia, i amb l’objectiu de determinar la influència dels RRHH en els diversos 
estils de gestió existents, es poden discriminar els RRHH segons el nivell d’estudis (% 
de titulats).  
 
Una altra variable referent als RRHH que ens permet discriminar entre estils de gestió 
és la ratio [Cost de personal/Facturació], doncs suggereix la quantitat de la producció 
que l’empresa realitza amb els seus propis mitjans, enfront de l’alternativa de 
subcontractar-la. 
 
Així doncs, les empreses constructores presentaran diferents estils de gestió  en funció 
de com estructurin la seva plantilla, essent necessària per a aquesta tasca l’aportació 
estratègica que la gestió dels RRHH pot oferir. 
 
Els principals estils de gestió que es presenten en el sector de la construcció són: 
 
 

• Empreses gestores  Es caracteritzen per una baixa ratio [Cost de 
personal/Facturació], doncs aposten per subcontractar al màxim. En aquestes 
empreses els aspectes de projecte, de control i de direcció d’obra primen per 
sobre de l’execució material, la qual és subcontractada. Conseqüentment el 
percentatge de titulats en la plantilla es elevat. 

 
 
• Empreses especialitzades  Aquestes empreses disposen d’àmplies plantilles 

de tècnics-especialistes per a realitzar i gestionar uns determinats tipus d’obra. 
La caracteristica típica d’aquest tipus d’empreses és una elevada ratio [Cost de 
personal/Facturació], doncs han de mantenir plantilles àmplies. Alhora, el 
percentatge de titulats es redueix considerablement a causa que la seva 
especialització permet una major aplicació de processos industrials. 

 
 

• Empreses diversificades  Aquestes empreses, molt menys comuns, disposen 
de plantilles àmplies tant en personal d’obra com de titulats, esdevenint 
constructores que actuen en moltes de les activitats del sector, i tant en la fase 
projectual com en la d’execució material de les obres. 

 
 

• Empreses subcontractistes  Empreses que basen la seva plantilla en la mà 
d’obra directa, on s’hi inclouen també els col·lectius professionals que 
s’estableixen pel seu compte oferint els seus serveis a les obres.   

 
 
Aquests diferents estils de gestió comporten diferents plantejaments en la gestió dels 
RRHH, doncs treballar amb recursos diferents requereix d’una gestió diferent. A més, 
l’ús de diferents estructures de plantilla no és un impediment per a desenvolupar 
l’activitat en el sector, sinó al contrari, doncs els diferents tipus d’empreses es 
complementen els uns als altres a través de la subcontractació. 
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3.5 Marc de referència on situar el Sector de la Construcció 

3.5.1 CICLICITAT EN EL SECTOR 
 
Una de les teories més importants en Economia és la dels cicles econòmics, la qual va 
ser oblidada i refutada degut al gran avenç de l’economia nord-americana de la dècada 
dels noranta. Avui, quan Estats Units sembla que entra en una recessió, la teoria dels 
cicles econòmics, torna a cobrar una vigència important. 
 
 

• Es produeix un cicle econòmic quan el producte nacional observat 
augmenta (expansió) o disminueix (recessió) en relació al producte 
potencial, que és la producció que hi hauria si tots els recursos 
s’estiguessin utilitzant plenament. 

 
 
El comportament cíclic el podem mesurar no només amb la producció, sinó també amb 
altres magnituds com la taxa d’inflació, la taxa d’atur, el dèficit públic, etc. 
 
Els cicles econòmics no són idèntics, tant des del punt de vista de duració com 
d’intensitat, però aquests moviments, que en un principi semblen erràtics, es poden 
descompondre en moviments que constitueixen una successió de fases ascendents i 
descendents. 
   
Així doncs, l’activitat econòmica es regeix segons uns patrons cíclics que es van 
repetint: 
 
 
 

  
 

Figura 3.4.1.1 Patró cíclic de l’activitat econòmica 
 
 
 

Activitat  
econòmica 

Temps
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Fases dels cicles econòmics: 
 

1. Depressió – Crisi  És el punt més baix del cicle, el qual es caracteritza per 
una alta taxa d’atur, una baixa demanda dels consumidors en relació amb la 
capacitat productiva de bens de consum, els preus baixen o es mantenen 
estables, i els beneficis empresarials disminueixen o apareixen pèrdues. 

 
2. Recuperació – Expansió  És la fase ascendent del cicle, en la que es produeix 

una renovació de capital que té efectes multiplicadors sobre l’activitat 
econòmica generant una fase de creixement econòmic i, per tant, de superació de 
la crisi. 

 
3. Zenit  És el punt més alt de la fase de recuperació. Determina el moment en el 

que s’interromp el creixement de l’economia a causa o de l’aparició de rigideses 
o per haver arribat al màxim d’empleats en la fase anterior. 

 
4. Recessió  És la fase descendent del cicle, en la que es produeix una caiguda 

important de la inversió i la producció. La recessió pot produir-se de forma suau 
o abrupta. En aquest últim cas parlem de crisi, doncs quan un elevat nombre 
d’empreses s’enfonsen poden arrossegar als proveïdors. 

 
Existeixen moltes explicacions del per què es produeixen els cicles econòmics, però lo 
únic plenament cert és que l’economia es mou molt per expectatives i les variables 
monetàries poden influir en gran mesura sobre les econòmiques, per tant és difícil 
determinar les causes de les expansions i de les recessions. 
 
Aquests cicles de l’economia es reflecteixen en el sector de la construcció en major grau 
que en el conjunt de l’economia. El sector de la construcció presenta períodes d’elevada 
i forta activitat seguits de períodes de crisis o de baixa activitat. 
 

Etapes Període 
Recessió 1975-1985 
Expansió 1986-1991 
Crisi 1992-1993 
Recuperació 1994-2000 
Situació actual 2003-2004 

 
Figura 3.4.1.2 Recents etapes de l’economia i del sector de la construcció 

Font: Seopan [7] 
 
En els últims anys s’ha donat aquesta ciclicitat de manera que després d’una dècada 
d’estancament, l’any 1986 Espanya va ingressar a la Unió Europea i es va iniciar una 
forta activitat en el sector, reforçada dos anys després per un augment de la inversió 
pública. L’objectiu era apropar-se als nivells de la UE en matèria d’infrastructures i 
equipaments col·lectius. L’Exposició Universal de Sevilla i els Jocs Olímpics de 
Barcelona van acabar de llançar l’activitat constructora, arribant a una punta de 
creixement anual del 13% l’any 1989. 
 
Les mesures preses l’estiu de 1989 consistents en restriccions monetàries i de crèdit, per 
evitar tensions inflacionistes i una caiguda brusca de l’economia, van provocar una 
parada en el subsector residencial. 
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Durant els anys 1991 i 1992 es va produir una reducció de la licitació pública que, 
juntament amb l’arribada de la crisis, va fer enrederir l’edificació no residencial privada. 
 
Al llarg dels anys 1994 i 1995, es va recuperar progressivament l’activitat, consolidant-
se després de la forta crisi de 1996. Així, l’any 1999 la construcció residencial va 
empènyer al sector fins a un creixement del 9%, gràcies al descens dels tipus d’interès i 
al bon comportament dels preus. 
 

 
 

Figura 3.4.1.3 Variació interanual del PIB y el VAB en el sector de la construcció 
Font: Seopan [7] 

 
Aquests cicles provoquen que durant períodes corresponents a l’elevada activitat hi hagi 
una demanda massiva de treballadors, cosa que condueix a una disminució de la qualitat 
de mà d’obra, doncs tothom qui vol treballar exclusivament per diners troba un bon lloc 
en el sector de la construcció, però això no garanteix que es sàpiga fer bé la feina. A 
més, després arriba el període de crisis en el que les constructores no els hi surt a 
compte mantenir una plantilla complerta. Les constructores troben una solució en la 
subcontractació, que els permet disposar de mà d’obra quan la necessiten. Per tant, no 
s’ha de mirar la subcontractació com la causa de tots els mals, sinó com una eina que 
proporciona avantatges competitius, i és la subcontractació abusiva incontrolada la que 
fa mal al sector. 

3.5.2 SEGURETAT EN EL SECTOR 
 

Una obra de construcció és un centre de treball en moviment constant en l’espai i el 
temps. En la construcció convergeixen diversos oficis i tasques, i les activitats es 
realitzen en relativa simultaneïtat i en el mateix espai. Per tant, la seguretat s’ha de 
planificar i organitzar de forma individual i global. 
 
Però, què significa seguretat? 
 

• Una part de la seguretat està en la conscienciació del risc que s’està 
assumint, els límits del qual han d’estar marcats pel treballador. Aquesta 
tasca només es podrà dur a terme si el treballador és capaç de discernir 
sobre el risc que implica qualsevol activitat en la que intervingui. Per 
tant, la informació i la formació del personal pren, en matèria de 
seguretat, un caràcter important i imprescindible. 
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Actualment, l’organigrama operacional en matèria de seguretat és: 
 
 

 
 

Figura 3.4.2.1 Organigrama operacional en matèria de seguretat 
 
S’estableix per a cada obra una comissió o comitè de seguretat format per: 
 

1. Coordinador de seguretat. 
2. Cap d’obra. 
3. Vigilant de seguretat. 
4. Secretari. 
5. Representant propi dels treballadors. 
6. Representant de subcontrata  Tècnic de seguretat. 

 
A més, tot projecte ha d’anar acompanyat d’un estudi de seguretat en el que es descriu 
l’obra, s’analitzen els riscos, s’indiquen i mesuren les mesures preventives i es valora 
econòmicament tot el referent a seguretat. 
 
A l’obra es redacta el pla de seguretat sota la tutela del cap d’obra, doncs cada 
constructora té la seva manera de treballar i ella sap, millor que ningú, com aplicar les 
normes de seguretat al seus modus operandi. 
 
“L’empresari ha de garantir la seguretat i salut dels treballadors al seu servei en tots 
els aspectes relacionats amb el treball i, en el marc de les seves responsabilitats, ha 
d’adoptar les mesures necessàries per a la protecció d’aquesta seguretat i salut. 
Aquestes mesures s’han de planificar a partir d’una avaluació inicial de riscos.” 
 

Article 16, Llei 31/1995 [10] 
 
Existeix una problemàtica en matèria de prevenció de riscos laborals que afecta al sector 
de la construcció. La problemàtica va començar en l’aplicació pràctica de la Llei de 
prevenció de riscos laborals. Conscients d’aquesta problemàtica i donada l’elevada 
sinistralitat del sector,  la Unió Europea va considerar que era necessària una 
reglamentació addicional que regulés el sector i va redactar la Directiva 92/97/CEE 
[11]. 

PROPIETAT

DIRECCIÓ FACULTATIVA

DIRECTOR D’OBRA

COORDINADOR DE 
SEGURETAT 

VIGILANT  DE  
SEGURETAT 

CAP D’OBRA

CONTRATA
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Però el Reial Decret 1627/1997 [12], el qual prové de traslladar la Directiva 92/97/CEE 
a Espanya, presentava algunes llacunes interpretatives, les quals en dificultaven 
l’aplicació pràctica en el sector de la construcció un altre cop. 
 
El Govern de Catalunya ha establert un seguit de normes reglamentaries que regulen 
més detalladament les matèries que conté el Reial Decret, amb les que es pretén no 
només interpretar els aspectes dubtosos, sinó també analitzar la problemàtica actual i 
oferir solucions. 
 
L’origen de la difícil adaptació de la normativa a l’activitat de la construcció està en les 
característiques específiques de temporalitat, dispersió, concentració d’empreses i 
diversitat de col·lectius de treballadors per especialitat que presenta el sector.  
 
La situació actual del sector no ajuda a l’aplicació de la normativa, doncs quan no està 
garantida la supervivència en el mercat de treball, la prevenció de riscos laborals brilla 
per la seva absència. En altres paraules, quan el treballador no és fix no sempre coneix 
bé el seu lloc de treball i no sempre és informat i format en matèria preventiva. A més, 
en aquesta situació el treballador lliga la seva activitat i ritme de treball a la satisfacció 
de necessitats econòmiques i, conseqüentment, ha de realitzar excessos que superen la 
lògica preventiva de treball, assumint condicions de risc abusiu. 
 
Un augment d’activitat, en qualsevol àmbit, porta adherit un augment del nombre dels 
problemes que sorgeixen. El sector de la construcció és el sector més castigat per 
l’augment dels accidents laborals en el conjunt de l’estat espanyol. Això és un fet, i no 
està causat exclusivament per l’augment d’activitat i complexitat del sector, doncs es 
poden observar clares mancances preventives i de sensibilització, que condueixen a 
assumir riscos innecessaris. 
 
A Catalunya també hi ha hagut un augment de la sinistralitat, al qual s’hi posen dades 
en la següent taula que il·lustra els accidents i malalties amb baixa mèdica: 
 
 

Any Accidents Malalties TOTAL 
1994 17597 47 17644 
1995 19629 76 19705 
1996   19336* 83 19419 
1997 21520 133 21653 
1998 27320 225 27545 
1999 33905 366 34271 
2000 36620 470 37090 
2001 38447 486 38933 
2002 37775 548 38323 

TOTAL 252149 2434 254583 
 *El descens de 1996 es degut a la baixa activitat en el sector a causa de la forta crisi del 96. 
 

Figura 3.4.2.2 Dades d’accidents i malalties amb baixa mèdica a Catalunya 
Font: Generalitat de Catalunya [13] 

 
 
 



 
Els Recursos Humans com a eina de gestió a l’empresa constructora 

Capítol III 

33 
 

Tot i això, cal dir que Catalunya ha fet un esforç en matèria de prevenció i seguretat, 
digne de menció, que ha produït un descens de la sinistralitat relativa (respecte el volum 
d’activitat), el mèrit del qual ha d’imputar-se a tots els agents que formen part del sector 
de la construcció: 
 

1. Les empreses per l’esforç en millorar la prevenció, seguretat i salut en les obres. 
2. Els professionals, tècnics i treballadors en general, que han pres consciència i 
 s’han esforçat en el compliment de les mesures preventives i de seguretat. 
3. Els sindicats que han realitzat una tasca de conscienciació dels treballadors i de 
 denuncia per a la millora de la seguretat. 
4. El departament de treball i la inspecció de treball i seguretat social per les 
 activitats de formació, informació i sanció dels incompliments legals. 
5. Totes les organitzacions empresarials del sector pel seu esforç a l’hora 
 d’aconseguir augmentar la sensibilització de les empreses. 

 
L’actitud de tots aquests agents és bona i s’ha de mantenir, doncs encara queda molt 
camí per recórrer fins arribar a una situació lògica.  
 
 

• La possible reducció de costos indirectes que es produiria a causa de la 
reducció d’accidents laborals s’ha de deixar en un pla inferior, doncs no 
es tracta d’un problema econòmic. La seguretat, salut i, en definitiva, la 
vida de qualsevol persona no té preu, per tant, qualsevol inversió que 
disminueixi la probabilitat d’accident és una bona inversió que, en 
aquests moments, és absolutament necessària. 

 

3.5.3 FORMACIÓ EN EL SECTOR 
 

Actualment, la Comissió Europea manté unes polítiques de foment de l’aprenentatge 
permanent com a element clau per convertir Europa en la societat i en l’economia més 
competitiva del món basada en el coneixement. 
 
A més, al llarg dels anys, sempre s’ha considerat la formació una eina clau per a la 
competitivitat de les empreses. No obstant, la majoria de les empreses, principalment 
les petites, s’han pres aquest discurs amb una certa fredor i només han participat en 
accions formatives quan, des de l’administració o des de les agrupacions empresarials, 
s’ha ofert la possibilitat de fer accions formatives a cost reduït. 
 
El sector de la construcció és un sector en el que es requereix, durant l’aprenentatge de 
l’ofici, la transferència de molta informació entre les diferents lleves per mitjà d’una 
comunicació fluïda. Si els treballadors tenen mancances, pot ser profitós formar en 
l’aspecte comunicatiu, especialment en treballadors estrangers. Actualment, tot i 
l’augment substancial de treballadors estrangers en el sector, aquesta qüestió no s’està 
tenint en compte en la mesura que és mereix. Les empreses no posen, a disposició 
d’aquest col·lectiu, els mitjans necessaris i es deixa que el treballador s’espavili tot sol 
en l’aprenentatge de l’idioma. El fet que hi hagi una gran quantitat d’estrangers 
d’origen Sud-americà, els quals coneixen la llengua castellana, no ajuda a que aquesta 
situació canviï.  
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3.5.4  SUBCONTRACTACIÓ EN EL SECTOR  
 
La subcontractació és l’operació mitjançant la qual una empresa (empresa principal) 
confia a una altra (empresa auxiliar) el procediment d’executar per a ella, segons unes 
determinades indicacions preestablertes (disseny, plànols, especificacions), una part de 
la producció o dels serveis, per ser incorporats al producte final, conservant l’empresa 
principal la responsabilitat econòmica final. 
 
La subcontractació és un fenomen que apareix en diversos sectors que respon a la 
existent concepció de la divisió del treball i sorgeix a mode d’avantatge competitiu (ens 
referim al Capítol II on s’explica el paper que tenen els avantatges competitius dins de 
la gestió dels RRHH). 
 
La subcontractació revela l’elecció, per part de les empreses, d’una estratègia que les 
condueixi a un equilibri entre la dimensió de l’empresa i la capacitat de respondre a la 
demanda i a la variació de l’entorn. En definitiva, les raons més comunes que tenen les 
empreses principals per utilitzar la subcontractació són: 
 

1. Carència de tecnologia i/o coneixements específics del procés (know-how). 
2. Recerca de flexibilitat en l’aprovisionament. 
3. Necessitat d’augment de la capacitat productiva, doncs la ciclicitat del sector 

provoca puntes de producció que desborden la capacitat productiva i/o de 
recursos humans. 

4. Motius econòmics encarats a la disminució de costos de producció i a la 
minimització d’inversions tecnològiques. 

 
L’origen de la subcontractació s’ha d’anar a buscar a la fragmentació empresarial que 
presenta el sector. Aquesta fragmentació ha portat a la desitjada flexibilitat i capacitat 
d’adaptació a la demanda, però també ha implicat relacions mercantils molt més 
esporàdiques, provocant la inestabilitat de gent que anaven millorant, tant en eficiència 
com en formació. En les dades següents es pot observar el gran augment d’empreses 
existents enfront del creixement moderat dels treballadors en el sector.  
 
 

1970 1992 Grandaria 
Empreses Treballadors Empreses Treballadors 

Entre 1 i 10 
treballadors 52572 188794 264684 596554 

% sobre el 
total 73,5% 18,5% 93,5% 52% 

Més de 10 
treballadors 18927 829739 18204 551291 

% sobre el 
total 26,5% 81,5% 6,5% 48% 

TOTAL 71499 1018533 282888 1147845 
 

Figura 3.4.4.1 Dades de l’evolució del parc empresarial a nivell de l’estat espanyol 
Font: MOPTMA [14] 

 
 



 
Els Recursos Humans com a eina de gestió a l’empresa constructora 

Capítol III 

35 
 

Sembla que el que hi ha hagut és una disminució important de les persones que 
treballaven en les empreses grans per passar a treballar en empreses subcontractades, la 
creació de les quals ha estat afavorida pels avantatges fiscals que s’ofereixen per 
fomentar la creació de petites empreses i per que constitueixen una forma de reduir la 
pressió fiscal. 
 
El fenomen de la subcontractació porta adherit el fenomen de sub-subcontractació, i és 
aquí on apareix la problemàtica que afecta directament a la gestió dels recursos 
humans. La subcontractació abusiva i incontrolada condueix a una dilució de les 
responsabilitats que poden generar imprudències en matèria de seguretat i, en 
definitiva, precarietat laboral.  
 

3.5.5 MERCAT CATALÀ  
 
Catalunya, actualment, presenta una situació d’intensa activitat en el subsector de l’obra 
civil a causa de les obres d’execució de la línia d’alta velocitat, de la línia 9 de metro de 
Barcelona, l’ampliació del port i aeroport de Barcelona. 
 
També a Catalunya, el subsector de l’edificació s’ha vist influït positivament pels 
reduïts nivells dels tipus d’interès, per la creixent demanda dels no residents i per la 
consideració de la vivenda com valor de refugi enfront a inversions alternatives. 
 
El subsector de la rehabilitació i manteniment pren major importància en l’àrea 
metropolitana de Barcelona on, després d’anys d’intensa activitat edificativa, s’està 
arribant a una situació de saturació de la demanda. 
 
A Catalunya, durant l’exercici 2003 s’han realitzat les següents licitacions d’obra 
pública: 
 

[En milers d'€] BARCELONA GIRONA LLEIDA TARRAGONA VARIES 
Edificació 1.830.075 99.747 49.219 96.033 81.631 
Obra Civil 1.732.766 362.825 209.364 269.056 614.342 

Adm Central 1.168.156 134.899 43.109 150.032 413.809 
Adm Autonòmica 1.737.773 152.416 161.987 121.924 277.423 

Adm Local 656.912 175.258 53.486 93.132 4.740 
Suma 3.562.842 462.572 258.583 365.088 695.973 

 
Figura 3.4.5.1 Dades de licitació pública en el sector de la construcció durant l’exercici 2003 

Font: Seopan [15] 
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4 CAPITOL IV  EL QÜESTIONARI 

4.1 Elaboració del qüestionari 
 
Per a dur a terme un anàlisi qualsevol, és totalment necessari obtenir informació sobre 
l’objecte d’anàlisi. Segons el plantejament de la tesina, aquesta informació l’havíem 
d’obtenir a partir d’una sèrie d’entrevistes realitzades a diverses persones, entre les 
quals s’hi troben responsables de la gestió dels RRHH d’empreses mitjanes que operen 
a Catalunya. 
 
Per tant, una part molt important de la tesina ha consistit en l’elaboració del qüestionari 
base de les entrevistes. S’ha buscat, seguint les recomanacions del tutor, que el 
qüestionari fos un guió obert en el que hi tinguessin cabuda les qüestions més rellevants, 
però que no induís a respostes concretes ni tòpiques. És a dir, el que s’ha buscat és que 
els entrevistats parlessin d’allò que els preocupa, i així poder analitzar els comentaris 
dels entrevistats més enllà de les respostes directes a les preguntes concretes.   
 
Donada la gran importància que presentava aquest qüestionari, es va creure adient 
buscar assessorament d’algú que conegués el sector de la construcció. Per tal efecte, es 
va contactar amb la Sra. Maria Bordonau de la Cambra Oficial de Contractistes 
d’Obres de Catalunya.  
 
Es va proporcionar un esborrany del qüestionari a la Sra. Maria Bordonau per a que 
l’analitzés detingudament abans de l’entrevista sol·licitada. 
 
La Sra. Maria Bordonau va creure que seria necessari tenir una xerrada amb mi per 
poder explicar-me l’entorn actual que envolta el sector de la construcció i les 
problemàtiques actuals més significatives. Les observacions que vaig recollir, durant 
l’entrevista, són les següents: 
 
 

• Actualment hi ha dos ambients ben diferenciats dins de l’activitat d’una empresa 
mitjana dedicada a la construcció. La diferència a la que ens referim es troba en 
l’àmbit dels RRHH, concretament, en la mà d’obra i la seva gestió.  
Una empresa d’aquest tipus requereix de mà d’obra directa per a l’execució de 
les obres (encarregats, peons, ferrallistes, paletes...) i, per una altra banda, 
requereix també de mà d’obra indirecta (enginyers, tècnics, gestors...). Per tant, 
s’ha de fer un tractament per separat de cadascun d’aquests recursos. 

 
 

• La mà d’obra directa es troba en una situació de desprestigi, doncs existeix una 
mala imatge del “paleta” a nivell social. La societat no considera aquesta 
activitat professional com a ofici de profit, sinó que la considera com una última 
opció on anar a guanyar-se la vida. La mala concepció d’aquest ofici, juntament 
amb la necessitat d’oferir estudis als fills, condueix cap a una negativa dels pares 
envers la possibilitat que els fills vulguin dedicar-se al mon de la construcció a 
peu d’obra, alimentant encara més la mala imatge de l’ofici. 
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• El sector de la construcció ha entrat en una dinàmica de la qual és difícil sortir-
ne. A través d’una tendència progressiva que encara no ha tocat fons, la 
construcció ha arribat a la situació actual, en la que es contracta a qui vulgui 
treballar, cosa que no garanteix que se sàpiga fer bé la feina. A més, hi ha molta 
gent en el món de la construcció que es pren el treball com una cosa transitòria 
fins que trobin alguna cosa millor, és a dir, treballen per diners i l’única 
motivació que admeten és l’econòmica, creant un mercat de mà d’obra en el que 
es venen al millor postor demostrant tenir un baix sentiment de compromís 
envers l’empresa que els té contractats. Conseqüentment, és difícil que la imatge 
de l’ofici pugui millorar. 
També trobem un augment de immigrants sense experiència de cap tipus 
treballant al sector, provocat per aquesta filosofia de contractació. 

 
 

• Les empreses constructores mitjanes es veuen obligades, per raons de 
competitivitat, a no tenir una plantilla fixa de tots els tipus de mà d’obra que 
necessiten, doncs mantenir una plantilla complerta només és fructífer si es 
disposa d’una cartera suficientment gran com per tenir a tota la plantilla 
treballant en alguna o altra obra, cosa poc freqüent en la mitjana empresa. El que 
fan és tenir una sèrie de gent a la que van contractant per obra o servei a mesura 
que surten projectes, i subcontractar les tasques que requereixen d’una mà 
d’obra més especialitzada. Tota empresa té els seus punts forts, per tant, tota 
empresa mitjana acaba sent subcontractada, tard o d’hora, per alguna altra que 
requereix dels seus serveis en tasques per a les que no disposa de la mà d’obra 
qualificada. 

 
 

• La mà d’obra indirecta té un tracte totalment diferent, doncs si que es disposa 
d’una plantilla fixa composta per tot tipus de tècnics, la gestió de la qual rep un 
tractament més proper a la del sector industrial. 

4.2 Qüestions tractades 
 
Finalment, l’estructura del qüestionari presenta dues parts. La primera està encarada a 
l’obtenció d’informació sobre les característiques empresarials de l’entitat entrevistada, 
i la segona a l’obtenció d’informació directament relacionada amb els RRHH. 
 
Les qüestions tractades referents a la gestió dels RRHH busquen informació sobre: 
 

1. Factor humà. 
2. Reclutament, selecció i contractació de personal. 
3. Gestió de carreres. 
4. Comunicació. 
5. Motivació. 
6. Grups de treball. 
7. Formació. 

 
Indirectament, les qüestions tractades ens porten al tractament d’altres qüestions com les 
estratègies, seguretat, subcontractació, subvencions, responsabilitats. 
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4.3 El qüestionari 
 
L’elaboració del qüestionari ha comprés l’estudi previ sobre els conceptes fonamentals 
de la gestió dels RRHH, l’observació de l’estat actual del sector en el nostre àmbit, i la 
redacció en si mateixa. Aquest és el resultat: 
 
CARACTERÍSTIQUES EMPRESARIALS 

 
♣ Antecedents 
♣ Fundació 

• Any de fundació 
• Propietaris  

♣ Història 
• Expansions 
• Reduccions 

♣ Plantilla 
• Treballadors fixes 
• Treballadors eventuals 
• Treballadors per obra o servei 
• Edats mitges per nivells 
• Origen de formació dels treballadors 
• Percentatge de treballadors estrangers 

♣ Organigrama 
♣ Tipus d’obres 

• Més habituals 
• Singulars 

♣ Tecnologia necessària per les obres anteriors 
♣ Funcions del departament de RRHH  

 
INFORMACIÓ RRHH 

 
El següent qüestionari formula una sèrie de preguntes susceptibles de tenir dues respostes 
diferents, una per a cada tipus de mà d’obra que es presenten actualment en el sector de la 
construcció: 
 

• Mà d’obra directa  Encarregats, peons, ferrallistes, paletes... 
• Mà d’obra indirecta  Enginyers, tècnics, gestors, staff... 

 
Existeix una clara diferenciació entre la gestió de la mà d’obra directa i la indirecta, per tant, 
durant el transcurs de l’entrevista farem les distincions pertinents en cada una d’aquestes 
preguntes, per tal de portar per separat l’anàlisi d’ambdues.   
 
Factor humà 
 
♣ Quina és la filosofia i cultura de l’empresa i com es planifica l’àrea de RRHH 

per aconseguir un desenvolupament conseqüent amb  aquests dos conceptes? 
 
FILOSOFIA  Cap a on vol dirigir l’empresa els seus objectius. 
CULTURA  Normes i valors a nivell físic, axiològic i humà. 
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♣ Existeix algun pla estratègic pel que fa a la gestió dels RRHH? Quins són els 
principals objectius? 

 
   Obs: Per mesurar a grosso modo la presència de gestió dels RRHH. 
   Obs: S’inclou com a factor estratègic per implementar les estratègies plantejades? 
 
 
Reclutament, Selecció i Contractació de personal 

 
♣ Quines operacions es realitzen per a la búsqueda  de candidats per a la 

contractació?  Quines són les principals fonts de personal a les que recorreu 
habitualment?  

 
   Obs: A veure com està d’assumida la subcontractació. 
   Obs: Qualitat de la mà d’obra de les diferents fonts. 

 
♣ Sobre quin plantejament inicial es basa la Política de Personal de cara a la 

selecció d’aquest? Com cerqueu les necessitats de l’organització empresarial? 
   Obs: Es tracta de saber a quines necessitats s’atenen, a les del moment o a les futures. De saber si 
es busca algú de la zona per inculcar la cultura i filosofia de l’empresa, o be algú que treballi bé i 
barat. 
 
♣ Qui realitza la selecció? Quin perfil es busca? 
    
   Obs: Sobre el perfil que no diguin “el més adient pel lloc de treball”. Característiques extra 
professionals: Gent de la zona, gent jove...  
  
♣ Quin percentatge de les noves incorporacions tenen permanència indefinida? 

Existeix un flux important de treballadors a traves de l’empresa? 
    
  Obs: El que interessa es veure si l’empresa vol pagar només quan el treballador realment treballa, 
i quan no, a l’atur o realment els contractes fixes són habituals. (Possible contradicció amb la 
cultura i filosofia de l’empresa ocasionada per causes externes o d’entorn) 

 
♣ Al llarg de la història de l’empresa hi ha hagut algun canvi radical o parcial en la 

manera de plantejar-se la política de personal? 
 

SI  Quins motius hi va haver per canviar? Causes que empenyen a la 
subcontractació. 
NO  Quant temps fa que funcioneu amb el mateix plantejament?  
 
   Obs: Influència de l’evolució de l’entorn. Com era abans l’entorn? 
 
 
Gestió de Carreres 
 
♣ Quines expectatives de futur s’ofereixen als treballadors? Què busca 

l’organització empresarial amb la gestió de les carreres professionals? 
 

   Obs: Sense expectatives de futur és difícil aconseguir una integració total amb sentiment 
d’afiliació, incitant a la creació de treballadors mancats de compromís envers l’empresa que el té 
contractat  CONTRAPRODUENT. 
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La Comunicació 
 
♣ On comença la capacitat de comunicació de les persones? Quin tipus de 

formació es facilita al personal per tal de millorar les seves aptituds 
comunicatives? 

 
   Obs: En aquest sector hi ha una necessitat bàsica, i és que es transfereix molta informació que 
requereix una comunicació fluida. Si els treballadors tenen mancances, pot ser profitós formar en 
l’aspecte comunicatiu, especialment en treballadors estrangers. La no coneixença de l’idioma pot 
portar a confusions en les tasques a realitzar ( augment costos ). 
   Obs: Problemes comunicatius i solucions adoptades. 

 
♣ Poden els treballadors queixar-se obertament d’algun aspecte al departament? 

Què espereu que aporti a la gestió dels R.R.H.H.? Què aporta realment? 
 
   Obs: Així sabrem si l’empresa es beneficia de l’opinió dels treballadors, per tal de millorar la 
satisfacció humana. 
 
♣ Realitzeu reunions periòdiques per comentar les últimes dificultats aparegudes 

amb el personal i mirar d’aprofitar al màxim les capacitats d’uns i altres? 
 
   Obs: Seguiment, control d’aplicació i correcció d’algun pla estratègic. 
 
 
La motivació 

 
♣ En quins nivells es motiva a la persona en l’organització empresarial per tal de 

millorar el seu rendiment? 
 
   Obs: Incentius econòmics, de carrera, de cultura, serietat de l’empresa, imatge... 
 
♣  Utilitzeu algun tipus d’incentiu a nivell col·lectiu per tal d’aprofitar la pressió 

social com una eina motivacional? Quines raons empenyen a incentivar 
d’aquesta manera? 

 
♣ Què fa el departament de RRHH per assabentar-se de quins són els motius del 

personal que els faran treballar a un rendiment òptim? 
 

   Obs: La intenció és veure si existeix contradicció entre lo que volen ser (filosofia i cultura), i el 
que són. A veure si incentiven realment el que diuen que valoren. 
   Obs: Incentivar per temps d’execució pot conduir a feines fetes ràpidament ( menor qualitat) o 
tasques temeràries. Es podria incentivar per temps amb un programa de control intens? 
 
Grups de treball 
 
♣ Quina estructura formal de grups es desenvolupa i com es veu condicionada per 

la pròpia estructura organitzativa i/o per les necessitats d’execució del treball? 
 
   Obs: Pèrdua de l’ofici  Causes, fets i conseqüències. 
   Obs: El traspàs de coneixements que facilitava la relació mestre-aprenent, és necessari per al lògic 
progrés. Com s’aconsegueix ara aquest traspàs? Quines conseqüències provoquen els nous 
mètodes? 
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♣ Existeixen grups informals generats per diferències culturals, religioses, racials... 
que puguin afectar d’alguna manera l’eficiència dels grups formals? Quines 
mesures adopta el departament de RRHH per tal d’evitar aquest tipus de 
conflictes sense privar a cap treballador de la seva llibertat i desenvolupament 
professional?  

 
   Obs: La mala comunicació amb els treballadors estrangers pot ocasionar la formació de gettos els 
quals són difícils d’obrir. Inconvenients per a la fluïdesa a l’hora d’encarregar tasques i dir com 
s’han d’executar. (costos indirectes: costos afegits per temps, per no fer bé la feina...). 
   Obs: Estratègies en els grups formals en les que es mescli gent per obrir els gettos. 
           Cursos d’idiomes pels estrangers. 
           Activitats integradores. 
     Suport de tot tipus. 
 
♣ Totes les obres són dirigides amb el mateix estil de direcció, independentment 

del tipus d’obra, del tipus de personal...? 
 
   Obs: Segons de qui disposes es pot plantejar la direcció d’una manera o una altra: 
                 · Producció. (incentius econòmics) 

                        · Tracte amb el personal. (incentius d’altre caire) 
   Obs: Dirigeix qui queda lliure, o es pensa qui serà el millor per aquesta obra, personal, situació 
concreta? 
 
    
La formació 

 
♣ Disposeu d’un pressupost específic per a la formació? Quin percentatge significa 

respecte el pressupost general? Quins costos es consideren a l’hora d’elaborar el 
pressupost? 

 
♣ Poseu, a disposició del personal, educació per integrar en la cultura i filosofia de 

l’organització empresarial a tot treballador?  
 
   Obs: Possible contradicció amb els incentius. 

 
♣ Quina gamma temàtica tenen els cursos de formació impartits al personal? 

Subcontracteu part de la formació a empreses especialitzades? 
 
    Obs: Relació amb els cursos del FORCEM. Com es gestiona la possibilitat d’accedir a les 
subvencions per formació. 

 
♣ La formació, està inclosa d’alguna manera en el pla estratègic general? Com es 

materialitza a la pràctica? 
 

   Obs: Com es fa la valoració dels treballadors? 
 

♣ Com es motiva al personal de l’empresa, per a que aquest participi de la 
formació i la consideri un projecte de benefici intern? 

 
♣ Quin procés es segueix per detectar les necessitats de formació del personal? 

 
   Obs: En cas d’expansió com plantegeu el tema de la formació. Aprofiteu l’experiència dels bons 
treballadors per aconseguir formar i disposar de més treballadors bons en el futur? 
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♣ Amb quines deficiències de formació arriben els treballadors de les diferents 

fonts de personal? Què es fa per cooperar amb els estaments corresponents per 
millorar la formació prèvia a la incorporació a l’organització? 

 
   Obs: Problemes per trobar mà d’obra qualificada. D’on la treien abans? Què ha passat? 
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5 CAPITOL V  LES EMPRESES 

5.1 Selecció de les empreses 
 
Per tal d’obtenir la informació més fidel a la realitat del sector, la selecció de les 
empreses es va ajustar als següents criteris: 
 

• El nombre d’entrevistes estarà al voltant de 10. Cal observar que aquest nombre 
no constitueix cap mostra representativa del sector, però si serà suficient per 
conèixer una part de la realitat i les tendències. 

 
• Les empreses seleccionades han d’operar a Catalunya, doncs pretenem analitzar 

el sector català, i han de tenir sede a Catalunya per motius de mobilitat a l’hora 
de realitzar les entrevistes. 

 
• Es seleccionaran, si és possible, empreses de totes les províncies de Catalunya, 

encara que en diferent mesura, segons convingui. 
 

• Es seleccionaran empreses mitjanes obeint a la creença que és l’empresa mitjana 
la que atorga solidesa al sector. Quedant exclosos els grans grups a causa de la 
seva minoria i mala representativitat, de la realitat del sector, des del punt de 
vista dels recursos humans. 

 
• En la selecció hi tindran cabuda tant empreses generalistes com especialistes. 

5.2 Les entrevistes realitzades 
  
Aplicant els criteris anteriors, i en previsió de dificultats de contacte, s’ha realitzat una 
llista de 10 empreses. Les empreses seleccionades són: 
 

Província de 
Barcelona 

Província de 
Lleida 

Província de 
Girona 

Província de 
Tarragona Reserves 

Copcisa 
Contratas y 

obras 
Preufet 

Benito Arnó 
Romero Polo 

Const. Rubau 
Servià Cantó 

Carbonell Figueres 
Copisa 
Acsa 

Comsa 

 
Les empreses guixades amb groc són les que, finalment, s’han avingut a realitzar les 
entrevistes. Les persones entrevistades són: 
 

• Entrevista amb la Sra. Aurora Arnó, la Sra. Conchi Santiago i la Sra. 
Meritxell Protomàrtir, Presidenta del Consell d’Administració i 
Responsables del departament de RRHH, respectivament, de Benito Arnó. 

 
• Entrevista amb la Sra. Rosa Agustí, Responsable del departament de 

prevenció de riscos laborals de Romero Polo. 
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• Entrevista amb el Sr. J. Bordoy, Cap del departament de RRHH de 
Construccións Rubau. 

 
• Entrevista amb la Sra. Iciar Granados, Directora del Departament de 

RRHH de Copcisa. 
 
Per completar el capítol d’entrevistes amb punts de vista complementaris s’han realitzat 
altres entrevistes. 
 
L’aportació d’un gran grup constructor pot ésser interessant per entendre millor la 
influència en els RRHH del fenomen de la subcontractació. El gran grup constructor 
entrevistat és ACS – Dragados. 

 
• Entrevista amb el Sr. Josep Maria Mestre, Director d’Administració a 

Catalunya d’ACS. 
 
Un altre punt de vista de la situació i l’evolució de la mà d’obra directa en el sector ens 
el poden donar caps d’obra i encarregats d’obra, doncs han treballat de forma més 
propera amb la mà d’obra directa.  

 
• Entrevista amb el Sr. Jesús Sánchez, Cap d’obra d’ACS. 
 
• Entrevista amb el Sr. Manel Soto, encarregat de Benito Arnó. 

 
Finalment, també s’ha entrevistat a el Sr. Emilio Cereijo, professor de l’escola de 
camins que treballa en una multinacional estrangera (EC HARRIS).  

 
• Entrevista amb el Sr. Emilio Cereijo. 

 
A continuació és presenta una descripció de les característiques empresarials de les 
empreses seleccionades. 
 
COPCISA 
 
Fundada el 1964 a Terrassa per Benet Carbonell i Marcet a partir d’una empresa 
especialitzada en el moviment de terres, que adquirí un gran protagonisme després de 
les riuades que assolaren la comarca del Vallès al 1962.  
 
L’àmbit d’actuació de Copcisa s’estén per tot l’estat espanyol ha excepció de les illes. 
Per a desenvolupar la seva activitat compta amb dues delegacions: a Terrassa i a 
Madrid. L’evolució de Copcisa ha estat molt ràpida gràcies a unes mesures preses fa 10 
anys enrere amb l’entrada d’un nou equip directiu que va apostar per diversificar entrant 
en altres mercats i per ampliar buscant nous clients (Ajuntaments, Administració 
Central i clients privats.) 
 
Així doncs, actualment l’empresa disposa d’un ampli ventall d’activitats, a més de 
l’obra civil. Aquestes activitats es duen a terme mitjançant empreses satèl·lits. Així, 
Copcisa participa del mercat de l’edificació, dels paviments i de l’energia elèctrica. 
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Dins del camp de l’obra civil, Copcisa porta a terme tot tipus d’obres tant pel que fa a la 
tipologia com a la mida. La mida mitja de les obres realitzades es situa en 6 milions d’€. 
 
BENITO ARNÓ 
 
Arnó és una empresa familiar, amb origen en la petita indústria de la ceràmica 
d’Alfarràs (Lleida) que es va convertir en contractista d’obres aprofitant les obres de 
revestiment del canal d’Urgell. Arnó es defineix a ella mateixa com una empresa sòlida 
que ha sabut fer-se un lloc en el sector, alhora que ha diversificat la seva activitat i camp 
d’actuació. Des dels seus orígens fins ara, ha realitzat obres diverses com carreteres, 
casals socials, polisportius, centres educatius, etc. sent les carreteres l’opció en la que 
més han desenvolupat la seva activitat.  
 
Arnó posseeix, també, plantes d’àrids equipades amb la tecnologia més respectuosa 
amb el medi. Tota aquesta activitat respon a la demanda del seu principal client, 
l’administració pública, quedant l’obra privada en un segon pla.  
 
ROMERO POLO 
 
La societat es denomina José Antonio Romero Polo, S.A., comercialment coneguda 
com ROMERO POLO, S.A., que va ser constituïda per l’actual Administrador Únic de 
la societat, el senyor José Antonio Romero Polo, el dia 8 d’Octubre de 1.984, després 
d’haver estat treballant en una altra empresa d’obra pública. 
 
L’empresa és membre de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obra de Catalunya, del 
Gremi de Constructors d’Obres de Lleida i del Gremi de fabricants d’Àrids de Lleida. 
L’activitat de la societat se centra en l’obra pública, realitzant obres d’infrastructura, 
urbanització, conservació, obres de fàbrica (ponts, murs, depuradores, etc.) i 
pavimentacions asfàltiques tant de tipus ordinari com especials i obres relacionades amb 
el tractament d’aigües i residus així com de protecció del medi ambient, contractant a 
particulars i amb les Administracions Publiques, motiu pel qual compta amb una àmplia 
classificació com a Contractista de l’Estat. 
 
Els seus inicis els trobem fora de Catalunya, doncs al principi treballava molt a Terol. 
Des de llavors, cal destacar que Romero Polo no ha reduït mai la plantilla. 
 
CONSTRUCCIONS RUBAU 
 
CONSTRUCCIONS RUBAU SA es va constituir com a Societat Anònima el 1968 a 
Flasà (Girona), per Jordi Rubau i Comalada per a realitzar obres viàries a Girona. 
Disposa de pedreres i plantes asfàltiques, que li proporcionen una posició molt 
competitiva en un dels mercats provincials amb més densitat viària del país. 
 
Des dels seus inicis, ha impulsat en la seva organització una cultura basada en la qualitat 
i la millora contínua. Aquesta estratègia li ha permès disposar de recursos humans i 
tècnics de gran nivell, fet que l’ha capacitat per realitzar tot tipus d’obra, tant pública 
com privada. Gràcies a això, avui s’autodefineix com una empresa constructora 
moderna amb vocació de servei al client i a la societat. 
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De la mateixa manera, el mes de novembre, Dossier Econòmic va atorgar a 
CONSTRUCCIONS RUBAU SA el premi Economia i Empresa a la Prevenció de 
Riscos Laborals. 
 
ACS – DRAGADOS 
 
El grup ACS prové d’una societat anomenada Construccions Padrós, S.A. que es va 
fusionar amb OCISA al 1993, per crear OCP Construcciones, S.A. 
 
Al llarg de la seva història, el Grup ACS ha crescut de forma sostinguda y rendible. 
Aquest creixement s’ha culminat amb la fusió amb el Grup Dragados, esdevenint el 
moviment corporatiu realitzat més rellevant. 
 
El Grup ACS, des d’una filosofia contractista, desenvolupa tant activitats de construcció 
d’infrastructures com de prestació de serveis. Les primeres van des d’obra civil, 
principal activitat en termes de volum, fins a projectes ferroviaris, instal·lacions 
industrial, plantes energètiques, etc. D’altra banda, la prestació de serveis s’ofereix en 
els camps de la gestió integral de infrastructures urbanes i industrials, de la gestió 
ambiental i del transport de viatgers per carretera.  
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6 CAPITOL VI   ANÀLISI DE LES ENTREVISTES 
6.1 Introducció 
 
Les entrevistes conformen un conjunt d’informació que ha de ser tractada amb cura. No 
és tracta d’informació que es pugui considerar des d’un punt de vista probabilístic, 
doncs les entrevistes no són una mostra prou representativa de tota la població dins del 
sector, sinó que s’han de considerar com una eina per extreure idees. Idees que neixen 
de l’experiència dels entrevistats i, sobre les quals, és construirà una visió general del 
sector. 
 
Donada l’extensió del conjunt d’entrevistes, s’ha resumit la informació seguint la 
mateixa classificació de temes que s’ha seguit en l’elaboració del qüestionari que ha 
servit de base per a les entrevistes. Aquests temes s’han desglossat en els següents 
subtemes:  
 

• Funcions del departament de RRHH. 
• Factor Humà. 
• Reclutament, Selecció i Contractació de personal. 
• Gestió de Carreres. 
• La Comunicació. 
• La Motivació. 
• Grups de Treball. 
• La Formació. 

 
L’objectiu principal de la tesina és determinar el paper que juga la gestió dels RRHH en 
l’eficiència de les empreses constructores. Així doncs, en els resums de les entrevistes 
es recullen, entre cometes, comentaris textuals dels entrevistats per l’interès específic 
que presenten respecte el citat objectiu. 
 

6.2 Contingut de les entrevistes 

 

6.2.1 FUNCIONS DEL DEPARTAMENT DE RRHH   
  
En les diverses empreses entrevistades podem trobar un ampli ventall de formes de 
gestió dels RRHH. Tot i això, la vessant estratègica de la gestió dels RRHH no la 
trobem gaire desenvolupada en cap empresa entrevistada. 
 
En el cas de Benito Arnó, apart de les tasques administratives, el departament de RRHH 
s’encarrega d’encarrilar la gent nova dins de l’empresa, alhora que representa a Benito 
Arnó davant dels treballadors. 
 
La Sra. Rosa Agustí, de Romero Polo, ens comenta que el departament de prevenció de 
riscos laborals mira de implementar el creixement de l’empresa d’una manera segura i 
progressiva que garanteixi la estabilitat laboral als treballadors. 
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Per una altra banda, el Sr. Bordoy, responsable del departament de RRHH de Rubau, 
explica que, fins ara, la gestió dels RRHH realitzada per Rubau estava en una fase 
primitiva en la que els RRHH no eren considerats com una eina estratègica. Així doncs, 
les funcions que el departament de RRHH realitzava fins ara eren “purament 
administratives”  les quals comprenien principalment gestió de nòmines, relacions 
laborals i, en menor grau, gestió de persones. Però la creixent complexitat dels 
fenòmens relacionats amb els RRHH ha obligat a replantejar-se les funcions del 
departament de RRHH. El Sr. Bordoy comenta que “Tenim massa iniciatives que 
impliquen als RRHH com per no gestionar-les de forma agregada”. Així doncs, el nou 
projecte consisteix en donar més importància a la gestió de RRHH, “d’aquesta manera 
es reflecteix, dins de l’empresa, la importància que tenen els RRHH.” 
 
La Sra. Iciar Granados, directora del departament de RRHH de Copcisa, també ens 
comenta que les tasques realitzades pel seu departament són bàsicament de gestió 
administrativa, així com la selecció i contractació de la mà d’obra indirecta. Pel que fa 
la mà d’obra directa, la Sr. Granados explica que, donat el gran flux de persones, 
s’origina molta feina, raó per la qual Copcisa té les nòmines externalitzades. 
 
El tractament de la gestió dels RRHH com un element estratègic encara no està del tot 
present a Copcisa. En aquest sentit, la Sra. Granados ens afirma que “El creixement de 
Copcisa en els últims anys ha estat molt fort, i aquest fet fa que  l’aportació estratègica 
de la gestió dels RRHH encara s’ha implementar.”   
 
En la mateixa línia es troba ACS-Dragados, el Sr. Mestre ens comenta que el 
departament de RRHH realitza les tasques de gestió administrativa, així com la selecció 
i contractació de la mà d’obra indirecta. També s’encarrega de tot el “procés de 
formació” que realitzen les joves incorporacions. Però tampoc es disposen de clares 
funcions estratègiques a llarg termini. 
 
Al respecte, el Sr. Mestre ens transmet que l’entorn afecta molt, “Tot va molt ràpid i no 
hi ha temps de fer res més que no sigui fer l’obra lo abans possible.” En definitiva, 
l’entorn canvia massa ràpid, avui en dia una empresa no té la vida tant llarga com tenien 
abans, doncs existeix un cert grau d’incertesa sobre el què es farà demà. Aquesta 
incertesa es interpretada pel Sr. Mestre com la causa “de la despreocupació a llarg 
termini que l’empresa té en segons quins temes.”  
 
Per la seva part, el Sr. Emilio Cereijo, professor de la UPC, després de considerar la 
gestió dels RRHH com a quelcom important, afirma: “Lo urgente no deja tiempo a lo 
importante.” D’aquesta manera, el Sr. Cereijo és de la opinió que la gestió dels RRHH 
a llarg termini queda reduïda a la mínima expressió. El Sr. Cereijo comenta que, fins i 
tot, és difícil que hi hagi una correcta gestió dels RRHH a nivells tècnics, on trobem una 
mà d’obra molt ben preparada. En aquesta línia, el Sr. Cereijo creu que el fet que les 
plantilles no siguin pròpies influeix en la reduïda gestió de RRHH a nivell d’obrers. 
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6.2.2 FACTOR HUMÀ  
 
El factor humà està totalment influït per l’entorn, per tant, el controlar l’entorn és una 
eina més de gestió. Però, la resposta general sobre la qualitat de la mà d’obra directa és 
que no és massa bona, tot i que sempre n’hi ha de bons, mai n’hi ha els suficients. 
D’altra banda, trobem una denominador comú en totes les empreses, i és la tendència a 
només tenir en plantilla mà d’obra indirecta. Malgrat això, si que es disposa 
d’encarregats en plantilla. En aquesta línia, el Sr. Mestre d’ACS ens diu “d’encarregats 
cap avall ho subcontractem tot.” 
 
Benito Arnó fomenta des de tots els àmbits un ambient social de treball que 
aconsegueixi una bona harmonia entre tots els integrants. La Sra. Aurora Arnó, 
presidenta del Consell d’Administració de Benito Arnó, apunta com a condició i 
filosofia d’empresa “que els treballadors es sentin bé amb nosaltres, i nosaltres amb 
ells.” 
 
La qualitat de la mà d’obra directa en el sector no és la desitjable, i així ho expressa el 
Sr. Manel Soto, encarregat de Benito Arnó, “Hi ha un personal, a la construcció, no 
massa qualificat que se li ha d’estar molt a sobre en el treball.” El personal no és 
massa responsable, massa gent procura fer “menys del que pot fer.” 
 
El Sr. Sánchez ens explica com influeix l’entorn en la qualitat mitja de la mà d’obra: 
“El entorno ciclico genera una entrada massiva de trabajadores, que encuentran 
oportunidades en el sector, durante el período de expansión reduciendo la calidad 
media de la mano de obra.” Malgrat això, el Sr. Sánchez insisteix en que de mà d’obra 
qualificada n’hi ha, però no la suficient per fer front a tota la demanda. 
 
La Sra. Agustí, de Romero Polo, ens assegura que, malgrat la preponderància dels 
contractes per obra, “Romero Polo busca garantir la continuïtat recol·locant la gent en 
altres obres.” També remarca que l’ús dels contractes per obra o servei respon a la por 
que sempre es té, “fins ara tot ha anat molt bé, però si arriba un moment en que l’obra 
baixa, que fem amb tot el nostre personal d’obra?” 
 
Respecte la disponibilitat de mà d’obra, la Sra. Agustí comenta que la més alta de les 
demandes és la de persona responsable a peu d’obra amb els coneixements i la formació 
necessària. Per tant, l’escassesa de gent qualificada pel volum d’activitat actual porta a 
“fer assumir responsabilitats a persones que no estan preparades del tot.” 
 
La mà d’obra directa que utilitza Copcisa és subcontractada, esdevenint la 
subcontractació la única font de RRHH que utilitza Copcisa per nodrir-se de mà d’obra 
directa. La Sra. Granados ens comenta al respecte que “és la tendència de totes les 
empreses, doncs el sector és igual per a tothom.” En relació a la mà d’obra directa, la 
Sra. Granados també comenta que “hi ha molta gent cíclica, que ara treballa durant 
tres anys i per després parar un any, que se’l passen a l’atur, per acabar tornant al 
sector.” 
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El primer que el Sr. Mestre, director d’administració d’obra civil a Catalunya, aclareix 
és que la plantilla d’ACS és mà d’obra totalment indirecta. Per tant, la mà d’obra directa 
la subcontracten a empreses que es dediquen a moure recursos humans. La principal raó 
argumentada pel Sr. Mestre és que “ACS no té temps per a buscar-la.”, en definitiva, 
“és una qüestió de costos”.  
 
El Sr. Mestre afirma que hi ha hagut una tendència, “no un canvi radical”, cap aquest 
sistema de treballar amb plantilla tècnica, mà d’obra indirecta i buscar a fora la mà 
d’obra directa. Després d’aquestes afirmacions, el Sr. Mestre fa una observació: 
“Aquest tipus de plantilla és una clara opció estratègica, tot i que no prové del 
departament de RRHH.”  
 
Referent al fet que les empreses lliguin en curt als seus encarregats, el Sr. Cereijo ens 
comenta que fa vint anys encara es tenien en compte varis graons de l’ofici, així doncs, 
“si tenies un oficial bo te l’emportaves per les obres, però ara ja només es compta amb 
l’últim dels graons, l’encarregat”. El Sr. Cereijo és de la opinió que la causa d’això 
últim és la tendència a reduir  costos cada vegada més, i el cost més fàcil de reduir és no 
tenir la mà d’obra directa pròpia. 
 
En opinió del Sr. Sánchez, cap de grup d’Edificació d’ACS-Dragados, la tendència 
actual també és la de tenir plantilles compostes per personal directiu, personal tècnic i 
de comandament, eliminant la mà d’obra directa pròpia. En canvi, als anys 80 el Sr. 
Sánchez ens assegura que es disposava de molta mà d’obra i, fins i tot, que “las 
empresas tenian talleres de los diversos oficios del sector.”  
 

6.2.3 RECLUTAMENT, SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ DE PERSONAL  
 
Aquestes tres operacions són un graó molt important en la gestió dels RRHH, doncs el 
sector de la construcció no presenta facilitats d’obtenció de mà d’obra. Malgrat això, 
trobem un cert grau d’abandonament d’aquests aspectes en la mà d’obra directa, doncs 
trobem una tendència cap a la subcontractació temporal de la mà d’obra directa per part 
de totes les empreses. A més, el contracte més comú per a la mà d’obra directa és el 
contracte per obra o servei. 
 
La Sra. Conchi Santiago, responsable del departament de RRHH de Benito Arnó, creu 
que el primer que s’ha de saber és que el sector de la construcció no és comparable amb 
cap altre sector a causa de la seva inestabilitat: “La feina en el sector de la construcció, 
d’alguna manera, és precària perquè no és fixa”. Però d’altra banda, també ens 
comenta que hi ha gent que s’aprofita d’aquesta situació fins al punt que la gent 
itinerant, encofradors i guixaires sobretot, són com màfies que demanen el que volen  i, 
un cop firmat el contracte, no tenen cap sentiment de fidelitat i et poden deixar a mitja 
obra si algú els paga més. 
 
Pel que fa a la determinació de les necessitats de personal a Benito Arnó, l’encarregat és 
el que decideix quin tipus de personal és necessari, doncs és “qui està a peu d’obra i 
coneix les necessitats que hi ha.” L’encarregat li ho comunica al cap d’obra i, aquest ho 
fa al departament de RRHH.  
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La Sra. Meritxell Protomártir, responsable del departament de RRHH de Benito Arnó, 
creu que la falta de mà d’obra directa és un motiu més per a l’ús de la subcontractació, 
doncs molts cops la subcontractació és el recurs més ràpid per trobar mà d’obra quan és 
necessita. En canvi, la selecció del personal tècnic és més acurada. Cada sector demana 
el que necessita i és el propi cap de servei del sector qui s’encarrega de seleccionar i 
contractar. 
 
Davant d’aquest fenomen de la subcontractació i coincidint amb Benito Arnó, Romero 
Polo veu que el que no pot fer es comportar-se “com un acordió” contractant ara i 
despatxant després. Per a evitar això, la Sra. Agustí explica que “La subcontractació 
ens permet estabilitzar els nostres treballadors, doncs quan tenim puntes de feina 
acudim al subcontractista.” Així, si en poc temps no es pot donar la mateixa quantitat 
de feina, “el subcontractista s’espavilarà per buscar-ne per una altra banda”.  
 
En definitiva, des de Romero Polo veuen la subcontractació com una solució, tot i que 
s’és conscient dels problemes que, de vegades, genera. 
 
A més, la Sra. Agustí parla de les causes de la subcontractació abusiva com una qüestió 
temporal, molt lligada a la conjuntura del moment: “Amb aquest boom de feina que hi 
ha hagut en aquests últims anys, la persona que sabia portar una paleta, com aquell qui 
diu, ha muntat una empresa subcontractada, des de la que ofereix feina i aprofita el 
boom”. Malgrat aquesta proliferació d’empreses, la Sra. Agustí creu que quan baixí el 
boom de feina només es mantindran les empreses subcontractistes que valguin la pena, 
les que tinguin un personal format. 
 
Respecte a l’elevada subcontractació, el Sr. Sánchez, d’ACS-Dragados, ens remet a la 
búsqueda de la flexibilitat laboral i remarca que “lo que realmente es malo es la sub-
subcontratación”, doncs amb ella es dilueixen les responsabilitats. El Sr. Sánchez creu 
que la subcontractació és una eina que s’ha de tractar sent tant exigents amb ells com ho 
són amb nosaltres i, sobretot, és molt important que tinguin al dia els pagaments i 
salaris. 
 
En relació a la subcontractació, el Sr. Bordoy, de Rubau, comenta la importància que les 
empreses subcontractistes estiguin incloses en totes les iniciatives que les afecten, doncs 
“la implicació d’aquestes empreses és necessària per aconseguir els objectius 
establerts”, remarcant així, la importància d’escollir bé als subcontractistes.    
 
Una iniciativa, per part de Rubau, en la mateixa línia és la creació de premis a la 
seguretat, per tal “d’estimular i potenciar les aportacions dels subcontractistes a la 
Prevenció de Riscos Laborals”. En definitiva, la col·laboració amb els subcontractistes 
és ineludible per a tirar iniciatives endavant. 
 
Pel que fa a la mà d’obra directa la Sra. Granados, de Copcisa,  no podia ser més 
explicita: “Amb la mà d’obra directa no fem gens de selecció.”, demostrant com està 
d’assumida la subcontractació com a font de personal. 
 
En definitiva, la subcontractació s’utilitza, per varies empreses, per aconseguir la 
flexibilitat empresarial necessària amb la que garantir estabilitat a la plantilla pròpia. 
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Romero Polo disposa d’una borsa de treball propia, creada a partir del costum existent a 
Lleida de passar per les empreses a preguntar si es necessita gent per a treballar. La Sra. 
Agustí comenta que els divendres reuneixen tota la gent que passa durant la setmana i 
els integren en la seva base de dades. D’aquesta manera, “quan hi ha una necessitat de 
personal el primer lloc on es mira és a les fitxes.” Amb aquest plantejament, Romero 
Polo cobreix les seves necessitats de personal quasi sense haver de recórrer a cap altra 
font de personal. 
 
En general, a Romero Polo la mà d’obra directa es entrevistada per la Sra. Agustí, però 
en el cas de contractar algun encarregat, l’entrevista la duu a terme el cap d’obra, doncs 
aquest “...podrà valorar millor les aptituds i coneixements del candidat.” Cosa que 
indica que la qualitat de la mà d’obra es controla més a mesura que les responsabilitats 
augmenten. En aquesta línia, és el gerent de l’empresa qui intervé en el procés de 
contractació de la mà d’obra indirecta, tècnics i enginyers. 
 
Sobre els tipus de contractes, la Sra. Agustí, de Arnó, creu que “la cultura contractual 
de Catalunya en el sector no és de contracte indefinit, sinó més aviat de temporal.” 
referint-se a la mà d’obra directa. Contrastant amb això, la Sra. Agustí ens comenta que 
als tècnics, arriba un moment que sempre se’ls contracta indefinidament, demostrant 
així el tracte diferenciat entre els dos tipus de mà d’obra. 
 
En relació amb el tipus de contracte, la Sra. Granados, de Copcisa, coincideix amb tots 
quan comenta que la gestió de RRHH a Copcisa recau, pràcticament tota, sobre la mà 
d’obra indirecta. Al respecte sabem que Copcisa utilitza el contracte fix d’obra, que és 
un contracte que  permet tenir a les persones durant tres anys i desplaçar-les d’una obra 
a una altra. La Sra. Granados troba natural la utilització d’aquest tipus de contracte 
donades les característiques de l’activitat que es desenvolupa, “Les obres són el que 
són, tenen un inici, un desenvolupament i un final. No es tracta d’una producció en 
cadena”. La raó està en la incertesa en la quantitat de volum d’obra a la que s’haurà de 
fer front, per tant, “cal buscar solucions que donin flexibilitat a l’empresa.”  
 
En l’altra cara de la moneda, el Sr. Mestre, d’ACS.Dragados, ens comenta que a les 
noves incorporacions de mà d’obra indirecta se’ls hi ofereix el “contracte d’enginyer en 
formació.” Aquest contracte és per un any, fins a tres. Llavors, al cap de 3-4 anys es 
possible entrar a formar part de la plantilla. 
 

6.2.4 GESTIÓ DE CARRERES 
 
La resposta general és que en la mà d’obra indirecta si que existeix una gestió de 
carreres, però referent a la mà d’obra directa la gestió de carreres és pràcticament nul·la. 
 
Benito Arnó presenta un contrast entre els llocs de treball fixes en les canteres i els llocs 
de treball eventuals en les obres. Evidentment, no es gestionen igual. A les canteres es 
mira de formar a la gent per a que aprenguin a fer anar  totes les màquines de la cadena 
de producció “buscant la polivalència dels treballadors”. En canvi, a les obres es 
contracta la gent per fer una obra concreta i, quan aquesta acaba, el treballador deixa de 
treballar per l’empresa. Conseqüentment, aquest treballador no ha tingut temps de 
“rodar pels diferents llocs de treball”. 
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D’altra banda, el Sr. Soto, encarregat de Arnó, explica que a l’empresa no s’ensenya a 
ser paleta, sinó que els paletes es van fent sols poc a poc i que, malauradament, “de 
paletes complerts n’hi ha molt pocs”. El caràcter temporal amb que la gent es pren la 
feina dificulta el poder realitzar una correcta gestió de carreres, així el Sr. Soto ens diu: 
“Actualment, qui és peó vol ser peó i no es vol complicar la vida ni trencar-se el cap 
per aprendre l’ofici, i també sovint els oficials es limiten a fer només una feina.” 
 
Igualment, la Sra. Agustí, de Romero Polo, es lamenta que “hi hagi gent que tota la 
vida seran peons per què així ho volen.” , malgrat les facilitats que Romero Polo 
disposa: A final d’any, es revisen les categories de tots els seus treballadors i es 
realitzen els canvis de categoria en funció del rendiment dels treballadors. 
 
En sintonia amb això últim, el Sr. Sánchez, d’ACS-Dragados, comenta que l’alta 
eventualitat és, el principal causant de la pèrdua de la transmissió dels oficis: “La 
inestabilidad laboral no permite una transmisión de conocimientos continuada.” 
Respecte a l’alta eventualitat, el Sr. Sánchez troba part de responsabilitat en les 
empreses que “buscan la flexibilidad contractual para no tener que sustentar una 
estructura grande durante los períodos de recessión”, i part en els treballadors “que se 
toman este trabajo como algo temporal hasta que encuentren algo mejor.” 
 
La Sra. Agustí, de Romero Polo, ens fa veure que tot i que l’escala dels oficis continua 
existint, en tant que hi ha un jerarquia de persones que desenvolupen funcions diferents, 
la preparació de les persones ha anat disminuint. En definitiva, actualment hi ha gent 
que està realitzant unes funcions per les que encara no té els coneixements necessaris a 
causa de la gran oferta de llocs de treball actual. 
 
El Sr. Mestre, d’ACS-Dragados, ens fa veure que, respecte la mà d’obra directa, l’ofici 
no està en un bon moment, doncs “hi ha gent que està realitzant unes funcions que no li 
corresponen però com que hi ha prou oferta de llocs de treball...” 
 
El Sr. Soto, encarregat d’Arnó, comenta que el tipus de contracte dels treballadors és un 
altre factor més que provoca males condicions per a l’ofici, doncs algú que podria 
ensenyar i transmetre l’ofici, potser té un contracte per unitat col·locada i, llavors, no li 
pots dir que es dediqui a ensenyar a d’altres. 
 
Un concepte molt relacionat amb la gestió de carreres que introdueix Copcisa és la 
mobilitat. En aquest sentit, la Sra. Granados ens comenta que “amb les noves obres a 
Madrid, potenciem la mobilitat de la gent”, però en el país que ens trobem “el concepte 
de mobilitat professional no està gaire ben acceptat, costa molt moure a la gent.” 
 
Per experiència pròpia, el Sr. Cereijo ens comenta que comparant el que es fa aquí amb 
el tema de la gestió de carreres i el que es fa en altres models empresarials d’altres 
països, aquí encara estem molt lluny. 
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6.2.5 LA COMUNICACIÓ 
 
Cal destacar que ninguna de les emprese entrevistades realitza reunions periòdiques per 
millorar l’eficiència dels treballadors a través de la mobilitat funcional de personal, i 
aconseguir aprofitar al màxim les aptituds de cada treballador. Malgrat això, la Sra. 
Agustí, de Romero Polo, ens comenta que són els caps d’obra coneixen a tothom i entre 
ells mateixos es fan els canvis de personal segons convingui. 
 
En el cas de Copcisa, la Sr. Granados comenta que, pel que fa a la mà d’obra indirecta, 
generalment no es treballa amb mà d’obra estrangera i no es tenen dificultats per 
l’idioma. En canvi, per cobrir les necessitats de mà d’obra directa, la Sra. Granados ens 
comenta que poques alternatives hi ha, i que s’acaba treballant amb estrangers, sobretot 
magrebins i sud-americans. 
 
En canvi, la quantitat d’immigrants que treballen amb Romero Polo no és gaire gran, 
pel que no s’han tingut mai problemes derivats del desconeixement de l’idioma per part 
dels treballadors. 
 
La figura de l’encarregat també és remarcada pel Sr. Sánchez, d’ACS-Dragados, doncs 
creu que són persones capaces d’aconseguir que en el seu grup hi hagi amistat, cosa que 
millora el rendiment i facilita la comunicació entre els membres del grup. En aquesta 
línia, el Sr. Sánchez considera als encarregats “caballeros.” 
 
En moltes microempreses de mà d’obra directa no hi ha comitè d’empresa, cosa que el 
Sr. Cereijo creu que priva d’un interlocutor vàlid per parlar amb els treballadors dels 
temes que els afecten. I en les empreses prou grans com per tenir comitè d’empresa, 
tampoc és fàcil, doncs les condicions de treball canvien molt sovint. Les feines 
itinerants dificulten la creació de vincles que permetin una relació més fluïda a través 
del comitè d’empresa. En canvi, en les activitats de serveis que desenvolupen les 
mateixes empreses constructores és més fàcil desenvolupar plans de formació, de 
qualitat..., gràcies al comitè d’empresa que canalitza la comunicació amb els 
treballadors. 
 

6.2.6 LA MOTIVACIÓ 
 
Referent a la motivació, trobem en totes les opinions una tendència a considerar els 
incentius econòmics com els més eficaços, els més eficients i els que més es valoren, 
sobretot pel que fa a la mà d’obra directa. Això és conseqüència que molta de la mà 
d’obra del sector hi està perquè és un sector on es poden guanyar força diners. 
 
A Benito Arnó, més enllà del simple incentiu econòmic, deixa la motivació a mans dels 
encarregats. Segons la Sra. Aurora Arnó, cada encarregat té cura del seu grup a nivell 
personal. 
 
La Sra. Agustí creu que la formació com a motivació no és eficaç, doncs Romero Polo 
ofereix la participació en cursets però, “costa molt, fins al punt que se’ls ha d’obligar a 
realitzar-los.” 
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També s’ha destacat que el més important de tot, segons la opinió de la Sra. Agustí de 
Romero Polo, és que “l’encarregat estigui motivat.”. Doncs per aconseguir que un grup 
treballi en dissabte “és imprescindible que l’encarregat tingui ganes de treballar 
dissabte”. Romero Polo per tal d’aconseguir això últim, té un sistema instal·lat que 
consisteix en uns contractes per als encarregats en els que tenen una part del seu sou fix 
i una altra de variable en funció de la valoració. La valoració dels treballadors la realitza 
el cap d’obra, el qual té en compte una sèrie de paràmetres: el rendiment, la qualitat, la 
senyalització a l’obra, la puntualitat en el lliurament de documentació, etc. Per tal de 
tenir major impacte sobre el treballador es puntuen aquests aspectes i es fan arribar les 
puntuacions als treballadors, els quals poden preguntar les raons de les puntuacions. A 
la resta de personal, la motivació no es gestiona de la mateixa manera, sinó que 
“puntualment, si una persona ha donat la talla en un moment determinat se li dóna una 
prima.”. A l’igual que amb els encarregats, és el cap d’obra el que decideix qui es 
mereix aquesta mesura excepcional. 
 
Per una altra banda, la font de RRHH que utilitza Copcisa per nodrir-se de mà d’obra 
indirecta és, eminentment, la universitat. Així doncs, la Sr. Granados explica que el fet 
de nodrir-se directament de la universitat aporta un grau de motivació afegit, doncs “la 
gent, quan surt de la universitat, ho fa molt motivada.” 
La Sra. Granados també comparteix l’opinió que “l’element motivador per excel·lència 
és el factor econòmic” i ens explica que Copcisa mobilitza aquest factor a través de les 
primes. Tot i així, en referència a un altre element motivador per a la mà d’obra 
indirecta, la Sra. Granados ens comenta que “la formació és una cosa que és valora 
molt per part dels més joves.” 
 
El Sr. Mestre, d’ACS-Dragados, considera que aquest tipus de motivació tant 
econòmica no ajuda a aconseguir fidelitat i ho expressa així: “la cultura de la fidelitat 
no existeix, existeix la cultura de qui paga més.”  
 

6.2.7 GRUPS DE TREBALL 
 
Un tret en comú  en moltes de les opinions consultades és que els encarregats  
garanteixen la qualitat de l’obra, cosa molt important en uns grups de treball amb mà 
d’obra no del tot qualificada. Així doncs, l’encarregat és la figura clau de la qualitat.  
 
La Sra. Arnó ens explica que l’organització de la feina a Benito Arnó comença en els 
caps d’obra que transmeten el que s’ha de fer als encarregats, els quals distribueixen la 
feina, organitzen i escolleixen al personal, fan comandes de materials... Pel que fa a 
l’organització del personal procedent de les empreses subcontractades, el Sr. Manel 
Soto, encarregat, comenta: “Normalment, quan tenim personal de subcontracta, els hi 
fem fer una feina apart. Però, si és necessari també els barregem amb el personal 
propi.” 
 
De la mateixa manera, Romero Polo organitza les seves obres al voltant de dues figures, 
la del cap d’obra i la del sobreestant. Aquesta organització ens la concreta la Sra. 
Agustí: “Un cap d’obra té assignades, per exemple, 5 obres de les que és responsable, i 
en cada una d’elles hi té un sobreestant que controla l’execució més directament.” 
D’altra banda, aquest sobreestant té a la disposició un encarregat i oficials, tots de la 
casa. Finalment, els peons tan poden ésser de la casa com de subcontractistes. 
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Per la seva banda, la Sra. Granados ens explica que a Copcisa hi ha un director d’àrea, 
que acostuma a portar unes 20 obres. Després ja hi ha el cap d’obra i l’ajudant del cap 
d’obra, en clara al·lusió als universitaris nouvinguts, i després l’encarregat. 
 
Finalment, el Sr. Mestre explica que ACS s’organitza a partir d’un gerent, que porta 
varies obres a cada una de les quals hi té un cap d’obra. A més, el Sr. Mestre explica 
que ACS aposta per ficar les noves incorporacions com a caps de producció i d’oficina 
tècnica durant un temps, “durant aquest temps realitzen els cursets de planificació 
econòmica, de gestió de la qualitat...”  
 
Un altre aspecte que ens comenta el Sr. Mestre és que a l’empresa ACS les obres 
s’assignen a qui queda lliure, però ens matisa que “sí es mira qui és el més adient, però 
d’entre els que queden lliures al moment.” 
 
La Sra. Conchi Santiago, de Benito Arnó, comenta que no es permet la pràctica 
d’activitats extraprofessionals dels grups informals que puguin afectar a l’eficiència dels 
grups formals. Sobretot es va fer referència a aquelles que poguessin esdevenir un 
problema de seguretat, com el Ramadà. 
Reiterant la no actuació sobre la mà d’obra directa, la Sra. Granados, de Copcisa,  ens 
comenta que “al no ser nostra tampoc ens fixem en els grups informals que puguin 
haver, però si que és veritat que els magrebins es tanquen una mica, segurament per 
l’idioma.” Demostrant la poca preocupació per una plantilla de treballadors aliena. 
 
Però si que, segons la Sra. Granados, hi ha un grup informal que cal destacar. Es tracta 
dels encofradors, “que formen un grup informal molt corporativista que afecta a la 
nostra gestió.”  
 
En definitiva, si es vol un bon encofrador, s’ha de pagar. A més, la Sra. Granados ens 
comenta que no tenen cap sentit de la fidelitat, i et deixen tirat segons els hi convingui. 
 
Les característiques de les obres habituals eviten a Romero Polo tenir grans grups de 
personal treballant tots junts en un mateix espai físic, enlloc d’això és més habitual 
trobar petits grups realitzant tasques concretes. D’aquesta manera és més difícil la 
influència dels grups informals sobre els formals. 
 
De cara a la qualitat de la construcció a peu d’obra, el Sr. Mestre, d’ACS-Dragados, 
creu que “els encarregats són la figura clau.” Però es lamenta que la figura de 
l’encarregat tingui tanta mala imatge, concretament ens comentava que “ xavals que 
venen de l’escola de Tàrrega, no van voler ser encarregats.” 
 
A les obres, el Sr. Mestre confirma que a vegades hi ha mal ambient i desavinences que 
es solucionen amb la mobilitat, i és que “quan la gent es crema poques coses bones en 
poden sortir.”  
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6.2.8 LA FORMACIÓ 
 
La formació es presenta, en opinió de la majoria dels entrevistats, de forma puntual a 
mesura que sorgeixen les necessitats. Malgrat això, trobem empreses que disposen d’un 
pressupost específic per a formació, però que poques vegades es compleix estrictament. 
 
La Sra. Granados, de Copcisa,  comenta que, malauradament, no es dona la importància 
que es mereix la formació “tothom s’omple la boca amb el tema de la formació, com 
molts temes de RRHH, però qui ha de tenir clar que la inversió en formació és molt 
important és direcció general.” Al respecte, ens matisa que ja n’hi ha de conscienciació 
de la importància de la formació però malauradament, sempre es prioritzen altres coses 
que afecten més a curt termini. 
Per la seva banda, el Sr. Cereijo creu que, en general, el pla de formació no és consistent 
amb la voluntat de la companyia, d’aquesta manera el pla de formació va cap una banda 
i l’empresa cap a una altra entrant en conflicte amb el primer. Les causes d’aquesta 
incompatibilitat rau en que el què prima és el cost, i que ningú, ni clients ni 
administració, està del tot disposat a pagar el cost que suposa tenir un pla de formació 
en condicions. 
 
A més, cal tenir en compte també que la poca estandardització dels processos genera 
dificultats a l’hora d’elaborar plans de seguretat, de formació, de qualitat i que siguin 
consistents entre ells.  
 
• Pressupost de formació 
 
Benito Arnó no disposa d’un pressupost específic per a la formació, però realitzen els 
cursos necessaris per a un bon funcionament de l’empresa. Tal i com diu la Sra. Conchi 
Santiago “Anem sobre el que necessitem, però cada any hi ha molts reptes”. 
 
En la mateixa línia està Romero Polo, la qual no disposa d’un pressupost específic 
destinat a la formació, sinó que, com diu la Sr. Agustí, “es fa en funció de les nostres 
necessitats puntuals i de les demandes dels nostres treballadors”. A més, la Sra. Agustí 
ens remarca que “la majoria dels cursos són subvencionats, és a dir, pagar per 
formació poques vegades.” Normalment els cursos els fan a través de l’Institut Gaudí o 
entitats semblants. 
 
Tornant a Benito Arnó, cal dir que els cursos també es busquen que estiguin 
subvencionats. Concretament, és el departament de RRHH de Benito Arnó s’encarrega 
de buscar els cursos tant per necessitat global com específica.  
 
En canvi, Copcisa disposa d’un pressupost específics destinat a la formació, però la Sra. 
Granados ens puntualitza: “Cada any tenim pressupost per a formació, però cap any es 
compleix, realment fem el que va sorgint sobre la marxa”. A més, els cursos que es 
realitzen  en un 90% són cursos de seguretat. 
 
En aquesta mateixa línia es troba Rubau, la qual disposa d’un Pla de Formació que 
inclou, tal com diu el Sr. Bordoy, “formació específica per a les necessitats de cada 
obra i incloent-hi els propis subcontractistes.” Tornant a insistir amb la importància de 
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la col·laboració amb els subcontractistes per a poder desenvolupar qualsevol iniciativa 
referent als RRHH. 

 
En canvi, la Sra. Conchi Santiago, de Benito Arnó, creu que en general no s’ofereix 
formació als treballadors que venen de fora (subcontracta) perquè la formació dels quals 
en teoria està assegurada i es suposa que es contracta per treballar, no per ensenyar.  
 
El Sr. Mestre ens comenta que la mà d’obra directa no rep formació, per part d’ACS, 
més enllà de cursos de seguretat, i a més, al Sr. Mestre li consta que “n’hi ha que 
tampoc la reben per part de les empreses dedicades a trobar RRHH.” 
 
A causa del elevat grau de subcontractació, la Sra. Granados ens explica que Copcisa 
també forma al personal subcontractat, “sobretot en seguretat.” 
 
• Deficiències formacionals 
 
Les mancances de formació de la nova mà d’obra directa queden paleses en la següent 
observació de la Sra. Meritxell Protomártir, de Benito Arnó, “La mà d’obra directa, 
quan comença en el mon de la construcció, coneix molt poc l’ofici. Simplement s’hi 
fiquen perquè representa una oportunitat de feina com a sortida temporal”. 
 
A això últim hi podem afegir el que ens comenta el Sr. Manel Soto, també de Benito 
Arnó, i és que, a diferència de molts altres oficis, el de la construcció és un ofici que no 
requereix massa formació per començar a guanyar diners. 
Després de preguntar per les deficiències formacionals més habituals a Romero Polo, la 
Sra. Agustí ens apunta que “la majoria són dels que no saben fer res, la gent no ve 
formada.” Al respecte ens comenta, que sabent que aquestes deficiències són un 
problema real, a vegades el que interessa és acabar la obra, quedant la formació en un 
segon pla. 
 
Alhora, la Sra. Agustí creu que són les administracions les que, sabent que hi ha aquest 
problema de formació, haurien de proposar solucions globals. En contrapartida, 
l’empresa ja fa el que pot per solucionar els seus problemes particulars. 
 
Respecte la mà d’obra directa subcontractada, la Sra. Granados ens comenta que “Per 
norma general, tenim una mà d’obra directa molt poc qualificada, les deficiències de 
formació són evidents.” 
 
• Identificació de necessitats de formació 
 
Pel que fa a la identificació de necessitats de formació, la Sra. Agustí, de Romero Polo, 
creu que el cap d’obra és molt important, doncs és ell qui veu les mancances que pot 
tenir un treballador. 
 
Referent a les necessitats de formació, cal dir que durant l’últim any Copcisa ha estat 
potenciant la formació a través d’un pla de formació, però s’ha trobat amb dificultats 
per “identificar les necessitats.” Al respecte, la Sra. Granados ens assegura que els caps 
d’obra són la clau per a identificar aquestes necessitats. 
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• Tipus de cursos 
 
Els cursos més realitzats en general per totes les empreses per la mà d’obra indirecta són 
d’Autocad o de Presto, a part dels de prevenció de riscos laborals els quals “estan en 
hores baixes per què cada cop es demanen més tècnics mitjos de prevenció de riscos a 
l’obra”. En canvi, per la mà d’obra directa els més realitzats són els d’interpretació de 
plànols, els d’hàbits topogràfics, els de manteniment i conservació de maquinaria i, 
lògicament, els de prevenció de riscos laborals. 
 
La Sra. Granados comenta que el parc de maquinaria s’endú una bona part de la 
formació que es fa a Copcisa, així es busca “optimitzar el rendiment de les màquines.” 
Per a la mà d’obra indirecta es fan cursos de tècniques de negociació, iniciativa que 
prové sempre de direcció i també sempre de forma puntual.  
 
Respecte oferir estudis tipus màster, el Sr. Mestre afirma que tard o d’hora s’hauran de 
pagar màsters. 
 
• Formació en seguretat 
 
La Sra. Agustí, de Romero Polo, creu que els cursets sobre seguretat en general no se’ls 
prenen amb l’actitud que se’ls haurien de prendre, doncs son una millora pel seu 
desenvolupament professional i ells no ho perceben així. 
 
La confiança és la pitjor enemiga per al treballador, doncs com apunta la Sra. Agustí, 
“és una cosa que han fet tota la vida i ho fan amb aquella tranquil·litat que no 
s’adonen del risc que assumeixen.” En definitiva, els treballadors han d’assumir la seva 
part de responsabilitat i conscienciejar-se que les mesures de seguretat estan per 
utilitzar-les. La Sra. Agustí ens transmet la seva opinió que “hi ha molta feina a fer en 
aquest sentit,  la gent és gran o de fora  i tot això els hi ve de nou.”  
 
El Sr. Sánchez, d’ACS-Dragados, creu que la seguretat es veu afectada pel canvi de 
perfil del treballador, doncs és més difícil conscienciejar i aconseguir un ús voluntari de 
les mesures de seguretat en persones que provenen de països sense un fort 
desenvolupament en matèria de seguretat. De fet, el Sr. Sánchez ens comenta que 
“mucha gente se queja que con los equipos de seguridad no se puede trabajar.” 
 
En matèria de seguretat, el Sr. Sánchez creu que s’està avançant força i que “poco a 
poco va calando en los trabajadores.” Però el problema és que, en general, tots ens 
creiem que “las cosas malas no nos pueden pasar a nosotros, es inherente al género 
humano.” 
 
• Participació en la formació 
 
Actualment, a Benito Arnó hi ha molt bona disposició, per part dels treballadors, de 
rebre formació. Però no sempre ha estat així, tal i com la Sra. Conchi Santiago remarca 
“ Al peonatge i al personal de carreteres els hi ha costat molt participar en els 
cursets”. 
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En canvi, la Sra. Agustí creu que hi ha molt poca disposició a rebre cursets en tots els 
nivells, inclosos l’administratiu i el tècnic, doncs “quan s’està en una dinàmica de 
treball, anar a un curset a les 20:00 del vespre fa mandra”. Una observació similar 
realitza la Sra. Granados, de Copcisa,  quan afirma que la formació s’ha de fer en hores 
de feina, sinó no hi va ningú. 
 
Continuant amb Copcisa, la Sra. Granados creu que la formació és una activitat que, al 
principi, tothom s’apunta però quan arriba el dia apareixen problemes per totes bandes, 
inclosos els caps d’obra que no volen que tal persona marxi de l’obra per anar a fer el 
curs. 
 
El Sr. Mestre ens comenta que l’assistència i aprofitament de la formació per part dels 
treballadors és elevada, “sobretot en els enginyers en formació per l’alta motivació amb 
la que surten de l’escola.” 
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7 CAPITOL VII   CONCLUSIONS 
 

7.1 Introducció 
 
L’objectiu d’aquest apartat és oferir una visió crítica de la informació recopilada tan en 
les entrevistes com en la resta de tasques realitzades. Les conclusions no es plantegen a 
partir d’una anàlisi quantitatiu de la informació, sinó que es tracta de valoracions 
qualitatives a partir d’opinions i experiències de les persones entrevistades. 
 

7.2 Les conclusions 
 
Després de l’anàlisi de la informació recollida en les entrevistes, i tenint en compte els 
conceptes fonamentals de la gestió dels RRHH, s’han diferenciat les conclusions entre 
conclusions de caràcter general en el Sector de la Construcció i conclusions específiques 
dels diferents aspectes de la gestió dels RRHH, alhora que es relacionen les unes amb 
les altres. 
 
A continuació és presenten les conclusions, en forma d’enunciat, el desenvolupament de 
les quals es troba en l’apartat 7.3 
 

7.2.1 CONCLUSIONS GENERALS 
 

1. L’entorn afecta negativament la gestió dels RRHH. 
 
2. La gestió dels RRHH requereix cura a l’hora d’escollir als subcontractistes. 
 
3. La poca estandardització dels processos genera dificultats en la gestió dels 

RRHH. 
 
4. El Sector de la Construcció requereix de la transferència de molta informació 

a través dels seus treballadors. 
 
5. La mà d’obra directa és un punt feble en la majoria d’empreses entrevistades. 
 
6. Actualment, l’encarregat es l’eina clau en la gestió de la mà d’obra directa, 

malgrat que no es disposa de recanvi generacional.  
 
7. El mercat laboral de la construcció està segmentat com a conseqüència dels 

diferents estils de gestió empresarial presents en el sector. 
 
8. Es subcontracta per treballar, no per ensenyar. 
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7.2.2 CONCLUSIONS ESPECÍFIQUES 
 
Funcions del Departament de RRHH 
 

a. La vessant estratègica de la gestió dels RRHH no està gaire desenvolupada. 
b. Existeix despreocupació envers la gestió dels RRHH de les plantilles alienes. 

 
Factor Humà 
 

c. La qualitat de la mà d’obra directa no és la desitjable. 
d. Existeix una tendència en les empreses mitjanes cap a les plantilles de mà 

d’obra indirecta i la subcontractació de la directa. 
e. Els bons encarregats són un actiu valuós i poc abundant. 

 
Reclutament, Selecció i Contractació de personal 
 

f. En aquests tres graons hi ha un tractament totalment diferenciat entre la mà 
d’obra directa i la indirecta, que respon a l’estil de gestió pel que han apostat. 

g. El cap d’obra i l’encarregat són els canals d’informació per a determinar les 
necessitats de personal. 

h. El contracte habitual per a la mà d’obra directa és el d’obra o servei. 
 
Gestió de Carreres 

 
i. En la mà d’obra directa la gestió de carreres és mínima, cosa que dificulta la 

transmissió dels oficis del sector. 
 
La Comunicació 

 
j. L’encarregat és la figura clau per a la comunicació entre la plantilla pròpia i 

la aliena (subcontractada). 
 
La Motivació 

 
k. El factor motivador per excel·lència és el factor econòmic. 
l. La cultura de la fidelitat no existeix, existeix la cultura de qui paga més. 

 
Grups de Treball 

 
m. La qualitat de la construcció amb mà d’obra poc qualificada és garantida per 

l’encarregat. 
 
La Formació 

 
n. La formació en el sector es presenta de forma puntual. 
o. La seguretat es veu afectada pel canvi de perfil del treballador comú, doncs 

ara prové de països amb un baix desenvolupament en matèria de seguretat.. 
p. La formació s’ha d’oferir en hores de feina per tal de garantir l’assistència i 

l’aprofitament. 
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7.3 Desenvolupament de les conclusions 
 
 
1. L’entorn afecta negativament la gestió dels RRHH. 
 
De les característiques de l’entorn que afecten negativament la gestió dels RRHH es pot 
destacar la ciclicitat de l’economia, doncs aquesta en genera una de molt acusada en el 
sector de la construcció. Així doncs, la ciclicitat talla la continuïtat en el sector de molts 
treballadors i dificulta l’elaboració de plans a llarg termini. El resultat més evident 
d’aquesta ciclicitat és la gran incertesa, que retalla les iniciatives de gestió a llarg 
termini, com és el cas de la majoria de les referents a la gestió dels RRHH. 
 
 
2. La gestió dels RRHH requereix cura a l’hora d’escollir als subcontractistes. 
 
La flexibilitat empresarial que es busca subcontractant la mà d’obra directa, obliga a les 
empreses a col·laborar amb les empreses subcontractades per aplicar qualsevol 
iniciativa que afecti a la mà d’obra aliena. Per tant, l’empresa mitjana hauria d’establir 
vincles amb les empreses que mobilitzen personal per tal d’arribar a compromisos que 
permetin tirar endavant, amb garanties, les iniciatives que afectin al personal. En 
definitiva, es tracta de subcontractar valorant menys els costos i més altres aspectes, 
encara que és perdin part de les avantatges que ofereix un mercat basat en la 
competència. 
 
 
3. La poca estandardització dels processos genera dificultats en la gestió dels 
RRHH. 
 
A l’hora d’elaborar plans de seguretat, de formació o de qualitat, les empreses es troben 
amb el handicap de la poca estandardització dels processos de treball que hi ha en el 
sector de la construcció. Aquest fet genera que tan l’elaboració com l’aplicació dels 
plans siguin costoses. 
 
Per la mateixa raó, la mà d’obra adquireix una importància rellevant  
 
 
4. El Sector de la Construcció requereix de la transferència de molta informació a 
través dels seus treballadors. 
 
Efectivament, l’execució de les obres és una tasca complexa en la que hi treballen 
diferents col·lectius professionals alhora, cosa que implica molta gent i requereix una 
coordinació important entre els diferents col·lectius. A més, la transmissió dels diferents 
oficis també requereix de molta informació, a banda de temps i d’experiència.   
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5. La mà d’obra directa és un punt feble en la majoria d’empreses entrevistades. 
 
La majoria d’empreses entrevistades afirmen que subcontracten pràcticament tota la mà 
d’obra  directa, per tant, aquesta es converteix en una variable que s’escapa una mica de 
la influència de l’empresa mitjana.  
 
En definitiva, no són autosuficients ja que les empreses mitjanes no disposen de mà 
d’obra directa, generant així una pèrdua de capacitat de gestió. A més, això provoca una 
reacció en l’altra part que s’autoprotegeix creant la cultura de qui paga més (l).  
 
 
6. Actualment, l’encarregat es l’eina clau en la gestió de la mà d’obra directa, 
malgrat que no es disposa de recanvi generacional..  
 
Referent al fet comentat en el punt anterior, les empreses entrevistades veuen en la 
figura de l’encarregat l’eina que necessiten de control i d’influència sobre la mà d’obra 
directa. Això ens ho suggereix el fet que totes les empreses entrevistades disposen 
d’encarregats en plantilla tot i subcontractar la resta de la mà d’obra directa. 
 
Així, podem trobar força aspectes en que l’encarregat esdevé una figura important, com 
la identificació de necessitats de personal (g), la comunicació (j) o la qualitat (m). 
 
Malgrat la importància palesa de la figura de l’encarregat, es troba en una situació 
anormal en la que no disposa de successor natural (e). La mala imatge que pateix la 
figura de l’encarregat és una de les principals causes per les que les noves generacions 
no s’hi senten atretes. En aquest sentit, voldria remarcar un comentari del Sr. Mestre, 
d’ACS-Dragados, “fa poc, 4 xavals que venien de Tàrrega no van voler ser encarregats 
per la mala imatge que té aquesta figura”.  
 
 
7. El mercat laboral de la construcció està segmentat com a conseqüència dels 
diferents estils de gestió empresarial presents en el sector. 
 
Els diferents estils de gestió, presentats en l’apartat 3.4, comporten diferents 
plantejaments en la gestió dels RRHH, doncs treballar amb recursos diferents requereix 
d’una gestió diferent. Però l’ús de diferents estructures de plantilla no és un impediment 
per a desenvolupar l’activitat en el sector, sinó al contrari, doncs els diferents tipus 
d’empreses es complementen els uns als altres a través de la subcontractació. 
 
Es pot destacar la pobra vessant estratègica de la gestió del RRHH (a), tot i que decidir 
el tipus de plantilla per la que s’aposta és una aportació estratègica per part dels RRHH, 
encara que no provingui del departament de RRHH.    
 
En definitiva, les empreses mitjanes catalanes presenten la tendència cap a les plantilles 
de mà d’obra indirecta i cap a la subcontractació de la directa (d). El tracte que es 
dispensa a cada una és totalment diferent, sobretot en el reclutament, la selecció i la 
contractació (f). 
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8. Es subcontracta per treballar, no per ensenyar. 
 
La mentalitat actual dificulta la formació de la mà d’obra directa en el sector, doncs 
l’empresari no està disposat a assumir un cost del que després no en traurà un rendiment 
econòmic. Per la seva part, l’empresa que mobilitza el personal d’obra tampoc assumeix 
aquest cost, i menys ara que hi ha gran activitat al sector. 
 
Algú s’hauria de preguntar si aquesta situació és sostenible a llarg termini, o si anem 
cap a una situació en la que una part de la mà d’obra del sector, la directa, no estarà 
prou preparada i no hi haurà alternativa. 
 
Com a conseqüència d’aquesta mentalitat, en les funcions del departament de RRHH 
trobem una despreocupació envers les plantilles alienes (b). D’altra banda, si ningú es 
preocupa realment per la formació de la mà d’obra directa difícilment la qualitat de la 
mà d’obra pot ser satisfactòria (c). 
 
Podem observar en totes les opinions dels entrevistats, que la formació apareix de forma 
puntual (n), doncs es tracta bàsicament de la formació obligatòria de seguretat.  
 
A més, la gestió de carreres per a la mà d’obra aliena és nul·la (i) doncs no es poden 
gestionar les carreres de persones que realment treballen per a una altra empresa, de 
persones que avui estan aquí i demà no saps on estaran (h). 
 
Trobem, en la formació, una clara contradicció entre els plantejaments del departament 
de RRHH i la gestió de les obres. En aquest sentit, el departament de RRHH creu que la 
formació s’ha de donar en hores de feina (p), en canvi des de les obres lo únic que es 
veu és la producció a curt termini i en els interessos del gerent s’hi troba la formació del 
personal, més aviat el com treure marge de benefici d’un pressupost a la baixa. 
Resumint, l’estratègia empresarial no pot amb la producció a curt termini. 
 

7.4 L’apunt final 
 
Per finalitzar aquesta reflexió es vol destacar la preocupació, respecte alguns dels 
aspectes comentats, que la Cambra de Contractistes d’Obra de Catalunya (CCOC)  
mostra a les “Propostes al nou Govern de la Generalitat de Catalunya” [16].  
 
Concretament, la CCOC es preocupa pel possible malbaratament d’increments de 
productivitat que s’haguessin pogut aconseguir si l’espectacular augment d’ocupació del 
sector hagués estat tutelat per una política de formació professional, que garantís els 
coneixements mínims a les persones que s’incorporen. Això pren una importància 
rellevant a Catalunya, on la construcció és el principal jaciment d’augment de 
productivitat en l’economia catalana. 
 
D’altra banda, la Cambra critica la facilitat d’entrada i sortida del sector, doncs això 
comporta un risc de manca de professionalitat i capacitat que, finalment, el pateixen els 
clients i  usuaris de la construcció. 
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De les diferents mesures proposades al nou Govern per la CCOC destaquem les 
següents, per la clara relació amb les conclusions del present document: 
 

I. Programar en un horitzó plurianual les inversions públiques i publicar a principis 
d’any el catàleg d’obres a contractar. L’objectiu d’aquestes mesures és reduir 
l’incertesa que doni valor i confiança per tirar endavant iniciatives a llarg termini. 

 
II. També proposa el desenvolupament d’un sistema de registre i qualificació 

d’empreses, alhora que recomana més transparència i objectivitat en la selecció 
dels contractistes i més control sobre les ofertes anormalment baixes. En 
definitiva, es busca un canvi en les relacions entre empreses i administració, i 
introduir criteris de selecció de subcontractistes més enllà dels costos. 

 
III. La CCOC vol que es potenciï la política de Formació Professional a nivell global, 

coordinat per un Consell de Formació Professional de la Construcció on 
s’assegurés la participació dels agents socials. Així doncs, els problemes de 
formació no és resoldran per la iniciativa d’uns pocs, sinó que la segmentació del 
mercat laboral requereix col·laboració a tots els nivells. 
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Annex: “Les entrevistes”
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• Entrevista 03  Sr. J. Bordoy (Construccions Rubau). 
 
• Entrevista 04  Sra. Iciar Granados (Copcisa). 
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Entrevista 00 
 
Data: 10 de març del 2003  
Entitat:  Cambra de Contractistes d’Obra de Catalunya (CCOC) 
Entrevista a: Sra. Maria Bordonau 
  
 
Les observacions que vaig recollir, durant l’entrevista, són les següents: 
 

 Actualment hi ha dos ambients ben diferenciats dins de l’activitat d’una empresa ال
mitjana dedicada a la construcció. La diferència a la que em refereixo es troba en 
l’àmbit dels RRHH, concretament, en la mà d’obra i la seva gestió. 

 
 Una empresa d’aquest tipus requereix de mà d’obra directa per a l’execució de ال

les obres (encarregats, peons, ferrallistes, paletes...) i, per una altra banda, 
requereix també de mà d’obra indirecta (enginyers, tècnics, gestors...). Per tant, 
s’ha de fer un tractament per separat de cadascun d’aquests recursos. 

 
 La mà d’obra directa es troba en una situació de desprestigi, doncs existeix una ال

mala imatge del “paleta” a nivell social. La societat no considera aquesta 
activitat professional com a ofici de profit, sinó que la considera com una última 
opció on anar a guanyar-se la vida. La mala concepció d’aquest ofici, juntament 
amb la necessitat d’oferir estudis als fills, condueix cap a una negativa dels pares 
envers la possibilitat que els fills vulguin dedicar-se al mon de la construcció a 
peu d’obra, alimentant encara més la mala imatge de l’ofici. 

 
-El sector de la construcció ha entrat en una dinàmica de la qual és difícil sortir ال

ne. A través d’una tendència progressiva que encara no ha tocat fons, la 
construcció ha arribat a la situació actual, en la que es contracta a qui vulgui 
treballar, cosa que no garanteix que se sàpiga fer bé la feina. A més, hi ha molta 
gent en el món de la construcció que es pren el treball com una cosa transitòria 
fins que trobin alguna cosa millor, és a dir, treballen per diners i l’única 
motivació que admeten és l’econòmica, creant un mercat de mà d’obra en el que 
es venen al millor postor sense tenir cap sentiment de compromís envers 
l’empresa que els té contractats. Conseqüentment, és difícil que la imatge de 
l’ofici pugui millorar. També trobem un augment de immigrants treballant al 
sector, provocat per aquesta filosofia de contractació. 

 
 L’entorn ha variat molt en els últims anys: el reconeixement social ha canviat, la ال

economia ha canviat, la cultura i els costums de la gent que treballa en el sector 
ha canviat, la manera de formar-se ha canviat, etc., i el sector no s’ha adaptat 
satisfactòriament a aquest canvi. Resultat  escassa mà d’obra ben qualificada. 
Tant els de casa com els de fora, representen una mà d’obra de baixa qualitat 
com a resultat dels fets esmentats. 

 
 Les empreses constructores mitjanes es veuen obligades, per raons de costos, a ال

no tenir una plantilla fixa de tots els tipus de mà d’obra que necessiten, doncs 
mantenir una plantilla complerta només és fructífer si es disposa d’una cartera 
suficientment gran com per tenir a tota la plantilla treballant en alguna o altra 
obra, cosa poc freqüent en la mitjana empresa. El que fan és tenir una sèrie de 
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gent a la que van contractant per obra o servei a mesura que surten projectes, i 
subcontractar les tasques que requereixen d’una mà d’obra més especialitzada. 
Tota empresa té els seus punts forts, per tant, tota empresa acaba sent 
subcontractada, tard o d’hora, per alguna altra que requereix dels seus serveis en 
tasques per a les que no disposa de la mà d’obra qualificada. 

 
 Una altra pràctica habitual és el prestamisme, que consisteix en deixar-se ال

treballadors quan una empresa requereix de molta mà d’obra en general i no 
disposa d’ella. Aquesta pràctica està totalment prohibida. 

 
 La mà d’obra indirecta té un tracte totalment diferent, doncs si que es disposa ال

d’una plantilla fixa composta per tot tipus de tècnics, la gestió de la qual rep un 
tractament més proper a la del sector industrial. 
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Entrevista 01 
 
Data: 21 de març del 2003 
Empresa: Benito Arnó 
Entrevista a: Sra. Aurora Arnó i Santallusia 
  Sra. Conchi Santiago i Gutiérrez 
  Sra. Meritxell Protomártir i Martínez 
  Sr. Manel Soto 
Càrrecs respectius:   Presidenta del Consell d’Administració 
   Responsables del departament de RRHH 
   Encarregat 
 
 

 Funcions del departament de RRHH 
 

 ,El departament de RRHH representa Benito Arnó davant dels treballadors ال
mantenint una relació oberta amb els treballadors. 

 El departament de RRHH de Benito Arnó també s’encarrega “d’encarrilar la ال
gent nova dins de l’empresa.” Això provoca que hi hagi una relació directa, des 
del primer dia, amb els treballadors. 

 
 Factor humà 

 
 Benito Arnó desitja un ambient d’harmonia entre els seus treballadors, cosa que ال

s’aconsegueix treballant tots plegats sense barreres en “el dia a dia”. 
 La qualitat de la mà d’obra directa en el sector no és la desitjable, i així ho ال

expressa el Sr. Manel Soto: “Hi ha un personal, a la construcció, no massa 
qualificat que se li ha d’estar molt a sobre en el treball.” 

 El personal no és massa responsable, massa gent procura fer “menys del que pot ال
fer.” 

 
 Reclutament, Selecció i Contractació de personal 

 
 Aquestes operacions tenen dos lectures ben diferents en funció del tipus de mà ال

d’obra que es necessiti. 
 La Sra. Conchi Santiago i Gutiérrez creu que el primer que s’ha de saber és que ال

el sector de la construcció no és comparable amb cap altre sector a causa de la 
seva inestabilitat, “La feina en el sector de la construcció, d’alguna manera, és 
precària perquè no és fixa.” 

 ,Hi ha gent que s’aprofita d’aquesta situació fins al punt que “la gent itinerant ال
encofradors i guixaires, són com màfies que demanen el que volen  i, un cop 
firmat el contracte, no tenen cap sentiment de fidelitat i et deixen a mitja obra si 
algú els paga més.” 

 La mà d’obra directa presenta dificultats de contractació a causa de la seva gran ال
mobilitat dins del propi sector. Pràcticament, la selecció de personal no existeix 
a causa de la seva escassesa. La Sra. Conchi Santiago apuntava “És molt difícil 
trobar, per exemple, un peó.”  

 L’encarregat és el que decideix quin tipus de personal és necessari, doncs és ال
“qui està a peu d’obra i coneix les necessitats que hi ha.” L’encarregat li ho 
comunica al cap d’obra i, aquest ho fa al departament de RRHH.  
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 La selecció del personal tècnic és més acurada. Cada sector demana el que ال
necessita i és el propi cap de servei del sector qui s’encarrega de seleccionar i 
contractar. 

 :Les principals fonts d’obtenció de mà d’obra són ال
 

1. “Gent que ens trobem treballant en subcontractes que no estan a 
gust allà on treballen.” 

2. “A la zona d’Alfarràs, el boca a boca funciona molt bé.” 
3. “Algú que ha fet pràctiques amb nosaltres.” 
4. “Algú que deixa el currículum.” 
5. “Anuncis a la premsa.” 
 

 La Sra. Meritxell Protomártir i Martínez creu que la falta de mà d’obra directa és ال
un motiu més per a l’ús de la subcontractació, “A vegades, la subcontractació és 
el recurs més ràpid per trobar mà d’obra quan és necessita.” A més, també 
remarca la mala qualitat d’aquesta mà d’obra, “La subcontracta, segurament, 
està facturant hores de treball qualificat, quan realment no ho és. Si per 
nosaltres és difícil trobar gent, per a ells també.” 

 
 Gestió de carreres 

 
 Benito Arnó presenta un contrast entre els llocs de treball fixes en les canteres i ال

els llocs de treball eventuals en les obres. Evidentment, no es gestionen igual. 
 A les canteres es mira de formar a la gent per a que aprenguin a fer anar  totes ال

les màquines de la cadena de producció “buscant la polivalència dels 
treballadors”. 

 En canvi, a les obres es contracta la gent per fer una obra concreta i, quan ال
aquesta acaba, el treballador deixa de treballar per l’empresa. Conseqüentment, 
aquest treballador no ha tingut temps de “rodar pels diferents llocs de treball”. 

 El Sr. Soto explica que no s’ensenya a ser paleta a l’empresa, que els paletes es ال
van fent sols poc a poc i que, malauradament, “de paletes complerts n’hi ha molt 
pocs.” 

 
 La Motivació 

 
 A Benito Arnó, més enllà del simple incentiu econòmic, la motivació està a les ال

mans dels encarregats. Segons la Sra. Aurora Arnó, “Cada encarregat cuida el 
seu grup a nivell personal”. 

 El Sr. Soto comenta que el tipus de contracte dels treballadors és un altre factor ال
més dels que provoquen les males condicions de l’ofici, doncs “algú que podria 
ensenyar i transmetre l’ofici, potser té un contracte per unitat col·locada i, 
llavors, no li pots dir que es dediqui a ensenyar a d’altres.”  

 
 Grups de treball 

 
 L’organització de la feina a Benito Arnó comença en els caps d’obra que ال

transmeten el que s’ha de fer als encarregats, els quals distribueixen la feina, 
organitzen i escolleixen al personal, fan comandes de materials... 
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 La posició de Benito Arnó respecte les activitats extraprofessionals dels grups ال
informals que puguin afectar a l’eficiència dels grups formals, és de no permetre 
la pràctica d’aquestes activitats si es vol treballar a Benito Arnó. Sobretot es va 
fer referència a aquelles que poguessin esdevenir un problema de seguretat, com 
el Ramadà. 

 Pel que fa a l’organització del personal procedent de les empreses ال
subcontractades, el Sr. Manel Soto comenta: “Normalment, quan tenim personal 
de subcontracta, els hi fem fer una feina apart. Però, si és necessari també els 
barregem amb el personal propi.” 

 
 La formació 

 
 Benito Arnó no disposa d’un pressupost específic per a la formació, però ال

realitzen els cursos necessaris per a un bon funcionament de l’empresa. Tal i 
com diu la Sra. Conchi Santiago “Anem sobre el que necessitem, però cada any 
hi ha molts reptes”. 

 El departament de RRHH de Benito Arnó s’encarrega de buscar els cursos tant ال
per necessitat global com específica. Els cursos es busquen que estiguin 
subvencionats.  

 ,Actualment, a Benito Arnó hi ha molt bona disposició, per part dels treballadors ال
de rebre formació. Però no sempre ha estat així, tal i com la Sra. Conchi 
Santiago remarca “ Al peonatge i al personal de carreteres els hi ha costat molt 
participar en els cursets”. 

 La majoria dels cursets impartits són els oferts per FORCEM, i els tramiten a ال
través de la Federació de Constructors de Lleida. 

 S’han adreçat a Benito Arnó per qüestions de formació que no s’han tirat ال
endavant per manca de transparència. La Sra. Aurora Arnó explica que “ens 
demanen que acreditem que hem rebut unes formacions que no veiem clares”. 

 Les mancances de formació de la nova mà d’obra directa queden paleses en ال
l’observació de la Sra. Meritxell Protomártir, “La mà d’obra directa, quan 
comença en el mon de la construcció, coneix molt poc l’ofici. Simplement s’hi 
fiquen perquè representa una oportunitat de feina com a sortida temporal”. 

 El Sr. Manel Soto comenta que, a diferència de molts altres oficis, “El de la ال
construcció és un ofici que no requereix massa formació per començar a 
guanyar diners.” 

 :Remarcant el caràcter temporal amb que la gent es pren la feina, el Sr. Soto diu ال
“Actualment, qui és peó vol ser peó i no es vol complicar la vida ni trencar-se el 
cap per aprendre l’ofici, i també sovint els oficials es limiten a fer només una 
feina.” 

 La formació dels treballadors moltes vegades és inexistent per que són personal ال
que ve de fora (subcontracta), la formació dels quals en teoria està assegurada i 
es suposa que es contracta per treballar, no per ensenyar.  
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Entrevista 02 
 
Data: 16 de març del 2003 
Empresa: Romero Polo 
Entrevista a: Rosa Agustí 
Càrrec: Responsable del departament de prevenció de riscos laborals 
 

 Funcions del departament de RRHH 
 

 El departament de prevenció de riscos laborals de Romero Polo intervé ال
estratègicament per afavorir un creixement progressiu i segur, encara que suposi 
un creixement més lent. 

 En aquest sentit, la Sra. Rosa Agustí comenta que “...la política de l’empresa no ال
és la d’augmentar la cartera d’obra de forma brusca aprofitant la conjuntura 
del moment, sinó la d’assegurar molt els passos.” 

 Gràcies a aquest plantejament, la Sra. Agustí és gratifica que “tot i que el ال
creixement no és tan ràpid com podria ésser, és més estable per a tothom.” 
D’aquesta manera, l’empresa demostra que és conscient que l’estabilitat laboral 
afecta a tothom. 

 
 Factor humà 

 
 En el Grup Jose Antonio Romero Polo trobem dues empreses principals, la ال

constructura Romero Polo i Pavimentos Gar, que entre les dues disposen d’uns 
100 treballadors, dels quals només un 25% tenen contracte fixe i la resta estan 
contractats per obra o servei. 

 La Sra. Agustí ens assegura que, malgrat la preponderància dels contractes per ال
obra, “Romero Polo busca garantir la continuïtat recol·locant la gent en altres 
obres.” També remarca que l’ús dels contractes per obra o servei respon a “la 
por que sempre es té, fins ara tot ha anat molt bé, però si arriba un moment en 
que l’obra baixa, que fem amb tot el nostre personal d’obra?” 

 Respecte la disponibilitat de mà d’obra, la Sra. Agustí comenta que “La més alta ال
de les demandes és la de persona responsable a peu d’obra amb els 
coneixements i la formació necessària.” Per tant, l’escassesa de gent qualificada 
pel volum d’activitat actual porta a “fer assumir responsabilitats a persones que 
no estan preparades del tot.”      

 
 Reclutament, Selecció i Contractació de personal 

 
 Romero Polo disposa d’una borsa de treball propia, creada a partir del costum ال

existent a Lleida de passar per les empreses a preguntar si es necessita gent per a 
treballar. 

 La Sra. Agustí comenta que els divendres reuneixen tota la gent que passa ال
durant la setmana i els integren en la seva base de dades. D’aquesta manera, 
“quan hi ha una necessitat de personal el primer lloc on es mira és a les fitxes.” 
Amb aquest plantejament, Romero Polo cobreix les seves necessitats de personal 
quasi sense haver de recórrer a cap altra font de personal. 
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 En general, la mà d’obra directa es entrevistada per la Sra. Agustí, però en el cas ال
de contractar algun encarregat, l’entrevista la duu a terme el cap d’obra, doncs 
aquest “...podrà valorar millor les aptituds i coneixements del candidat.” Cosa 
que indica que la qualitat de la mà d’obra es controla més a mesura que les 
responsabilitats augmenten.  

 El gerent de l’empresa, en canvi, intervé en el procés de contractació de la mà ال
d’obra indirecta, tècnics i enginyers. 

 Sobre els tipus de contractes, la Sra. Agustí creu que “la cultura contractual de ال
Catalunya no és de contracte indefinit, sinó més aviat de temporal.” referint-se 
a la mà d’obra directa. Contrastant amb això, “Als tècnics, arriba un moment 
que sempre se’ls contracta indefinidament.”, demostrant així el tracte 
diferenciat entre els dos tipus de mà d’obra.    

 La Sra. Agustí, abans de començar a parlar de subcontractació, ens recorda la ja ال
expressada voluntat de garantir l’estabilitat als treballadors amb independència 
del contracte que tinguin: “si treballen bé, s’hi poden jubilar a l’empresa.”  

-Davant d’aquesta voluntat, Romero Polo veu que el que no pot fer es comportar ال
se “com un acordió” contractant ara i despatxant després. Per a evitar això, la 
Sra. Agustí explica que “La subcontractació ens permet estabilitzar els nostres 
treballadors, doncs quan tenim puntes de feina acudim al subcontractista.” 
Així, si en poc temps no es pot donar la mateixa quantitat de feina, “el 
subcontractista s’espavilarà per buscar-ne per una altra banda.” 

 En definitiva, des de Romero Polo veuen la subcontractació com una solució, tot ال
i que s’és conscient dels problemes que, de vegades, genera. En aquest sentit, la 
Sra. Agustí comenta que “A mi em consta que moltes de les empreses 
subcontractistes no reconeixen els drets als seus treballadors, per tant, poca 
fidelitat poden tenir envers l’empresa.” 

 Romero Polo, habitualment, subcontracta el personal de menor responsabilitat i ال
llavors hi fica un encarregat de la casa. 

 La Sra. Agustí parla de les causes de la subcontractació abusiva com una qüestió ال
temporal, molt lligada a la conjuntura del moment: “Amb aquest boom de feina 
que hi ha hagut en aquests últims anys, la persona que sabia portar una paleta, 
com aquell qui diu, ha muntat una empresa subcontractada, des de la que 
ofereix feina i aprofita el boom.” 

 Malgrat aquesta proliferació d’empreses, la Sra. Agustí creu que “quan baixí el ال
boom de feina només es mantindran les empreses subcontractistes que valguin 
la pena, les que tinguin un personal format.” En particular, Romero Polo no 
només s’interessa pel preu de la subcontracta, sinó també valora que es treballi 
amb qualitat.  

 
 Gestió de carreres 

 
 Romero Polo, a final d’any, revisa les categories de tots els seus treballadors i ال

realitza canvis de categoria en funció del rendiment dels treballadors. 
 La Sra. Agustí es lamenta que “hi hagi gent que tota la vida seran peons per què ال

així ho volen.” , malgrat les facilitats que Romero Polo disposa. A Romero Polo 
li “interessa més tenir oficials que peons.” 
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 La Sra. Agustí ens fa veure que tot i que l’escala dels oficis continua existint, en ال
tant que hi ha un jerarquia de persones que desenvolupen funcions diferents, la 
preparació de les persones ha anat disminuint, “hi ha gent que està realitzant 
unes funcions per les que encara no té els coneixements necessaris a causa de la 
gran oferta de llocs de treball actual.”  

 Pel que fa a la fidelitat, la Sra. Agustí creu que “els diners són molt importants, i ال
a més, ho són en tots els nivells.” Però amb l’edat es van valorant altres 
aspectes, “Una persona de 30 anys i una altra de 50 anys veuen la vida des de 
perspectives molt diferents.” Amb l’edat s’aprecia més la possibilitat de jubilar-
se a l’empresa. 

 
 La Comunicació 

 
 La quantitat d’immigrants que treballen amb Romero Polo no és gaire gran, pel ال

que no s’han tingut mai problemes derivats del desconeixement de l’idioma per 
part dels treballadors, a més, “els pocs que tenim estan separats, per tant, 
tampoc es poden crear ghettos.” 

 D’altra banda, “els caps d’obra coneixen a tothom i entre ells mateixos es fan ال
els canvis de personal segons convingui.” Així doncs, Romero Polo mira 
d’aprofitar al màxim les aptituds i actituds dels seus treballadors. 

 La Sra. Agustí remarca que en definitiva, “cent persones les coneixes ال
ràpidament i saps perfectament què fa millor un i que fa pitjor l’altre.” i que 
ella mateixa no intervé massa en la mobilitat funcional dels treballadors, fins al 
punt d’haver de preguntar en alguna ocasió la localització d’algun treballador. 

 
 La Motivació 

 
 El més important de tot, segons la opinió de la Sra. Agustí, és que “l’encarregat ال

estigui motivat.”. Doncs per aconseguir que un grup treballi en dissabte “és 
imprescindible que l’encarregat tingui ganes de treballar dissabte.” 

 Romero Polo per tal d’aconseguir això últim, té un sistema instal·lat que ال
consisteix en “uns contractes per als encarregats en els que tenen una part del 
seu sou fix i una altra de variable en funció de la valoració.” 

 La valoració dels treballadors la realitza el cap d’obra, el qual té en compte una ال
sèrie de paràmetres: el rendiment, la qualitat, la senyalització a l’obra, la 
puntualitat en el lliurament de documentació, etc. Per tal de tenir major impacte 
sobre el treballador es puntuen aquests aspectes i es fan arribar les puntuacions 
als treballadors, els quals poden preguntar les raons de les puntuacions. 

 Amb aquest sistema, Romero Polo busca que “els encarregats siguin més ال
partícips de l’execució de l’obra, de tal manera que notin a final de més el fruit 
de la seva implicació. 

 A la resta de personal, la motivació no es gestiona de la mateixa manera, sinó ال
que “puntualment, si una persona ha donat la talla en un moment determinat se 
li dóna una prima.”. A l’igual que amb els encarregats, és el cap d’obra el que 
decideix qui es mereix aquesta mesura excepcional. 

 En definitiva, la motivació que Romero Polo utilitza és la motivació purament ال
econòmica, donat que és la que “els treballadors més valoren.” 
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 Grups de treball 
 

 Romero Polo organitza les seves obres al voltant de dues figures, la del cap ال
d’obra i la del sobreestant. 

 Aquesta organització ens la concreta la Sra. Agustí: “Un cap d’obra té ال
assignades, per exemple, 5 obres de les que és responsable, i en cada una 
d’elles hi té un sobreestant que controla l’execució més directament.” 

 D’altra banda, aquest sobreestant té a la disposició un encarregat i oficials, tots ال
de la casa. Finalment, els peons tan poden ésser de la casa com de 
subcontractistes. 

 La Sra. Agustí també comenta que “A causa del tipus d’obra habitual que ال
executa Romero Polo, hi ha certes activitats especialitzades que en poques 
obres són necessàries.” Per a aquest tipus d’activitat, “quan es fa necessari 
també ho subcontractem.” 

 No és habitual en Romero Polo tenir grans grups de personal treballant tots junts ال
en un mateix espai físic, sinó que és més habitual trobar petits grups realitzant 
tasques concretes. 

 
 La formació 

 
 Romero Polo no disposa d’un pressupost específic destinat a la formació, sinó ال

que “es fa en funció de les nostres necessitats puntuals i de les demandes dels 
nostres treballadors.” 

 A més, la Sra. Agustí ens remarca que “la majoria dels cursos són ال
subvencionats, és a dir, pagar per formació poques vegades.” Normalment els 
cursos es fan a través de l’Institut Gaudí o entitats semblants. 

 Els cursos més realitzats per la mà d’obra indirecta són d’Autocad o de Presto, a ال
part dels de prevenció de riscos laborals els quals “estan en hores baixes per què 
cada cop es demanen més tècnics mitjos de prevenció de riscos a l’obra.” 

 En canvi, per la mà d’obra directa els més realitzats són els d’interpretació de ال
plànols, els d’hàbits topogràfics, els de manteniment i conservació de 
maquinaria i, lògicament, els de prevenció de riscos laborals. 

 Pel que fa a la identificació de necessitats de formació, “el cap d’obra és molt ال
important, doncs és ell qui veu les mancances que pot tenir un treballador.” 

 .Després de preguntar per les deficiències formacionals més habituals, la Sra ال
Agustí ens apunta que “la majoria són dels que no saben fer res, la gent no ve 
formada.” La majoria són dels que troben en el sector de la construcció una 
sortida, que en molts casos és temporal. 

 Al respecte ens comenta, “sabem que aquestes deficiències són un problema ال
real, però a vegades el que interessa és acabar i la formació queda en un segon 
pla.” 

 Alhora, la Sra. Agustí creu que “són les administracions les que, sabent que hi ال
ha aquest problema, haurien de proposar solucions globals.”, en contrapartida, 
l’empresa ja fan el que pot per solucionar els seus problemes particulars. 

 La Sra. Agustí està d’acord amb que els oficis del sector han perdut prestigi ال
social, i la causa que apunta és que “amb la gran demanda de gent que hi ha al 
sector, ha començat a treballar massa gent que no en té ni idea, cosa que 
provoca la dissolució del prestigi.” 
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 La formació com a motivació no és eficaç, doncs Romero Polo ofereix la ال
participació en cursets però, tal com indica la Sra. Agustí “costa molt, fins al 
punt que se’ls ha d’obligar a realitzar-los.” 

 Aquesta poca disposició a rebre cursets es troba en tots els nivells, inclosos ال
l’administratiu i el tècnic, doncs “quan s’està en una dinàmica de treball, anar a 
un curset a les 20:00 del vespre fa mandra.” 

 Cal destacar però, que els cursets sobre seguretat “en general no se’ls prenen ال
amb l’actitud que se’ls haurien de prendre, doncs son una millora pel seu 
desenvolupament professional i ells no ho perceben així.” 

 La Sra. Agustí s’indigna quan diu: “És inconcebible que un treballador que ال
porta arnés i que només ha de fer click i lligar-se a una corda, no ho faci.” La 
confiança és la pitjor enemiga per al treballador, doncs com apunta la Sra. 
Agustí, “és una cosa que han fet tota la vida i ho fan amb aquella tranquil·litat 
que no s’adonen del risc que assumeixen.” 

 La Sra. Agustí ens explica la seva opinió que en els accidents laborals hi ha una ال
part de responsabilitat directa que recau sobre el treballador, doncs “amb les 
patacades que han tingut a l’AVE, la seguretat en aquestes obres deu estar 
controladíssima i, malgrat això, continuen sortint casos.” 

 En definitiva, els treballadors han d’assumir la seva part de responsabilitat i ال
conscienciejar-se que les mesures de seguretat estan per utilitzar-les. La Sra. 
Agustí ens transmet la seva opinió que “hi ha molta feina a fer en aquest sentit,  
la gent és gran i tot això els hi ve de nou.”  
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Entrevista 03 
 
Data: 15 de juny del 2004 
Empresa: Construccions Rubau, S.A. 
Entrevista a: J. Bordoy 
Càrrec: Responsable del departament de RRHH 
 
Ens vam posar en contacte amb el Sr. Bordoy per tal de realitzar l’entrevista, però 
actualment Construccions Rubau està desenvolupant un projecte per replantejar tota la 
gestió dels RRHH. Concretament, el Sr. Bordoy està estudiant un Master en gestió de 
RRHH de cara al desenvolupament d’aquest nou projecte. 
 
Conseqüentment, el Sr. Bordoy va considerar que no era pertinent parlar sobre la nova 
gestió de RRHH que Rubau està desenvolupant, però si que vam parlar sobre aspectes 
característics de Rubau que afecten a la gestió de RRHH i sobre les raons que han portat 
al replantejament de la gestió dels RRHH.  
 
A continuació es presenten les idees principals que es poden extreure de l’entrevista: 
 

 El Sr. Bordoy explica que, fins ara, la gestió dels RRHH realitzada per Rubau ال
estava en una fase primitiva en la que els RRHH no eren considerats com una 
eina estratègica. 

 
 Així doncs, les funcions que el departament de RRHH realitzava fins ara eren ال

“purament administratives”  les quals comprenien principalment “gestió de 
nòmines, relacions laborals i, en menor grau, gestió de persones”.  

 
 Però la creixent complexitat dels fenòmens relacionats amb els RRHH ha estat ال

decisiva per a replantejar-se les funcions del departament de RRHH. El Sr. 
Bordoy comenta que “Tenim massa iniciatives que impliquen als RRHH com 
per no gestionar-les de forma agregada.”  

 
 Així doncs, el nou projecte consisteix en donar més importància a la gestió de ال

RRHH, “d’aquesta manera es reflecteix, dins de l’empresa, la importància que 
tenen els RRHH.”    

 
 El Sr. Bordoy comenta que un dels fenòmens que més ha afectat a la mà d’obra ال

en els últims anys és la prevenció de riscos laborals “A mesura que la seguretat, 
o la inseguretat, ha anat guanyant popularitat, les empreses i la mà d’obra ens 
hem hagut d’anar adaptant a les noves exigències.”  

 
 Sota el lema "treballar bé i segurs" Rubau manté un ferm compromís amb la ال

prevenció de riscos laborals. 
 

 En aquesta línia, Rubau ha desenvolupat plans de seguretat “que han estat ال
adoptats per nombrosos organismes públics”, l’èxit dels quals rau en “les seves 
innovacions i a la seva capacitat d’adaptació a cada obra.” 
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 Una altra iniciativa per part de Rubau en la mateixa línia és la creació de premis ال
a la seguretat, per tal “d’estimular i potenciar les aportacions dels 
subcontractistes a la Prevenció de Riscos Laborals”, tan important a la 
construcció, l'empresa ha creat un premi anual al millor subcontractista en 
aquesta matèria. Els premiats s'escullen entre els més de 1.000 que participen a 
les seves obres i és entregat per membres de l'Administració i de l´empresa. 

 
 La implantació de totes aquestes mesures entre d´altres, i la reducció del nombre ال

d´accidents a l´empresa, ha permès la consecució del premi DIPLOOS, Premi 
Nacional de la Seguretat en el Treball. Aquest important guardó, que atorga 
l´Associació per a la Prevenció d´Accidents, APA, és d´àmbit nacional i en les 
31 edicions del premi mai havia guanyat una constructora, per tant, Rubau és la 
primera de l´Estat Espanyol a guanyar-lo. 

 
 Cal destacar la Comissió de Seguretat i Salut, que és l’Òrgan de seguiment del ال

Pla de Seguretat i Salut de les obres i de coordinació de la seguretat en general, 
que reuneix com a mínim una vegada al mes l'equip d'obra, el Coordinador en 
matèria de Prevenció de Riscos Laborals i els Caps dels diferents 
subcontractistes. 

 
 Un altre element clau en la gestió de RRHH és la formació. El Sr. Bordoy ال

explica que Rubau disposa d’un Pla de Formació innovador que inclou 
“formació específica per a les necessitats de cada obra i incloent-hi els propis 
subcontractistes.” 

 
 Les empreses subcontractistes estan incloses en totes les iniciatives que les ال

afecten, doncs Rubau creu fermament que “la implicació d’aquestes empreses és 
necessària per aconseguir els objectius establerts”, remarcant així, la 
importància d’escollir bé als subcontractistes.   
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Entrevista 04 
 
Data: 21 de juny del 2004 
Empresa: Copcisa 
Entrevista a: Iciar Granados 
Càrrec: Directora del departament de RRHH 
 

 Funcions del departament de RRHH 
 

 El departament de RRHH realitza les tasques de gestió administrativa, així com ال
la selecció i contractació de la mà d’obra indirecta. 

 Pel que fa la mà d’obra directa, la Sr. Granados explica que “en un més poden ال
haver 70 persones d’alta i 40 de baixa”, constatant el gran flux de persones. 
Aquest flux tant gran origina molta feina, raó per la qual Copcisa té les nòmines 
externalitzades. 

 Concretament, la Sra. Granados explica que “L’administratiu de cada obra ال
processa les nòmines a l’ordinador, nosaltres des del departament de RRHH les 
revisem i les enviem a la gestoria.”  

 El tractament de la gestió dels RRHH com un element estratègic encara no està ال
del tot present a Copcisa. En aquest sentit, la Sra. Granados ens afirma que “El 
creixement de Copcisa en els últims anys ha estat molt fort, i aquest fet fa que  
l’aportació estratègica de la gestió dels RRHH encara s’ha implementar.”   

 Finalment, i en la mateixa línia, la Sra. Granados creu que “no hi ha cap aspecte ال
de l’eficiència de l’empresa relacionat estretament amb la gestió dels RRHH.”  

 
 Factor humà 

 
 A Copcisa hi treballen uns 600 treballadors, dels quals només un 200 tenen ال

contracte fixe i la resta estan contractats per obra o servei. 
 Copcisa disposa d’un parc de maquinaria propi en el que hi treballa la única mà ال

d’obra directa que no està subcontractada. Referent al parc, la Sra. Granados 
comenta que “a excepció de les 80 persones del parc de maquinaria, tota la mà 
d’obra és indirecta, enginyers.” 

 ,Conseqüentment, la mà d’obra directa que utilitza Copcisa és subcontractada ال
esdevenint la subcontractació la única font de RRHH que utilitza Copcisa per 
nodrir-se de mà d’obra directa. La Sra. Granados ens comenta al respecte que 
“és la tendència de totes les empreses, doncs el sector és igual per a tothom.” 

 D’altra banda, la font de RRHH que utilitza Copcisa per nodrir-se de mà d’obra ال
indirecta és, eminentment, la Universitat. “Agafem nois i noies acabades de 
sortir de la universitat, i els comencem a formar ficant-los d’ajudant de cap 
d’obra.” 

 Pel que fa a la mà d’obra directa, la Sra. Granados comenta que “hi ha molta ال
gent cíclica, que ara treballa durant tres anys i per després parar un any, que 
se’l passen a l’atur, per acabar tornant al sector.” 
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 Reclutament, Selecció i Contractació de personal 
 

 ,Com ja s’ha comentat, la gestió de RRHH a Copcisa recau, pràcticament tota ال
sobre la mà d’obra indirecta. Al respecte sabem que Copcisa “utilitza el 
contracte fix d’obra, que és un contracte que ens permet tenir a les persones 
durant tres anys i desplaçar-les d’una obra a una altra.” 

 La Sra. Granados troba natural la utilització d’aquest tipus de contracte donades ال
les característiques de l’activitat que es desenvolupa, “Les obres són el que són, 
tenen un inici, un desenvolupament i un final. No es tracta d’una producció en 
cadena.” 

 La raó està en la incertesa en la quantitat de volum d’obra a la que s’haurà de fer ال
front, per tant, “cal buscar solucions que donin flexibilitat a l’empresa.”  

 Però també cal remarcar la voluntat de oferir estabilitat als treballadors, doncs ال
“normalment, les persones vàlides es queden a la casa.” Es tracta de formar al 
nou personal en la manera de fer de Copcisa, amb la voluntat que es “quedin 
amb nosaltres.” 

 :Per reafirmar això últim, la Sra. Granados ens fa el següent apunt ال
“Pràcticament tota la gent que ara és director d’àrea o cap de grup, va 
començar amb nosaltres.” 

 Una altra font de personal són els propis enginyers de la casa que “mitjançant el ال
boca a boca, aporten part d’aquesta gent que prové de la universitat.” 

 :Pel que fa a la mà d’obra directa la Sra. Granados no podia ser més explicita ال
“Amb la mà d’obra directa no fem gens de selecció.”, demostrant com està 
d’assumida la subcontractació com a font de personal. 

 
 Gestió de carreres 

 
 En la mà d’obra indirecta si que trobem una gestió de carreres, doncs “els nous ال

enginyers, al principi, estan com a ajudants de cap d’obra, i al cap d’un parell 
d’anys, es mira de posar-los en obres petites com a caps d’obra.” 

 Un aspecte que Copcisa ha lligat a la gestió de carreres és la mobilitat. En aquest ال
sentit, la Sra. Granados ens comenta que “amb les noves obres a Madrid, 
potenciem la mobilitat de la gent”, però en el país que ens trobem “el concepte 
de mobilitat professional no està gaire ben acceptat, costa molt moure a la 
gent.” 

 Referent a la mà d’obra directa, la Sra. Granados ens torna a remarcar que ال
“sobre la mà d’obra directa no intervenim des de RRHH.” 

 
 La Comunicació 

 
 Pel que fa a la mà d’obra indirecta, generalment Copcisa no treballa amb mà ال

d’obra estrangera i no té dificultats per l’idioma. En canvi, per cobrir les 
necessitats de mà d’obra directa, la Sra. Granados ens comenta que “poques 
alternatives hi ha, i acabem treballant amb estrangers, sobretot magrebins i 
sud-americans.” 

 Copcisa canalitza la expressió dels seus treballadors a través de la cadena del ال
organigrama de l’obra, “primer es queixen a l’encarregat, aquest ho fa arribar 
al cap d’obra que ho comunica al director d’àrea.” 
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 Copcisa no realitza reunions periòdiques per millorar l’eficiència dels ال
treballadors a través de la mobilitat funcional de personal, i aconseguir aprofitar 
al màxim les aptituds de cada treballador. 

 
 La Motivació 

 
 El fet de nodrir-se directament de la universitat aporta un grau de motivació ال

afegit, doncs “la gent, quan surt de la universitat, ho fa molt motivada.” 
 D’altra banda, la Sra. Granados remarca que “l’element motivador per ال

excel·lència és el factor econòmic.” Copcisa mobilitza aquest factor a través de 
les primes. 

 Referint-se a la mà d’obra indirecta, la Sra. Granados ens comenta que la ال
formació és un altre element motivador,  “la formació és una cosa que és valora 
molt per part dels més joves.” 

 
 Grups de treball 

 
 Copcisa s’organitza de la següent manera: “Hi ha un director d’àrea, que ال

acostuma a portar unes 20 obres. Després ja hi ha el cap d’obra i l’ajudant del 
cap d’obra”, en clara al·lusió als universitaris nouvinguts, “i després 
l’encarregat.” 

 Així doncs, d’encarregats si que se’n disposa. La Sra. Granados ho justifica amb ال
que “els encarregats són difícils de trobar, si els que tens et funcionen te’ls 
quedes.” 

 En definitiva, es subcontracta tota la mà d’obra directe excepte els encarregats ال
perquè són ells els que garanteixen la qualitat. La Sra. Granados ho expressa 
dient: “L’encarregat és la figura clau de la qualitat.” 

 La Sra. Granados, respecte el futur de la figura de l’encarregat, ens afirma que ال
“no ens hem plantejat que passarà quan es jubilin, i tens raó que en faltaran i 
encara és faran més valuosos.” 

 Reiterant la no actuació sobre la mà d’obra directa, la Sra. Granados ens ال
comenta que “al no ser nostra tampoc ens fixem en els grups informals que 
puguin haver, però si que és veritat que els magrebins es tanquen una mica, 
segurament per l’idioma.” 

 Però si que hi ha un grup que cal destacar segons la Sra. Granados, es tracta dels ال
encofradors, “que formen un grup informal molt corporativista que afecta a la 
nostra gestió.” En definitiva, si vols un bon encofrador, s’ha de pagar.  

 A més, la Sra. Granados ens comenta que “no tenen cap sentit de la fidelitat, i et ال
deixen tirat segons els hi convingui.” 

 
 La formació 

 
 .Copcisa disposa d’un pressupost específics destinat a la formació, però la Sra ال

Granados ens puntualitza: “Cada any tenim pressupost per a formació, però cap 
any es compleix, realment fem el que va sorgint sobre la marxa.” 

 La Sra. Granados comenta que, malauradament, no es dona la importància que ال
es mereix la formació “tothom s’omple la boca amb el tema de la formació, com 
molts temes de RRHH, però qui ha de tenir clar que la inversió en formació és 
molt important és direcció general.” 
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 Al respecte, cal dir que ja n’hi ha de conscienciació de la importància de la ال
formació però “malauradament, sempre es prioritzen altres coses que afecten 
més a curt termini.” 

 Així doncs, els cursos que es realitzen es fan de forma molt puntual i “en un ال
90% són cursos de seguretat.” 

 ,El parc de maquinaria s’endú una bona part de la formació que es fa a Copcisa ال
així es busca “optimitzar el rendiment de les màquines.” 

 Per a la mà d’obra indirecta es fan cursos de tècniques de negociació, iniciativa ال
que prové sempre de direcció i també sempre de forma puntual.  

 Durant l’últim any Copcisa ha estat potenciant la formació a través d’un pla de ال
formació, però s’ha trobat amb dificultats per “identificar les necessitats.” 

 En aquesta línia, la Sra. Granados ens assegura   que “els caps d’obra són la ال
clau per a identificar aquestes necessitats.”  

 D’altra banda, i a causa del elevat grau de subcontractació, Copcisa també forma ال
al personal subcontractat, “sobretot en seguretat.” 

 Respecte la mà d’obra directa subcontractada, la Sra. Granados ens comenta que ال
“Per norma general, tenim una mà d’obra directa molt poc qualificada, les 
deficiències de formació són evidents.” 

 La formació és una activitat que, al principi, tothom s’apunta però quan arriba el ال
dia apareixen problemes per totes bandes, inclosos els caps d’obra que “no volen 
que tal persona marxi de l’obra per anar a fer el curs.” 

 Una observació interessant al respecte és que la formació s’ha de fer en hores de ال
feina, sinó no hi va ningú. 
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Entrevista 05 
 
Data: 21 d’abril del 2004 
Empresa: ACS - Dragados 
Entrevista a:  Sr. Josep Maria Mestre 
Càrrec: Director d’Administració d’Obra Civil a Catalunya 
 

 Funcions del departament de RRHH 
 

 El departament de RRHH realitza les tasques de gestió administrativa, així com ال
la selecció i contractació de la mà d’obra indirecta. 

 També s’encarrega de tot el “procés de formació” que realitzen les joves ال
incorporacions. 

 El Sr. Mestre ens transmet que l’entorn afecta molt, “Tot va molt ràpid i no hi ال
ha temps de fer res més que no sigui fer l’obra lo abans possible.” En definitiva, 
l’entorn canvia massa ràpid, avui en dia una empresa no té la vida tant llarga 
com tenien abans, doncs “existeix un cert grau d’incertesa sobre el què es farà 
demà.” 

 Aquesta incertesa es interpretada pel Sr. Mestre com la causa “de la ال
despreocupació a llarg termini que l’empresa té en segons quins temes.”  

 
 Factor humà 

 
 El primer que el Sr. Mestre aclareix és que la plantilla d’ACS és mà d’obra ال

“totalment indirecta”. Per tant, “la mà d’obra directa la subcontractem a 
empreses que es dediquen a moure recursos humans”. 

 Malgrat això, si que es disposa encarregats en plantilla, “d’encarregats cap ال
avall ho subcontractem tot.” 

 La principal raó argumentada pel Sr. Mestre és que “ACS no té temps per a ال
buscar-la.” En definitiva, “és una qüestió de costos.” 

 Després d’aquestes afirmacions, el Sr. Mestre fa una observació: “Aquest tipus ال
de plantilla és una clara opció estratègica, tot i que no prové del departament 
de RRHH.”   

 Respecte la mà d’obra directa, la visió que es té actualment és que “la mà ال
d’obra directa no és massa bona, sempre n’hi ha de bons, però no els 
suficients.” 

 El Sr. Mestre creu que “La gran quantitat d’obra que es realitza actualment ال
afavoreix que tothom pugui tenir accés al mon de la construcció, 
independentment dels coneixements que es tinguin.” És una manera de guanyar  
força diners independentment dels coneixements previs que es puguin tenir. 

 El Sr. Mestre afirma que hi ha hagut una tendència, “no un canvi radical”, cap ال
aquest sistema de treballar amb plantilla tècnica, mà d’obra indirecta i buscar a 
fora la mà d’obra directa. 

 Una característica a tenir en compte és la baixa edat mitja dels treballadors, cosa ال
que suggereix que la universitat és una important font d’abastament de RRHH. 
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 Reclutament, Selecció i Contractació de personal 
 

 El reclutament de la mà d’obra directa es reparteix en diverses fonts entre les ال
que es pot destacar la universitat, tal com afirma el Sr. Mestre, “el 90% dels 
estudiants que han estat becaris amb nosaltres acaben treballant-hi” 

 El departament de RRHH d’ACS realitza tests psicotècnics i una entrevista ال
personal amb els candidats. 

 El tipus de contracte que s’ofereix a les noves incorporacions és el “contracte ال
d’enginyer en formació.” Aquest contracte és per un any, fins a tres. Llavors, 
“al cap de 3-4 anys es possible entrar a formar part de la plantilla.” 

 
 Gestió de carreres 

 
 El Sr. Mestre ens fa veure que, respecte la mà d’obra directa, l’ofici no està en ال

un bon moment  “hi ha gent que està realitzant unes funcions que no li 
corresponen però com que hi ha prou oferta de llocs de treball...” 

 Per a la mà d’obra indirecta, ACS aposta per crear un entorn per a que els ال
treballadors puguin desenvolupar el seu talent, però evidentment “en la mesura 
que les circumstàncies ho permeten.”  

 
 La Motivació 

 
 La motivació predominant és l’econòmica, doncs “La gent no té ganes que li ال

toquin més els pebrots, quan acaba la jornada vol anar a casa.” El problema 
són les superjornades. 

 El Sr. Mestre considera que aquest tipus de motivació tant econòmica no ajuda a ال
aconseguir fidelitat, “la cultura de la fidelitat no existeix, existeix la cultura de 
qui paga més.”  

 
 Grups de treball 

 
 ACS s’organitza de la següent manera: “Hi ha un gerent, que porta varies obres ال

a cada una de les quals hi té un cap d’obra.”  
 El Sr. Mestre explica que ACS aposta per ficar les noves incorporacions com a ال

caps de producció i d’oficina tècnica durant un temps, “durant aquest temps 
realitzen els cursets de planificació econòmica, de gestió de la qualitat...”  

 De cara a la qualitat de la construcció a peu d’obra, “els encarregats són la ال
figura clau.” Però el Sr. Mestre es lamenta que la figura de l’encarregat tingui 
tanta mala imatge, concretament ens comentava que “uns xavals, que venien de 
l’escola de Tàrrega, no van voler ser encarregats.” 

 A l’empresa ACS les obres s’assignen a qui queda lliure, però el Sr. Mestre ens ال
matisa que “sí es mira qui és el més adient, però d’entre els que queden lliures 
al moment.” 

 A les obres, el Sr. Mestre confirma que a vegades hi ha mal ambient i ال
desavinences que es solucionen amb la mobilitat, “quan la gent es crema poques 
coses bones en poden sortir.”  
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 La formació 
 

 El grup ACS disposa d’un pla de formació “amb més de 100.000 hores  ال
lectives.” 

 Els enginyers en formació reben, durant la seva condició com a tal, una formació ال
continuada i permanent en el propi lloc de treball, en aules (a Madrid) o a 
distància. El Sr. Mestre afirma que aquest últim mode d’impartir classes “estar 
guanyant molta acceptació entre el més joves.” 

 :Els tipus de cursos impartits bàsicament són ال
 
  De gestió i planificació econòmica. 
  Coneixement dels serveis oferts. 
  Qualitat. 
  Mediambientals. 
  Seguretat. 
 

 El Sr. Mestre ens comenta que l’assistència i aprofitament de la formació per ال
part dels treballadors és elevada, “sobretot en els enginyers en formació per 
l’alta motivació amb la que surten de l’escola.” 

 Respecte oferir estudis tipus master, el Sr. Mestre afirma que “tard o d’hora ال
s’hauran de pagar màsters.” 

 D’altra banda, la mà d’obra directa no rep formació, per part d’ACS, més enllà ال
de cursos de seguretat, i a més, al Sr. Mestre li consta que “n’hi ha que tampoc 
la reben per part de les empreses dedicades a trobar RRHH.” 
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Entrevista 06 
 
Data: 1 de Juliol del 2004 
Empresa: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
Entrevista a: Sr. Emilio Cereijo 
Càrrec: Director Regional d’EC HARRIS i Professor de la UPC 
 
A continuació es presenten les idees principals que es poden extreure de l’entrevista: 
 

 .Després de considerar la gestió dels RRHH com a quelcom important, el Sr ال
Cereijo afirma: “Lo urgente no deja tiempo a lo importante.” D’aquesta manera, 
la gestió dels RRHH a llarg termini queda reduïda a la mínima expressió. 

 
 El Sr. Cereijo comenta que, fins i tot, és difícil que hi hagi una correcta gestió ال

dels RRHH a nivells tècnics, on trobem una mà d’obra molt ben preparada. Al 
respecte, ens comenta que “moltes vegades, senzillament, no hi ha gestió dels 
RRHH per als obrers.” 

 
 En aquesta línia, el Sr. Cereijo creu que el fet que les plantilles no siguin pròpies ال

influeix en la reduïda gestió de RRHH a nivell d’obrers. 
 

 Segons el Sr. Cereijo, fa vint anys encara es tenien en compte varis graons de ال
l’ofici, així doncs, “si tenies un oficial bo te l’emportaves per les obres, però 
ara ja només es compta amb l’últim dels graons, l’encarregat.” 

 
  El Sr. Cereijo és de la opinió que la causa d’això últim és la tendència a reduir ال

costos cada vegada més, i el cost més fàcil de reduir és no tenir la mà d’obra 
directa pròpia. 

 
 Actualment, aquesta situació sense mà d’obra està tan arrelat a la cultura del ال

sector que, fins i tot, el Sr. Cereijo es sorprèn d’un treball de RRHH en el sector 
de la construcció que contempli la gestió dels peons. 

 
 ,En general, el pla de formació no és consistent amb la voluntat de la companyia ال

d’aquesta manera el pla de formació va cap una banda i l’empresa cap a una 
altra entrant en conflicte amb el primer. 

 
 El Sr. Cereijo comenta que, s’ha de tenir en compte que el què prima és el cost, i ال

que ningú, ni clients ni administració, està del tot disposat a pagar el cost que 
suposa tenir un pla de formació en condicions. 

 
 Però no només és la formació la que es veu en molt males condicions per ال

desenvolupar-se, sinó que la qualitat també. 
 

 En moltes microempreses de mà d’obra directa no hi ha comitè d’empresa, cosa ال
que el Sr. Cereijo creu que priva d’un interlocutor vàlid per parlar amb els 
treballadors dels temes que els afecten. 
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 ,I en les empreses prou grans com per tenir comitè d’empresa, tampoc és fàcil ال
doncs les condicions de treball canvien molt sovint. Les feines itinerants 
dificulten la creació de vincles que permetin una relació més fluïda a través del 
comitè d’empresa. 

 
 A més, cal tenir en compte també que la poca estandardització dels processos ال

genera dificultats a l’hora d’elaborar plans de seguretat, de formació, de qualitat 
i que siguin consistents entre ells.  

 
 En canvi, en les activitats de serveis que desenvolupen les empreses ال

constructores és més fàcil desenvolupar plans de formació, de qualitat..., gràcies 
al comitè d’empresa que canalitza la comunicació amb els treballadors. 

 
 D’altra banda, el Sr. Cereijo ens comenta que les empreses petites cada vegada ال

s’emmirallen més amb les grans i volen reproduir el seu sistema, doncs les 
petites empreses tampoc volen tenir la seva gent parada. D’aquesta manera no es 
dona continuïtat laboral. 

 
 Una altra dificultat en la implantació dels diferents plans citats és la ال

subcontractació, doncs és difícil aconseguir que una empresa aliena compleixi 
amb tots els teus plans i els de totes les empreses que els subcontracten. 

 
 Per experiència pròpia, el Sr. Cereijo ens comenta que comparant el que es fa ال

aquí amb el tema de la gestió dels RRHH i el que es fa en altres models 
empresarials d’altres països, aquí encara estem molt lluny. 

 
 En aquest sentit, aquí encara no són aplicables aquests models a causa de la ال

cultura d’aquí, que el primer que pensa és “això no es pot dur a terme.” 
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Entrevista 07 
 
Data: 24 de Juny del 2004   
Empresa: ACS- Dragados 
Entrevista a: Jesús Sanchez 
Càrrec: Cap de Grup d’Edificació 
 
Ens vam posar en contacte amb el Sr. Sánchez per tal de realitzar una entrevista que ens 
apropés més a la mà d’obra directa, doncs hi ha treballat durant molts anys, tant en obra 
civil com en edificació, d’una manera més propera que no pas els responsables dels 
departaments de RRHH de les diverses empreses anteriors. 
 
A continuació es presenten les idees principals que es poden extreure de l’entrevista: 
 

 El Sr. Sánchez ens comenta que un dels principals fenòmens externs que afecta a ال
la mà d’obra directa, i a la pròpia gestió d’aquesta, és la ciclicitat del sector. Així 
doncs, el Sr. Sánchez creu els punts de crisis “están causados por la excesiva 
actividad anterior en la que se han endeudado demasiado.”  

 
 En conseqüència, la qualitat mitja de la mà d’obra es redueix “por la entrada ال

massiva de trabajadores que encuentran oportunidades en el sector durante el 
período de expansión.” Malgrat això, de mà d’obra qualificada n’hi ha però no 
la suficient per fer front a tota la demanda. 

 
 Segons el Sr. Sánchez, la tendència actual és la de tenir plantilles compostes per ال

personal directiu, personal tècnic i de comandament, eliminant la mà d’obra 
directa pròpia. En canvi, als anys 80 el Sr. Sánchez ens assegura que es 
disposava de molta mà d’obra i, fins i tot, que “las empresas tenian talleres de 
los diversos oficios del sector.”  

 
 En definitiva, els principals problemes del sector que, segons el Sr. Sánchez, hi ال

ha són l’alta eventualitat, la baixa consideració social, la poca preparació i 
l’elevada subcontractació i sub-subcontractació. 

 
 Respecte a l’alta eventualitat, el Sr. Sánchez troba part de responsabilitat en les ال

empreses que “buscan la flexibilidad contractual para no tener que sustentar 
una estructura grande durante los períodos de recessión”, i part en els 
treballadors “que se toman este trabajo como algo temporal hasta que 
encuentren algo mejor.” 

 
 D’altra banda, l’alta eventualitat és, segons el Sr. Sánchez, el principal causant ال

de la pèrdua de la transmissió dels oficis: “La inestabilidad laboral no permite 
una transmisión de conocimientos continuada.” 

 
 La baixa consideració social el que ha generat es un canvi del perfil de la ال

persona que accedia en aquest sector que ajuda a mantenir aquesta consideració. 
Així doncs, el Sr. Sánchez ens comenta que “son los colectivos immigrantes los 
que más aprovechan las oportunidades de trabajo en el sector.” 
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 La seguretat també es veu afectada per aquest canvi de perfil, doncs és més ال
difícil conscienciar i aconseguir un ús voluntari de les mesures de seguretat en 
persones “que provienen de paises sin un fuerte desarrollo en materia de 
seguridad.” De fet, el Sr. Sánchez ens comenta que “mucha gente se queja que 
con los equipos de seguridad no se puede trabajar.” 

 
 En matèria de seguretat, el Sr. Sánchez creu que s’està avançant força i que ال

“poco a poco va calando en los trabajadores.” Però el problema és que, en 
general, tots ens creiem que “las cosas malas no nos pueden pasar a nosotros, 
es inherente al género humano.” 

 
 Respecte a l’elevada subcontractació, el Sr. Sánchez ens torna a remetre a la ال

búsqueda de la flexibilitat laboral i remarca que “lo que realmente es malo es la 
sub-subcontratación”, doncs amb ella es dilueixen les responsabilitats. El Sr. 
Sánchez creu que la subcontractació és una eina que s’ha de tractar sent tant 
exigents amb ells com ho són amb nosaltres i, sobretot, cal que tinguin al dia els 
pagaments i salaris. 

 
 La figura de l’encarregat també és remarcada pel Sr. Sánchez, doncs creu que ال

són persones capaces d’aconseguir que en el seu grup hi hagi amistat, cosa que 
millora el rendiment i facilita la comunicació entre els membres del grup. En 
aquesta línia, el Sr. Sánchez considera als encarregats “caballeros.” 

 
 

 
 
 
 
  
 




