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D
urante la crisis no era in-
frecuente escuchar que 
muchos departamentos 
de Recursos Humanos 

se estaban centrando en cuestiones 
técnicas sobre cumplimiento legal, 
lo que les alejaba de los procesos de 
negocio y de la alineación estratégica 
por la que tantos años luchamos. No 
quedaba otro remedio. 

Desde hace unos meses vislum-
bramos un claro cambio de tendencia 
económica, lo que ha provocado que 
muchos compañeros hayan retoma-
do funciones arrinconadas. Las ven-

tas llegan y, con ellas, la tan ansiada financiación. A partir de este 
punto se producen las necesidades de crecimiento de plantilla y 
de ser competitivos para fidelizar el capital humano. Entonces se 
activan proyectos con los que valorar, desarrollar y comprometer 
a los trabajadores. 

Paralelamente, empresas que operan en el sector –proveedores 
de servicios, fundamentalmente– ven revertir los resultados nega-
tivos pasados y apuestan decididamente por el desarrollo de sus 
negocios. Así empezamos a comprobar cómo se multiplican los 

proyectos y las ofertas de servicios. Ante este nuevo escenario 
hemos de ser optimistas, siempre que no lo estropeen las incer-
tidumbres que todavía azotan nuestro país. Pero, desde nuestra 
asociación, con la visión privilegiada que nos da nuestra masa so-
cial e interlocución institucional, hemos de ser prudentes. La ge-
neración de empleo en los departamentos de Recursos Humanos 
todavía no se produce al mismo nivel que la economía, la partici-
pación en los comités de dirección dista de ser la que todos es-
peramos y los presupuestos para el desarrollo del capital humano 
siguen ajustados. 

Con todo lo anterior, desde nuestra asociación velamos porque 
nuestra función afronte los nuevos tiempos sin caer en los errores 
de antaño. Interesa, y mucho, que administremos con rigor nues-
tras responsabilidades, ajustando los proyectos a las necesidades 
de nuestro cliente interno y de nuestro negocio. Para ello, aposta-
mos por potenciar las competencias de nuestros equipos, entre 
ellas las que les pueden hacer ganar asertividad organizativa y po-
sicionamiento interno, como por ejemplo la capacidad de generar 
entornos de innovación como palanca para el desarrollo organiza-
tivo. Conviene recordar que la innovación puede serlo en producto 
o en servicio, pero también en management. A ello vamos a dedi-
car nuestros esfuerzos en los próximos meses. 

Ricard Alfaro, president d’Aedipe Catalunya
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L’Associació Catalana de Direcció de Recursos Hu·
mans, Aedipe Catalunya, en col·laboració amb Aedipe 
Nacional, estrena un nou servei de premsa gratuït per 
als associats i associades. 
L’objectiu consisteix a fer arribar als socis que ho sol·
licitin un recull de les notícies del dia del sector dels 
Recursos Humans, tant de premsa escrita com digital, 

així com les portades dels principals diaris. Si voleu dis·
posar d’aquest servei de premsa directa a la vostra bús·
tia de correu electrònic, només ho heu de comunicar a 
administracio@aedipecatalunya.com. 
Ara bé, encara que no sol·liciteu aquest servei, podreu 
consultar sense problema tots els dossiers de premsa 
al bloc Sala de premsa del web d’Aedipe Catalunya. 

Nou servei de premsa gratuït per a associats

Aedipe Catalunya , nou membre del 
Consell Assessor de Recursos 

Humans d’EAE Business School

L’edifici Catalana Occident (Passeig de Gràcia, 2), antiga 
seu de l’Associació Catalana de Direcció de Recursos Hu·
mans, inicia unes obres de rehabilitació d’una durada mí·
nima prevista de dos anys. És per això que l’Associació ha 
hagut de buscar una nova seu de caràcter temporal per 
poder seguir desenvolupant la seva activitat amb normali·
tat. WEKOW Business Community (Balmes, 129 Bis, 4t 2a), 

nou centre de negocis obert a Barcelona, ha estat l’esco·
llit perquè reuneix les condicions tecnològiques i espaials 
necessàries. Es tracta d’un espai on empreses de sectors 
diversos poden interactuar i accelerar el seu creixement. 
Començant pel mateix WEKOW, aquestes companyies po·
den aportar a Aedipe Catalunya oportunitats i sinèrgies de 
col·laboració en benefici de tots els socis i sòcies. 

L’Associació Catalana de Direcció de 
Recursos Humans trasllada la seu al 

centre de negocis WEKOW

Respon.cat ha constituït el seu Consell Social, que in·
tegra organismes empresarials, socials i públics, i l’As·
sociació Catalana de Direcció de Recursos Humans ja 
en forma part –el president d’Aedipe Catalunya, Ricard 
Alfaro, ha esdevingut també un dels seus membres–. 
Aquesta iniciativa té un objectiu molt clar: enriquir la 
qualitat de les accions portades a terme des de Res·
pon.cat i dotar·les de major legitimitat, alhora que cap·
tar i compartir les percepcions, accions i visions per 
part d’una selecció àmplia de grups d’interès amb les  
empreses membres i a l’empresariat en general. L’exis·
tència del Consell social també permetrà potenciar la 

Aedipe Catalunya ja forma part del Consell Social de Respon.cat

creació de sinergies, com ara fer d’altaveu de les pro·
postes, afavorir les col·laboracions mútues o les accions 
conjuntes entre diferents organismes. 
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Nous acords de patrocini
Enguany, Aedipe Catalunya ha reprès el contacte amb les principals empreses del sector per oferir·los 
compartir el projecte associatiu dels directius catalans de Recursos Humans.

 La signatura de l’acord amb Ricard Alfaro, pre-
sident d’Aedipe Catalunya, i Jordi Aspa, general 
manager d’ADP Iberia.

 La signatura de l’acord amb Ricard Alfaro i el 
president executiu de ManpowerGroup a Espan-
ya, Raúl Grijalba.

L’Associació Catalana de Di·
recció de Recursos Humans 
ha signat un acord de patro·
cini amb ADP, multinacional 
líder especialitzada en gestió 
de serveis de nòmina i admi·
nistració de personal. L’acord 
suposa un pas important en 
l’obtenció de suports per fer 
créixer i reforçar les oportuni·
tats de projecció de l’entitat, 
dels professionals dels RH i de 
creació de xarxa, i fa possible 
el marc de col·laboració.
Aedipe Catalunya comparti·
rà amb ADP l’organització de 
grans esdeveniments i la difu·
sió de continguts de qualitat 

ajustats als gustos, interessos i 
necessitats dels associats.
ADP és una multinacional que 
porta més de sis dècades ope·
rant a tots els sectors d’activi·
tat oferint serveis de Nòmina, 
Administració de Personal i 
gestió de Recursos Humans.
Treballen amb els clients en la 
creació d’entorns laborals òp·
tims i contribueixen al creixe·
ment de les empreses i la pros·
peritat dels treballadors.
Destaca, a més, la línia de Res·
ponsabilitat Social Corporativa 
amb què financen i impulsen 
projectes solidaris que trien els 
seus clients. 

L’Associació Catalana de Di·
recció de Recursos Humans 
ha signat un acord de patroci·
ni amb ManpowerGroup, que 
permetrà a Aedipe Catalunya 
comptar amb el coneixement 
i l’experiència de Manpower·
Group sobre estratègies de 
talent i competitivitat en els es·
deveniments associatius com el 
Fòrum RH, Fòrum RL i Fòrum 
RH 2.0. 
L’acord també aportarà el su·
port de ManpowerGroup en la 
funció divulgativa i formativa 
que es du a terme des de l’as·
sociació en matèria d’innovació 
en RH, especialment en qüesti·

ons referents a noves formes de 
gestionar el talent.
Ricard Alfaro, president d’Ae·
dipe Catalunya valora “el com·
promís de ManpowerGroup, 
any rere any, amb els respon·
sables dels RH i en el projecte 
d’Aedipe Catalunya com a refe·
rent que els uneix i representa”. 
Per la seva banda, Raúl Grijalba, 
president de ManpowerGroup, 
ha destacat que “l’acord és fruit 
de l’interès comú d’Aedipe Ca·
talunya i ManpowerGroup per 
situar les estratègies del talent 
en el centre del creixement i 
desenvolupament de les orga·
nitzacions”. 

Partners Aedipe Catalunya 2016
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Josep Ginesta, membre de la Junta 
de l’Associació catalana de Direcció 
de Recursos Humans i exdirector de 

la revista Aedipe Catalunya, ha estat 
nomenat secretari general del Depar·
tament de Treball, Afers Socials i Fa·
mílies. Nascut a Sant Antoni de Vila·
major (Vallès Oriental), està diplomat 
en Relacions Laborals per la Universi·
tat Ramon Llull i és Tècnic de Preven·
ció de Riscos Laborals. També va cur·
sar un postgrau en Dret Processal a la 
Universitat Ramon Llull i un Màster de 
Negociació i Influència a la Universitat 
de Califòrnia – Berkeley. Actualment 
és director de l’Àrea Laboral, d’Orga·
nització i Persones a Gesdocument y 
Gestión Sau (Grup CuatreCasas). An·
teriorment havia exercit càrrecs rela·
cionats amb la gestió de persones i 
el treball a empreses com Ribé Salat i 
la Universitat Oberta de Catalunya. 

Josep Ginesta, nou secretari 
general del Departament de 

Treball, Afers Socials i Famílies

Ciutat invisible, Softmachine i 
Fundació Joia guanyen el Premi 

Barcelona a l’Empresa Innovadora 
en Conciliació i Temps

El passat 24 de febrer l’alcaldessa 
de la Ciutat Comtal, Ada Colau, va 
fer entrega del Premi Barcelona a 
l’Empresa Innovadora en Conciliació 
i Temps a tres empreses que fan pos·
sible la conciliació laboral, personal i 
familiar, potenciant la paritat i la igual·
tat en les responsabilitats de cura en·
tre les persones treballadores. Aedipe 

Catalunya ha estat membre del jurat 
dels guardons que es van entregar a 
Ciutat invisible (en la modalitat d’em·
presa de menys de 10 persones tre·
balladores per la implantació d’una 
baixa paternal de vuit setmanes), So·
ftmachine (en l’apartat d’empreses 
de més de 10 i menys de 50 perso·
nes treballadores pel seu programa 
integral de conciliació que incorpora 
flexibilitat horària i bosses d’hores) i, 
finalment, la Fundació Joia (en la ca·
tegoria d’empreses de més de 50 per·
sones treballadores, de la qual s’han 
reconegut les tasques impulsades per 
millorar la gestió del temps i l’adopció 
de l’horari europeu, en la línia de les 
propostes de la Iniciativa per a la Re·
forma Horària). 

Present, 
passat i 

(sobretot) 
futur dels 
Recursos 
Humans

Divendres 15 de gener es va cele·
brar a la seu d’Aedipe Catalunya 
el primer Focus Group de l’Ob·
servatori Tendències en Direc·
ció i Gestió de Persones. Javier 
L. Crespo, director de l’estudi, 
i Maite Moreno, professora del 
Máster en Direcció de Recursos 
Humans d’EAE, van conduir la 
primera trobada, un intercanvi 
d’experiències per a la detecció 
d’evidències del procés d’evolu·
ció que viu la professió dels RH 
en l’actualitat. A partir d’un diàleg 
fluid i vivencial, els participants 
van debatre sobre els nous pa·
pers que el departament de RH 
exerceix dins les empreses, i de 
quina manera aquest pot contri·
buir a l’estratègia empresarial i al 
desenvolupament del negoci. 
L’Observatori Tendències en Di·
recció i Gestió de Persones a 
Espanya és una iniciativa d’EAE 
Business School, amb la col·la·
boració de l’Associació Catalana 
de Direcció de Recursos Humans 
i la Asociación Centro de Direc·
ción de RR. HH. 
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F
oment del Treball Naci-
onal, PIMEC i FEPIME 
i els sindicats CCOO i 
UGT de Catalunya han 
manifestat en el 4t Acord 
Interprofessional de Ca-

talunya (AIC) que la concertació social 
i la negociació col·lectiva constitueixen 
els mecanismes més idonis per a as-
solir un sistema de relacions laborals 
eficaç, flexible, equilibrat, permeable 

a les adaptacions necessàries en els 
sectors i les empreses, i que garanteixi 
la pau social. A més, es comprometen 
a ajustar el seu comportament i actua-
cions a allò previst en el nou Acord, re-
vestint-lo jurídicament amb un caràcter 
obligacional.

Novetats del nou Acord
El Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), 
fruit de l’Acord Interprofessional de 
Catalunya signat l’any 1990, continua 
tenint a la nova versió un gran protago-
nisme com a òrgan de resolució extra-
judicial de conflictes laborals en l’àmbit 

català. Tanmateix, es manifesta expres-
sament que el TLC és l’única instància 
extrajudicial en els conflictes laborals 
que es produeixin a Catalunya. El nou 
AIC recull en el seu Títol II que, en els 
seus 24 anys de funcionament, el TLC 
s’ha consolidat com a l’organisme ex-
trajudicial de solució de conflictes labo-
rals de referència a tot l’Estat espanyol, 
però també a l’àmbit internacional. De 
la mateixa manera, manifesta la ratifica-
ció de les competències del TLC esta-
blertes en els anteriors acords. 

Les organitzacions signants s’han 
compromès a fer extensives a tota la 

El passat mes de desembre, els agents socials més representatius del nostre territori per 
part empresarial i sindical van signar un nou Acord Interprofessional de Catalunya (AIC) 
amb una vigència de tres anys, des del 2015 fins al 2017. Manel Pérez Cobos, gerent del 
Tribunal Laboral de Catalunya (TLC), ens explica en aquest article les novetats que inclou 
el darrer AIC respecte a aquest òrgan de mediació, arbitratge i conciliació creat el 1992. 

Manel Pérez Cobos
Gerent del Tribunal Laboral de Catalunya 

Consorci per a 
la Fo

El Tribunal Laboral de Catalunya: 
24 anys d’eficàcia 
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Econòmica de la Negociació Col·lecti-
va, la Comissió d’Organització del Tre-
ball i Mobilitat Sostenible, la Comissió 
de Salut Laboral i la línia especialitzada 
de mediació en matèria d’igualtat de 
gènere..Destacar el caràcter voluntari del 
procediment arbitral davant les diver-
gències en la negociació d’un conveni 
col·lectiu (art. 86.3 de l’Estatut dels Tre-
balladors)..En cas de diferències en la negocia-
ció de la Modificació Substancial de les 
Condicions de Treball (art. 41.4 i 41.6 de 
l’ET) o inaplicació de Conveni Col·lectiu 
(art. 82.3 de l’ET), sotmetre les empre-
ses que tinguin clàusula de sotmeti-
ment als procediments de conciliació, 
mediació i arbitratge del TLC. .Substituir els períodes de consulta, 
si així ho acorden les parts implicades, 
pels procediments de conciliació, me-
diació i arbitratge del TLC en els pro-
cediments de regulació d’ocupació, 
procediments concursals, mobilitat 
geogràfica, modificacions substancials 
de condicions de treball i inaplicació del 
conveni col·lectiu.

El primer Observatori de 
Negociació Col·lectiva a 
Espanya
Les organitzacions signants de l’AIC 
2015-2017 han acordat la creació d’un 
instrument que ha d’ajudar a facilitar la 
negociació i preveure els possibles con-

flictes que poden bloquejar les meses 
de negociació dels convenis col·lectius: 
l’Observatori de la Conjuntura Econòmi-
ca de la Negociació Col·lectiva.

Per començar, la Comissió Tècnica 
d’Economia i Previsió Social Comple-
mentària del TLC es divideix en tres 
comissions: la d’Economia, la de Pre-
visió Social Complementària i l’Obser-
vatori de la Conjuntura Econòmica de 
la Negociació Col·lectiva. En concret, 
aquest Observatori realitzarà infor-
mes relacionant les diferents variables 
econòmiques clau dels sectors que 
es considerin oportunes per les parts 
negociadores durant el procés de ne-
gociació. 

El nou AIC també contempla que, 
en els conflictes que puguin sorgir a 
causa de les discrepàncies en la retri-
bució o compensació a les persones 
treballadores per innovació o invenció, 
la Comissió Tècnica d’Organització del 
Treball del TLC pugui assessorar a les 
parts en aquesta matèria, per la qual 
cosa reforçarà el seu quadre d’experts 
amb els perfils professionals més ido-
nis a les casuístiques possibles.

Al llarg dels seus 24 anys de funcio-
nament, el TLC ha intervingut en més de 
16.000 procediments: 584 arbitratges 
i 15.502 conciliacions/mediacions, el 
52% de les quals han acabat en acord. 
En altres paraules, el seu paper medi-
ador ha repercutit en més de 190.000 
empreses i 5.000.000 treballadors. 

negociació col·lectiva de Catalunya les 
clàusules de submissió als procedi-
ments del TLC –ara per ara, el 90% dels 
convenis col·lectius de sector inclouen 
la clàusula de submissió als procedi-
ments del TLC– i a comunicar a les se-
ves empreses associades i representa-
cions sindicals –aquelles on les relacions 
laborals no estiguin regulades per un 
conveni sectorial– la importància d’in-
cloure l’esmentada clàusula en els seus 
acords, pactes o convenis d’empresa –
més del 60% dels convenis d’empresa 
ja l’inclouen–. D’altra banda, insten a la 
Generalitat de Catalunya a incloure la 
clàusula de submissió al procediments 
del TLC en els convenis col·lectius del 
personal laboral de les administracions 
públiques catalanes.  

Els compromisos, fil per 
randa 
El IV Acord Interprofessional de Cata-
lunya (AIC), amb una vigència de tres 
anys, recull, entre d’altres i pel que fa al 
Tribunal Laboral de Catalunya, els se-
güents compromisos:.Potenciar i actualitzar el cos d’àrbitres 
del TLC, incorporant nous perfils no es-
trictament jurídics per a afavorir la solu-
ció de conflictes de caràcter econòmic i 
d’organització del treball..Generalitzar les propostes mediado-
res i afavorir la solució arbitral..Activar la intervenció de les comissi-
ons tècniques: la Comissió Econòmica, 
la Comissió de Previsió Social Comple-
mentària, l’Observatori de la Conjuntura 

Els signants de l’AIC 
2015-2017 han 

acordat la creació 
d’un instrument que 
faciliti la negociació i 
prevegi els possibles 

conflictes que 
poden bloquejar les 
meses de negociació 

dels convenis 
col·lectius: l’Observatori 

de la Conjuntura 
Econòmica 

de la Negociació 
Col·lectiva

Comissió TèCniCa 
d’EConomia i 

PrEvisió soCial 
ComPlEmEnTària dEl TlC

obsErvaTori dE 
la ConjunTura 

EConòmiCa dE la 
nEgoCiaCió Col·lECTiva

Comissió dE PrEvisió 
soCial ComPlEmEnTària

Comissió 
d’EConomia

ElaboraCió d’informEs 
rElaCionanT lEs difErEnTs va-
riablEs EConòmiquEs quE Es 

ConsidErin oPorTunEs PEr lEs 
ParTs nEgoCiadorEs duranT 

El ProCés dE nEgoCiaCió

anàlisi d’iniCiaTivEs quE 
imPulsin la PrEvisió soCial 

ComPlEmEnTària a CaTalunya

TasquEs rEfErEnTs 
a l’anàlisi dE l’EmPrEsa Com a 

uniTaT ProduCTiva
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Entrevista a Luis Miguel García, director de Recursos Humanos de Nestlé España

Berta Seijo 

Hábleme de su experiencia en Nest-
lé España, donde lleva 16 años ejer-
ciendo como director de RR. HH. 
Llegué a los Recursos Humanos en 
una edad madura, cuando llevaba 21 
años trabajando en Nestlé y ya había 
tenido ocasión de desplazarme por 
todos los ámbitos y áreas geográfi-
cas de la empresa. Es decir, tenía un 

amplio conocimiento de todos los 
procesos y de cuáles eran las claves 
y los elementos que realmente consi-
guen el compromiso de las personas 
y su motivación. Por eso, cuando se 
me ofreció la oportunidad de la direc-
ción de RR. HH., me pareció que era 
un magnífico momento para cambiar 
de orientación profesional y aportar el 
valor añadido de mis experiencias an-
teriores en producción y organización 
industrial.

¿Qué aspectos destacaría de la 
evolución de la función de los RR. 
HH. a lo largo de estos años? 
Cuando yo empecé, la función de los 
RR. HH. estaban focalizados en la 
administración de personal y las rela-
ciones laborales. En el caso de Nest-
lé, también se le había dado bastante 
protagonismo al ámbito de la forma-
ción. Durante todos estos años, se ha 
generado valor añadido a través del 
desarrollo de personas, a través del 
desarrollo de liderazgo como ámbito 
de adecuación de especialistas en los 
entornos de Compensation & Bene-
fits; también en la especialización de 
procesos internos, y en la manera en 
que podemos añadir valor estratégico 

“La organización debe ver a 
los responsables de Recursos 

Humanos como consultores 
internos muy especializados y 

capacitados”

En esta ocasión, nuestro protagonista es Luis Miguel García, director de Recursos Humanos 
de Nestlé España, una empresa que fomenta que sus trabajadores desarrollen su carrera 
profesional a largo plazo. García es un buen ejemplo de ello: forma parte de la compañía 
desde hace 37 años, período en el que ha ejercido diferentes funciones. Con él hemos 
conversado sobre la evolución y los retos de futuro del sector de los Recursos Humanos.  

“El CV no es una 
garantía de lo que uno 

puede hacer en un 
futuro; lo son valores 
como la curiosidad, el 
emprendimiento o la 

búsqueda continua de la 
excelencia.”
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luis miguel garcía 

El perfil

Luis Miguel García nació el año 
1956 en Alar del Rey (Palencia) y 
estudió Ciencias Químicas en la 
Universidad de Salamanca. Con 
24 años se incorporó a Nestlé 
España, compañía en la que ha 
cambiado varias veces de pro-
fesión: primero, ejerció de quími-
co en el ámbito de producción 
y poco después tuvo la ocasión 
de desarrollar competencias en 
gestión de proyectos como es-
pecialista en la Unidad de Organi-
zación Industrial y como director 
de Fábrica. Su “cuarta carrera” 
dentro de la empresa es la de 
director de Recursos Humanos, 
que empezó en el 2000. Y es que 
“su vocación natural o, en otras 
palabras, orientación genuina y 
auténtica por las personas” hace 
que este trabajo le venga como 
anillo al dedo. Asimismo, García 
se define como un ser más bien 
racional, con los pies en el suelo 
y optimista. Entre las cualidades 
que más valora, no faltan ni el es-
fuerzo ni el compromiso personal 
ni la renovación continua. Ahora 
bien, siempre deja un hueco para 
sus aficiones: escuchar ópera y 
música clásica, salir con los ami-
gos y bailar. Sin olvidar los viajes, 
que ocupan un lugar importante 
en su tiempo libre. Y aún más si 
tenemos en cuenta que sus dos 
hijos viven en el extranjero: ella en 
Singapur y él en Nueva York. 

a los negocios –a través de la figura 
de los business partners–. 
Todo esto ha dinamizado y ha hecho 
mucho más compleja la función de los 
RR. HH. Eso sí, en este momento, se 
podría decir que es mucho más noto-
rio el aporte de valor añadido que tie-
ne para los negocios. Y es que hemos 
dejado de mirar la función hacia den-
tro para mirar el valor que la función 
ejerce hacia fuera. Nos hemos visto 
obligados a reorganizar nuestros ám-
bitos, a dotar nuestros profesionales 
de unos conocimientos y capacitacio-
nes que antes no tenían. Actualmente, 
hablamos de una función mucho más 
orientada a la estrategia de mercado. 

¿Cuán importante es el desarrollo 
del talento de los empleados?  
Voy a recurrir a un dicho: “El director 
financiero que le dice al director ge-
neral de una compañía: ‘¿Y qué pa-
sará si formamos a nuestros equipos 
y luego se van?’. Y el director general 
le dice: ‘¿Qué pasaría si no los forma-
mos y se quedan?’”. En definitiva, el 
desarrollo del talento es imprescindi-
ble para cualquier empresa que ten-
ga la intención de perdurar y obtener 
buenos resultados; para cualquier 
compañía que quiera en su plantilla 
a trabajadores capaces de salir de su 
zona de confort, aprender y generar 
valor en nuevas áreas. Debería ser un 
deber de todas las empresas: prime-
ro, pensando en ellas mismas, y, se-
gundo, por respeto a sus empleados. 

Y hablando de formación, Nestlé 
es una de las empresas que genera 
más oportunidades de empleo para 
los jóvenes a través, por ejemplo, 
de la Formación Profesional dual. 
¿Cómo surgió esta colaboración 
con el mundo educativo?
Las personas que se incorporan con 
nosotros en Nestlé son jóvenes que 
acaban de concluir sus estudios y 
que entran para hacer toda una vida 
laboral aquí. Convivimos cuatro gene-
raciones que se enriquecen las unas 
a las otras en el día a día. Es verdad 
que, con el paso del tiempo, hemos 
ido impulsando nuevas iniciativas, 
como la Formación Profesional dual. 
Cuando la implementamos en Nestlé 
España, ya contábamos con la ex-
periencia de la compañía sobre todo 
en países del centro de Europa. Aho-

ra bien, nuestro planteamiento no es 
necesariamente el de buscar alumnos 
que luego ocupen posiciones en la 
empresa. Para nosotros, es una mag-
nífica ocasión de contribuir con lo que 
sabemos para que la formación pro-
fesional que hacen estos alumnos se 
vea enriquecida con lo que podrán ver 
en otras empresas. 

¿Qué cualidades se buscan a día de 
hoy en un candidato? 
Básicamente, lo que nosotros hemos 
buscado siempre son personas con 
una curiosidad muy acentuada, con 
una vocación de aprendizaje conti-
nuo. Ambos nos parecen elementos 
imprescindibles para poder dar conti-
nuidad a las carreras de todas las per-
sonas dentro de la organización. El CV 
no es una garantía de lo que uno pue-
de hacer en un futuro; lo son valores 
como la curiosidad, el emprendimien-
to, la iniciativa, la proactividad, la bús-
queda continua de la excelencia, etc.   

Por último, ¿qué tendencias cree 
que tendrán un papel crucial en el 
futuro de los RR. HH.? 
Los negocios están permanentemen-
te actualizándose y esto conlleva que 
la función de RR. HH. sea el agente 
de cambio que facilite la adecuación 
de toda la organización y de sus es-
tructuras a esa nueva necesidad es-
tratégica. Tenemos que ser también 
capitanes de la digitalización porque 
si no eres un experto digital llega un 
momento en el que eres un analfa-
beto funcional. La organización debe 
ver a los responsables de RR. HH. 
como consultores internos de un ni-
vel de especialización y capacitación 
extraordinario. Y luego, lo que sí creo 
firmemente es que tenemos que im-
pulsar la eficiencia de los procesos, 
de manera que sean altamente com-
petitivos y puedan compartirse a nivel 
supranacional. Seguramente crecerá 
la figura del business partner como 
un pilar semejante a la dirección fi-
nanciera en la toma de decisiones 
de la organización. Pero necesita su 
tiempo. También es de esperar que 
los profesionales de RR. HH. tengan 
vocación de capacitación continua y 
de movilidad geográfica y funcional. 
Estas dos últimas permiten un desa-
rrollo de carrera muy interesante para 
los empleados. 

Luis Miguel 
García
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E
l Reial decret-llei 
4/2015, de 22 de 
març, per a la reforma 
urgent del Sistema de 
Formació Professio-
nal per a l’Ocupació 

en l’àmbit laboral modifica l’anterior 
(Reial decret 395/2007 i Ordre TAS 
2307/2007) i afecta tota la formació 
subvencionada i la formació bonifi-
cada que ofereixen les empreses als 
seus treballadors. Tanmateix, des del 
nostre punt de vista, aquest canvi 
de normativa no resol els problemes 
que tant empreses com treballadors 
tenim amb relació a la formació i qua-
lificació dels ocupats i a l’atur juvenil. 
I és que no existeix una planificació 
global dels objectius de qualificació 
ni tampoc una avaluació integral dels 
processos i els resultats del conjunt 
de la formació professional. A més 

a més, creiem que hi ha una falta de 
perspectiva econòmica important; a 
tall d’exemple, els països més avan-
çats en formació professional l’ana-
litzen en termes de cost-benefici per 
a les empreses i per al sistema pro-
ductiu.  

El Reial decret-llei no es pot con-
siderar ni una reforma ni urgent, tal 
com la seva denominació al·ludeix. 
En primer lloc, malgrat que prete-
nia ser una llei que reformés la for-
mació per a l’ocupació, s’ha acabat 
centrant molt més en la provisió 
formativa (acreditació de centres o 
catàleg d’especialitats formatives) i 
en les condicions d’impartició de la 
formació (control, sancions, mòduls 
econòmics o despeses aplicables) 
que en els objectius de qualificació i 
formació. En segon lloc, tampoc no 
és urgent perquè, tot i el compromís 
d’aplicar-la al cap de nou mesos, ja 
ha passat un any i la reglamentació 
que havia d’acompanyar la reforma 

encara no s’ha publicat. Allò que s’ha 
fet ha estat posar pedaços al model 
sense aportar-hi solucions.  

I no ens oblidem del més greu: amb 
la publicació de les diferents nor-
matives es pot constatar que s’han 
construït de nou universos paral·lels i 
independents del teixit productiu em-

Un repàs a la reforma 
de la Formació Professional 

per a l’Ocupació

El Reial decret-llei no es 
pot considerar ni una 

reforma ni urgent. S’ha 
centrat molt més en la 

provisió i condicions 
d’impartició que en els 

objectius de qualificació 
i formació. A més, ja 
ha passat un any i la 

reglamentació que havia 
d’acompanyar la reforma 

encara no s’ha publicat

Al mes de març del 2015, es va publicar en el BOE el Reial decret-llei 4/2015, de 22 de març, 
per a la reforma urgent del Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació en l’àmbit 
laboral, aprovat en tràmit parlamentari el 9 de setembre del mateix any. Eulàlia Martínez, 
directora de la Fundació Cecot Formació, ens explica per què el canvi de normativa no està 
a l’altura de les circumstàncies. 

Eulàlia Martínez
Directora de la Fundació Cecot Formació
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presarial. Si analitzem les normatives, 
veiem que la formació no està degu-
dament articulada amb el mercat la-
boral; tampoc no s’interpreta com un 
procés dinàmic associat al treball. La 
pròpia denominació del Sistema de 
Formació denota un enfoc extrala-
boral: les lleis parlen de formació per 
a l’ocupació, que denota una con-
cepció prèvia i aliena, quan caldria 
parlar de formació a l’ocupació, que 
ja introduiria el context productiu de 
l’aprenentatge. 

Per últim, el debat se centra en 
l’oferta formativa i es legisla sense 
objectius clars que orientin les acci-
ons. Els objectius no són explícits, 
sinó molt ambigus: aproximar la for-
mació a les empreses, posar els usu-
aris al centre del sistema, etc.

Canvis més destacables 
de la normativa que 
afecten les empreses
Des del 24 de març, l’endemà de la 
publicació del RDL 4/2015, i sense 
donar cap termini a les empreses per 
adaptar-s’hi, es produeixen un seguit 
de canvis:.La formació de demanda passa a 
denominar-se formació programada 
per les empreses..Es redueix la durada mínima de 
les accions a dues hores (la primera 
proposta de l’Administració era d’una 
hora, però amb motiu de les esmenes 
dels diferents agents es va modificar)..Es mantenen els mòduls econò-
mics existents fins ara (veure figura 

1), però amb la diferència que el cost 
per participant i hora de formació 
s’aplica per igual a totes les empre-
ses, independentment de la seva 
mida. .Amb el canvi de normativa (veure 
figura 2), les empreses d’entre un i 
cinc treballadors segueixen quedant 
exemptes de cofinançar la formació, 
però aquelles que tenen en plantilla 
de sis a nou empleats hauran de par-
ticipar amb els seus propis recursos 
en el finançament de la formació dels 
seus treballadors, en un 5%. A la res-
ta d’organitzacions amb més de 10 
treballadors, se segueix confinançant 
en funció del nombre de persones 
ocupades.  .Les empreses podran finançar els 
costos d’organització de la forma-
ció que bonifiquin, sempre que ho 
encomanin a una empresa externa. 
Ara bé, el percentatge dels costos 
d’organització bonificables també 
es modifica. Amb la normativa nova, 
passa del 25% en qualsevol empresa 
a un 10% del cost total de l’activitat 
formativa en empreses de 10 treba-
lladors en endavant, un 15% per a 
les empreses d’entre sis i nou treba-
lladors, i un 20% per a les de fins a 
cinc treballadors. .Canvia el paper de qui fins ara eren 
les entitats organitzadores de la for-
mació. Ara, les empreses que con-
tractin externament l’organització de 
la formació hauran de comptar amb 
una entitat organitzadora que con-
tracti el centre de formació acreditat 

o amb un gestor extern que només 
farà tasques administratives de ges-
tió de la bonificació..Desapareix la formació a distància i 
només es podrà impartir formació en 
modalitat presencial o teleformació. 
Aquest canvi es va començar a apli-
car a partir de l’1 de gener del 2016 
i ha causat un greu perjudici a totes 
les empreses que tenen treballadors 
amb contractes per a la formació. En 
aquests moments, i tenint en compte 
la taxa d’atur juvenil del país, cal de-
nunciar que l’Administració no s’ha 
preparat per a aquest canvi que ella 
mateixa ha impulsat i que, des del dia 
1 de gener, els nous contractes per a 
la formació –l’antiga figura de l’apre-
nent– estan totalment aturats. No hi 
ha suficients entitats homologades 
a les quals les empreses es puguin 
dirigir a l’hora de matricular els seus 
treballadors perquè realitzin la forma-

Els treballadors i les 
empreses cotitzen 

cada mes un 0,7% en 
concepte de formació 

professional, quantitat 
que  no pot ser destinada 

a res més que a formar 
treballadors en actiu. 
Tanmateix, el Govern 
espanyol incompleix 

reiteradament aquest 
precepte
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ció teòrica del contracte de formació. 
L’Administració tampoc no té el siste-
ma informàtic ni els procediments a 
punt per tramitar tota la documenta-
ció.  

A banda d’aquests canvis –que 
com valoràvem anteriorment no són 
un motiu per a fer una reforma urgent 
aprovada sense escoltar els agents 
socials–, hi ha un agreujant més: a ho-
res d’ara encara queden pendents de 
desenvolupar reglamentàriament els 
següents aspectes: .El xec formació als treballadors de-
socupats (article 7 del RDL 4/2015). .El compte de formació (article 22 
del RDL 4/2015). .La regulació del dret del treballador 
al permís retribuit de 20 hores anuals 
de formació professional (article 10.6 
del RDL 4/2015). .La possibilitat que les empreses de 
menys de 50 treballadors puguin acu-
mular el crèdit del que disposen (arti-
cle 9.4 Llei 30/2015)..El fet que les empreses de menys 
de 100 treballadors puguin agrupar-se 
amb criteris territorials o sectorials 
amb l’objectiu de gestionar els seus 
crèdits de formació (article 9.4 Llei 
30/2015). 

Des de la publicació de la norma-
tiva, en tots aquests casos les em-
preses i les entitats que organitzen i 
imparteixen formació estan esperant 
el desenvolupament normatiu que 
hauria de permetre omplir el buit le-
gal actual i la multitud de dubtes i 
ambigüitats sobre la legislació sorgits 
arran dels canvis anunciats però no 
reglamentats.

Canvis més destacables 
de la normativa pel que 
fa a la formació subven-
cionada
El principal canvi respecte a la forma-
ció subvencionada és que ja no serà 
sol·licitada pels agents socials més 
representatius de cada sector, sinó 
per entitats o centres de formació de-
gudament acreditats o homologats. 

Tot i estar al segon trimestre del 
2016 podem dir que les convocatòries 
estatals d’oferta per a la població ac-
tiva encara no s’han publicat, amb el 
greu perjudici que això suposa quant 
a la qualificació i millora de compe-

Nota: En funció del nombre de treballadors de l’empresa, se li exigirà a aquesta un determinat 
cofinançament (la diferència entre les despeses de formació -els salaris dels empleats formats 
durant la jornada laboral inclosos- i les bonificacions aplicades). 

Font: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Figura 1: Mòduls econòmics

tències dels treballadors que no han 
tingut l’oportunitat de formar-se du-
rant tot el 2015 –excepte en algunes 
comunitats autònomes que sí han 
llançat la seva pròpia convocatòria, 
com seria el cas de Catalunya–. En 
aquests moments, les entitats que 
compleixen els requisits per sol·lici-
tar plans de formació d’oferta –que, 
en cas de ser aprovats, es posarien 
a disposició dels treballadors– resten 
a l’espera que el Govern espanyol 
publiqui la convocatòria per al 2016. 
Aquesta hauria de dotar-se del pres-
supost per al 2016, al qual se li suma-
ria el pressupost per al 2015, encara 
no esgotat a causa de la inexistència 
de convocatòries l’any passat. 

D’altra banda, caldria fer un incís 
important: els treballadors (0,10%) i 
les empreses (0,60%), cotitzen cada 
mes un 0,7% en concepte de forma-
ció professional. Aquesta quantitat 
aportada mensualment és de ca-
ràcter finalista, per tant, no pot ser 
destinada a res més que a formar 
treballadors en actiu. Aquest precep-

te, assenyalat per cinc sentències del 
Tribunal Constitucional i per informes 
del Tribunal de Comptes, està sent 
reiteradament incomplert pel Govern 
espanyol. La Cecot va denunciar 
aquesta situació al Síndic de Greu-
ges (Catalunya) el passat mes de 
febrer i aquest ha remès la queixa al 
Defensor del Poble (Espanya). 

En definitiva, està clar que els re-
sultats mediocres alerten sobre els 
defectes regulatoris i conceptuals 
que arrosseguem amb cada nova nor-
mativa que ha intentat establir un mo-
del que, a més a més, dóna un enfoc 
educatiu al conjunt del sistema de la 
formació professional. Sota el nostre 
criteri, la preponderància acadèmica 
sobre la laboral, que és un defecte 
sistèmic, s’ha produït perquè a l’hora 
d’elaborar les lleis, a banda del des-
coneixement de la realitat productiva, 
han prevalgut un predomini de la vi-
sió pública sobre la privada i un major 
protagonisme dels criteris politicoad-
ministratius per damunt dels criteris 
empresarials i productius. 

MODALITAT DE FORMACIÓ NIVELL DE FORMACIÓ

Presencial Bàsic: 9€ Superior: 13€

Teleformació 7,5€

Mixta S’aplicarà el mòdul en funció de les hores 
presencials o de teleformació.

Font: Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

Figura 2: Cofinançament 

PLANTILLA DE L’EMPRESA COFINANÇAMENT 

De sis a nou treballadors 5%

De 10 a 49 treballadors 10%

De 50 a 249 treballadors 20%

Més de 250 treballadors 40%
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Per només

47€
al mesASSEGURANCES

MÈDIQUES
DE PROXIMITAT

TOT SALUT PIME

902 490 480mutuacat.cat 

TRANSPORT SANITARI des de qualsevol lloc, a 
partir de 25 km. Podrà fins i tot utilitzar-se un AVIÓ 
especialment condicionat.

Cobertura mèdica a tot el territori espanyol, amb  
40.000 professionals i 10.000 centres mèdics.

Fins a 10.000€ d’ASSISTÈNCIA MÈDICA I 
SANITÀRIA per cobrir les despeses mèdiques a 
L’ESTRANGER.

€

Concertem les cites amb el metge i les proves 
diagnòstiques amb els centres directament i 
ràpidament.

Cobertura de pròtesis, homeopatia i 
acupuntura segons el reglament.

Modalitat d’assegurança  sense copagaments.

Oferta vàlida fins al 31/12/2016 i per a contractacions col·lectives, en què el prenedor de l’assegurança sigui una empresa. Inclou un mínim de 50 treballa-
dors/es, ampliable als cònjuges i fills que convisquin al mateix domicili. El preu serà vigent durant l’any 2016 per a assegurats menors de 60 anys. Per als 

majors serà de 121,67€/mes. Per a contractacions individuals, cal consultar a Mútuacat. Acceptació d’assegurats segons les normes de subscripció.
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Des de novembre del 2015 treballes a 
Hèlsinki (Finlàndia) com a director de 
Recursos Humans. Com va sorgir tot 
plegat?
Treballava a una multinacional holan-
desa del sector químic quan em vaig 
assabentar que hi havia una vacant 

com a director de RH a l’Agència 
Europea de Productes Químics, fora 
d’Espanya. Ja feia temps que exer-
cia la meva professió en un entorn 
molt internacional, però sempre ha-
via estat basat a Barcelona i trobava 
a faltar el fet de poder gaudir d’una 
oportunitat laboral a l’estranger. Vaig 
seguir el procés de selecció pertinent 
i al final em van fer una proposta for-
mal de feina. És una organització que 
es va portar a Finlàndia el 2007 i una 
de les agències més grans de la UE, 
amb 600 persones en plantilla.

Quines són les diferències més no-
tables que hi ha entre Catalunya i 
Finlàndia quant als departaments de 
RH? 
No gaires... La veritat és que el món 
està força globalitzat en aquest sen-
tit. Tanmateix, el que percebo a Fin-
làndia és que se li dóna força impor-
tància al tema de l’equilibri entre la 
vida professional i la privada, el well-
being, la salut, etc. Temes que també 
són importants a Espanya, però aquí 
a un nivell superior; a algunes empre-
ses hi ha persones que orgànicament 
es dediquen a tenir-ne cura! 

I com es reflecteix això en les jorna-
des laborals?
Aquí la gent valora molt el fet de sortir 
a una hora prudent per poder dedi-
car temps a la seva família. En el meu 
cas, com és un entorn europeu amb 
cultures molt diferents, hi ha més fle-
xibilitat, però en general es comença 
d’hora. La gran diferència amb Es-
panya és el dinar, que és curt i fa que 
la jornada es pugui ajustar i, a partir 
de les quatre i mitja o cinc de la tarda 
els empleats comencin a marxar. Les 
jornades que es perllonguen fins a les 
vuit del vespre no es veuen normals.

 
“Finlàndia està passant 

per una situació 
econòmica no molt 

favorable: fa un parell 
d’anys que la seva 
economia no creix. 

Per això es prioritza 
l’ocupació nacional, 

encara que el nivell d’atur 
sigui del 8 o del 9%.” 

“A Finlàndia es valora molt 
el fet de sortir de la feina a una 
hora prudent per poder dedicar 

temps a la vida privada”

RR. HH.

Entrevista a Ferran Mendoza, director de RH a l’Agència Europea de Productes 
Químics (ECHA)  

Fa pocs mesos que treballa a Hèlsinki però ja ha copsat com funcionen les 
companyies finlandeses i les característiques que dominen la cultura empresarial al 
país. Ferran Mendoza exerceix com a màxim responsable de la gestió de persones 
a l’Agència Europea de Productes Químics, organització de la UE, i hem conversat 
amb ell perquè ens expliqui quina és la dinàmica del sector a Finlàndia, quins 
aspectes es prioritzen i si el talent que ve d’altres indrets del món, com el seu, és 
benvingut. 

Berta Seijo
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Què es valora més d’un candidat a 
Finlàndia? 
Com a tendència global al món dels 
RH, es té més en compte que mai la 
part del comportament més enllà del 
que és el CV pròpiament dit. I és que 
ha d’haver-hi un vincle entre el perfil 
del candidat i la cultura de la com-
panyia. Avui dia tothom té un grau 
universitari i has de poder discriminar 
en base a altres elements per poder 
definir quin és el candidat més adient. 

Quin és el paper dels idiomes?
Evidentment, sense l’anglès no vas 
enlloc en un entorn europeu. I també 
es valora molt la tercera llengua; és 
habitual que la gent parli quatre o, fins 
i tot, cinc idiomes. 

Les companyies acostumen a impartir 
formació als seus empleats? Es consi-
dera una inversió de futur?
A Finlàndia en general és així i a 
l’entorn de la UE també. Si a la com-
panyia del sector privat on treballava 
la inversió en formació i la preocupació 
pel desenvolupament professional de 
les persones a través de l’adquisició 
de nous coneixements era alta, aquí 
ho és molt més.   

A Finlàndia, realment es valora el ta-
lent que ve de fora?
La meva percepció és que és un país 
que està passant per una situació 
econòmica no molt favorable: fa un 
parell d’anys que la seva economia no 
creix. Està patint una situació que no 
havíem vist des dels anys 90, quan va 
caure l’URSS. Perquè tradicionalment 
Finlàndia sempre ha tingut molta rela-
ció comercial amb Rússia i qualsevol 
element que afecti l’economia russa 
l’influeix. També és evident el dalta-
baix que ha provocat la fallida d’una 
empresa capdavantera com era No-
kia. D’alguna manera, aquest conjunt 
de circumstàncies ha fet que es prio-
ritzi l’ocupació nacional, encara que 
el nivell d’atur sigui del 8 o del 9%. 
D’altra banda, fins a la seva entrada 
a la UE, l’any 1995, Finlàndia era un 

país relativament tancat a l’exterior, 
no gaire acostumat a acollir persones 
de fora. Això ha canviat, per exemple 
amb els professionals del sector TIC 
(molt buscats actualment) però jo diria 
que no estan als nivells d’Holanda o 
Alemanya. 

Què és el que trobes més a faltar de 
treballar al teu país d’origen? 
Vaig arribar en el pitjor moment de 
l’any, al novembre, quan a les tres 
i mitja de la tarda ja era de nit. I és 
que l’escassetat d’hores de llum solar 
genera una certa tendència a la de-
pressió; has de fer un doble esforç per 
mantenir-te actiu i content. A vegades 
les condicions ambientals no ajuden i 
jo no era conscient de fins a quin punt 
això afectava l’estat d’ànim de la gent. 
En general, jo diria que a l’àmbit 
de les relacions laborals, Finlàn-
dia és un país molt fiable, estable, 
tot funciona perfectament i és molt 
predictible. Personalment, trobo a 
faltar l’espontaneïtat o la capacitat 
d’improvisar més pròpia de la gent 
del sud. Aquesta creativitat i manera 
de fer nostra a vegades porta resul-
tats més bons i ràpids sense haver de 
passar per tot el procediment. 

“L’escassetat d’hores 
de llum solar genera 
una certa tendència 

a la depressió; has de 
fer un doble esforç per 

mantenir-te actiu i 
content.” 

 Qui és Ferran Mendoza?

Ferran Mendoza Aguirre va estudiar Dret a 
la Universitat de Navarra entre el 1985 i el 
1990, any que va arribar a Barcelona per 
realitzar un MBA a ESADE. El 1992 va en-
gegar la seva carrera professional com a 
director de Formació i Comunicació Inter-
na a Levi Strauss España i, sis anys des-
prés, va encetar la seva trajectòria com a 
director de Recursos Humans a Amgen, 
empresa dels sector farmacèutic. El 2000, 
fou director de RH a la fundació privada 
del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials 
de Catalunya, l’Institut Català de Tecnolo-
gia, fins que va aterrar al sector alimentari 
de la mà de CSM Iberia exercint el mateix 
càrrec que a la seva prèvia experiència 
professional. Abans de traslladar-se a 
Hèlsinki a finals del 2015, va exercir com 
a vicepresident global del departament de 
Recursos Humans a la companyia holan-
desa Corbion.  
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Vostè ha estat en contacte directe 
amb els treballadors gràcies al seu 
passat com a secretària de la UGT a 

les comarques gironines entre 2008 
i 2015. Quines són les queixes i de-
mandes més freqüents a l’actualitat? 
Què es pot fer des del seu àmbit 
d’actuació per afavorir unes con-

“La millor política social és 
el treball i, per això, té tot el 

sentit vincular l’àmbit laboral 
amb els afers socials” 

RR. HH.

Entrevista a Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya  

Dolors Bassa i Coll (Torroella de Montgrí, 1960) és des de fa 
dos mesos titular de la Conselleria de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Exsecretària 
general d’UGT a les comarques gironines, també ha estat 
regidora de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí per ERC 
durant dues legislatures. Ara afronta aquest nou repte 
amb l’objectiu de posar fre a les retallades i impulsar una 
millora social per al territori. 

Berta Seijo

dicions laborals més dignes per a 
tothom?
Estem guanyant la batalla de xifres 
com les de l’atur, però no estem guan-
yant la batalla del treball digne. Con-
tinuem amb precarietat, temporalitat i 
salaris baixos. Podem incidir per can-
viar aquestes realitats, però actualment 
tenim un marge competencial limitat. 
Estem treballant en un nou marc labo-
ral català parlant amb tothom (amb els 
sindicats i les patronals) però és evi-
dent que fins que no aconseguim ser 
un país independent no comptarem 
amb tots els recursos ni amb totes les 
eines necessàries.

En termes generals, quines són les 
prioritats de la conselleria de Treball, 
Afers Socials i Famílies? Quins aspec-
tes són els més urgents?
En l’àmbit laboral volem millorar 
l’ocupabilitat de les persones, espe-
cialment la dels col·lectius amb més 
dificultats com són els joves, les per-
sones desocupades de llarga durada i 
els més grans de 45 anys. I en l’àmbit 
social destacaria l’esforç per evitar la 
cronificació de les situacions de vul-
nerabilitat i de pobresa, prioritzant la 
inclusió social a través del treball.

Quina és la millor política social que es 
pot fer en aquest país?
El treball, és a dir, que hi hagi feina per 
a tothom. 

De quina manera es veu afectada la 
seva tasca per la pròrroga dels pres-
supostos de la Generalitat? Hi ha re-
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cursos econòmics per atacar tots els 
fronts que tenen oberts o es depèn 
completament d’uns diners que enca-
ra estan en suspens?
Si aconseguim fer pressupost, totes 
les mesures que hem negociat en 
l’acord JxS-CUP les podrem aplicar. 
Si no, n’hi haurà algunes que haurem 
de fer amb més condicionants. Haver 
de prorrogar pressupostos suposaria 
un entrebanc que impediria dotar les 
noves partides específiques; hauríem 
de gestionar-ho d’una altra manera i 
esgarrapar molt més d’altres conselle-
ries. La intenció és aprovar-lo, i penso 
que l’aprovarem perquè tothom té la 
consciència molt clara que la prioritat 
són les qüestions socials. 

En diverses ocasions, ha fet referèn-
cia al pla de xoc que volen dur a terme 
durant aquests mesos de mandat. En 
què consisteix? Quins altres departa-
ments hi estan implicats?
Es tracta d’incidir el més aviat pos-
sible en les necessitats més urgents 
de les persones més desafavorides. 
Treballarem per garantir els recursos 
mínims i necessaris per abordar les 
emergències socials més urgents: 
pobresa infantil i energètica, des-
nonaments zero, prestació de la 
dependència, etc. Hi ha molts de-
partaments implicats: Ensenyament 
amb les beques menjador, Governa-
ció amb les polítiques d’habitatge o 
Empresa amb el subministrament de 
serveis bàsics. 

Creu que avui dia anem millor de sen-
sibilitat social que fa uns anys? Per 
què?
Crec que sí. La crisi econòmica tam-
bé ha comportat efectes positius 

com una major sensibilització i cons-
cienciació col·lectiva sobre les ne-
cessitats i mancances que pateix una 
part important de la població. Ho po-
dem comprovar cada any amb l’èxit 
d’iniciatives cíviques i solidàries com 
la Marató de TV3 o el Gran Recapte 
d’Aliments. 

Com comencem a reduir la xifra 
d’atur, que ja supera el 17%? Què li 
preocupa més: la quantitat o la quali-
tat dels llocs de treball?
Les dades macroeconòmiques in-
diquen una reducció de l’atur, però 
encara insuficient. Ens hem de pre-
guntar, però, quina mena de llocs de 
treball estem generant i amb quines 
condicions; quin model volem. Per-
què és important la quantitat, però 
també la qualitat. En altres paraules, 
hem de garantir que aquesta ocupa-
ció sigui a llarg termini. 

I què fem amb l’atur juvenil? Tenen 
pensat reformular la Formació Profes-
sional que es fa a Catalunya i donar 
un major protagonisme a l’empresa? 

Les dades d’atur juvenil són inac-
ceptables, hem de ser imaginatius i 
proactius. Una de les fórmules per 
reconduir aquest situació és l’impuls 
de la Formació Professional dual, 
que combina l’aprenentatge en una 
empresa amb la formació acadèmi-
ca. Volem prioritzar aquest model 
educatiu perquè l’empresa assumeix 
responsabilitats de formació i l’FP 
s’adapta a les seves necessitats, mi-
llorant l’ocupabilitat dels joves. 

Apujar el salari mínim interprofessio-
nal és una de les palanques per reduir 
la precarietat laboral? Quin augment 
proposen?
Els 655 euros del salari mínim actual 
són ridículs. No tenim legislació prò-
pia; com a Generalitat no podem dic-
taminar directament ni implementar 
el salari mínim. Però sí que podem fer 
accions per situar-lo al voltant dels 
1.000 euros, posar-lo com a input en 
el diàleg social i en el model econò-
mic de país o exigir-lo en la contrac-
tació pública. 
Parli’m del Servei d’Ocupació de Ca-

 
“Estem treballant en 
un nou marc laboral 
català, però fins que 

no aconseguim ser un 
país independent no 

comptarem amb tots els 
recursos necessaris per 

acabar amb la precarietat, 
la temporalitat i els salaris 

baixos.” 

“La crisi econòmica també ha comportat efectes 
positius com una major sensibilització i conscienciació 

col·lectiva sobre les necessitats i mancances que pateix 
una part important de la població.”
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talunya (SOC). Creu que és del tot 
eficient o es plantegen impulsar una 
reestructuració del mateix?
El SOC té un problema estructural 
de manca d’efectius, de personal. 
La nova llei del SOC preveu accions 
que fins ara no es duien a terme. Hi 
ha d’haver una màxima col·laboració 
amb tots els agents socials i econò-
mics, però els ingressos que obté el 
SOC i tots els temes de Treball depe-
nen de l’Estat espanyol. Per tant, el 
primer que ens tocarà fer és barallar-
nos a la sectorial del Ministeri per es-
tirar el màxim possible. 

S’ha posicionat com una ferma defen-
sora de la renda mínima d’inserció. No 
creu que aquest tipus d’ajudes creen 
certa dependència? Com ho fem per-
què incentivin també la cerca de tre-
ball?
El repte de definir un model just i sos-
tenible ens interpel·la a tots; un mo-
del que pugui abordar tant la pobresa 
severa i crònica, com la nova pobresa 
afegida per la crisi. Sense oblidar la 
necessitat de millorar l’ocupabilitat de 
les persones per tal que puguin rein-

corporar-se al mercat de treball ràpi-
dament. Sóc partidària de tendir cap 
al workfare state i de deixar enrere el 
welfare state, tal i com l’hem conegut 
fins ara. Hem de promoure un sistema 
de l’estat del benestar plenament im-
bricat i vinculat a la recerca de feina i 
a l’ocupació. 

D’altra banda, ha criticat durament la 
reforma laboral del 2012. Quines són 
les mancances d’aquesta llei? Què 
canviaria si tingués l’oportunitat de 
fer-ho?
La reforma laboral ha tingut efec-
tes perversos amb milers d’acomia-
daments, taxes d’atur històriques 
del 25% (i de més del 57% entre 
els joves), paralització de convenis 
col·lectius, precarització de les con-
dicions laborals, baixades de salaris, 
augment dels ERO amb destrucció de 
llocs de treball, etc. Canviaria moltes 
coses; la derogaria i apostaria més 
per la negociació col·lectiva per redis-
tribuir la riquesa. 

Pensen abordar el tema de la con-
ciliació de la vida familiar i laboral 

dels ocupats catalans? I, en matèria 
d’igualtat en el treball, quins aspectes 
creuen que s’haurien de potenciar?
El Govern ha creat el Consell Asses-
sor per a la Reforma Horària que està 
treballant en una futura llei del temps. 
Existeix un consens molt ampli en la 
necessitat de racionalitzar els hora-
ris a Catalunya per guanyar qualitat 
de vida, però encara cal debatre i 
fixar com s’aplicaria aquesta reforma 
horària. Pel que fa a la igualtat en el 
treball, potenciarem les polítiques per 
garantir l’accés a la feina i per millorar 
les condicions dels col·lectius amb 
més dificultats.

Per últim, és el primer cop que la con-
selleria d’Empresa està deslligada de 
la d’Ocupació (ara anomenada Tre-
ball). Em podria explicar el per què 
d’aquest canvi? 
Per a nosaltres la millor política social 
és el treball i, per tant, té tot el sentit 
vincular l’àmbit laboral amb els afers 
socials, que haurien de ser indestria-
bles del primer, dues cares de la ma-
teixa moneda. Amb Empresa mante-
nim una estreta col·laboració per raons 
històriques i competencials. Del que 
es tracta és de sumar i de coordinar-
nos per dedicar els nostres esforços 
als treballadors i a les empreses amb 
l’objectiu final compartit de generar 
més feina, més activitat econòmica i 
millors condicions laborals. 

 
“Existeix un consens molt ampli en la necessitat de 

racionalitzar els horaris a Catalunya per guanyar 
qualitat de vida però encara cal debatre i fixar com 

s’aplica aquesta reforma horària.” 
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quantitat d’empreses compromeses 
amb un estil de gestió més ètic i sos-
tenible. Per això, estem portant a ter-
me accions molt diverses, tant per a 
aprofundir en la gestió i innovar en la 
RSE com per a fomentar l’augment i 
el reconeixement. 

Confluència de valors 
Algunes de les accions que hem 
posat en marxa en aquests primers 
mesos de funcionament són els Pre-
mis Respon.cat, el programa RSE.
Pime, espais de trobada per a di-
rectius, espais de capacitació... La 
nostra concepció de la RSE és molt 
transversal i integra els aspectes so-
cials, ambientals, laborals, econò-
mics i de bon govern. Però les per-
sones són el gran factor central de 
les organitzacions i evidentment de 
la RSE. Tots els valors que repre-
senta la RSE han de ser promoguts 
i gestionats per les organitzacions, 
però s’han d’encarnar en cada per-
sona que en forma part. A l’ideari de 

F
a dos anys posàvem 
en marxa Respon.cat, 
iniciativa empresarial 
per al desenvolupa-
ment de la responsabi-
litat social a Catalunya. 

D’aquelles 36 empreses inicials avui 
ja som més de 50 i ens hem consti-
tuït com a associació amb la volun-
tat de ser el gran punt de trobada de 
la RSE a Catalunya per a tota mena 
d’empreses. De fet, una de les carac-
terístiques que ens fa sentir més or-
gullosos és la composició actual, que 
es distribueix en tres terços exactes 
entre companyies grans, mitjanes i 
petites.

Ja tenim la plataforma. I des 
d’aquesta volem ser un inductor del 
canvi en la cultura empresarial, millo-
rant la qualitat de la RSE i també la 

Respon.cat, un projecte obert 
a la vostra implicació

Respon.cat va néixer el 2014 com a un organisme que vol implicar les empreses i les 
organitzacions empresarials més compromeses amb la responsabilitat social, amb 
l’objectiu de promoure un salt qualitatiu i quantitatiu de la RSE a Catalunya. En aquest 
article, el seu president, el Dr. Josep Santacreu i Bonjoch, ens parla sobre el present i 
els reptes de futur d’aquest projecte de país vinculat a la competitivitat sostenible de les 
empreses, que entén la RSE com a factor estratègic i cultural de les empreses.

Dr. Josep Santacreu i Bonjoch
President de Respon.cat i conseller 
delegat de DKV Assegurances
 

la RSE que hem promogut, un cartell 
que pretén ser inspirador dels valors 
que ens mouen, s’hi poden llegir fra-
ses com: Creiem en les persones o 
Som sensibilitats, som inquietuds, 
som talent. La diversitat ens enriqueix; 
la igualtat d’oportunitats ens dignifica; 
la conciliació ens fa més lliures. As-
pirem a ser organitzacions positives 
amb persones positives. Necessitem 
lideratges responsables per tal de 
construir  amb integritat, transparèn-
cia i confiança entorns ètics i de gran 
compromís.

Col·laboració entre 
entitats i professionals
La col·laboració de Respon.cat amb 
Aedipe Catalunya esdevé, doncs, 
rellevant per a aquesta confluència. 
Per això, l’assemblea general va voler 
convidar l’associació a formar part del 
Consell social que hem creat, un espai 
on poder compartir i on generar com-
plicitats i sinergies. 19 organitzacions 
empresarials i socials més formen part 
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Respon.cat, un projecte obert 
a la vostra implicació

El director de RSE no ha 
de tancar-se a la seva 
oficina, sinó que s’ha 
de fer present a tots 

els despatxos i nivells 
de l’organització. Si no 
esdevé motor de canvi 

ni sap exercir la seva 
influència, pot relaxar-se 

en l’acompliment d’uns 
encàrrecs formals que 

manquen de prou força 
per facilitar el canvi

d’aquest òrgan que pretén que Res-
pon.cat pugui omplir definitivament un 
buit i esdevenir l’organisme empresa-
rial de referència en RSE a Catalunya 
amb la col·laboració dels principals 
agents implicats.

La RSE ha d’esdevenir transversal a 
tota l’organització. Per això, a part de 
convocar els responsables de RSE de 
les empreses membres, també n’hem 
citat d’altres àrees funcionals: direc-
tors de comunicació i màrqueting, 
de gestió ambiental, de qualitat, de 
recursos humans, etc. L’objectiu con-
sisteix a generar una major sensibilitat 
sobre la RSE i aconseguir possibles 
col·laboracions, però també a donar 
suport a la funció de la RSE dins les 
empreses. El director de RSE no ha de 
tancar-se a la seva oficina, sinó que 
s’ha de fer present a tots els despa-
txos i nivells de l’organització. Aquest 
directiu ha de preparar-se per millorar 
la seva capacitat d’influència interna, 
perquè aquesta és la seva missió: 
acompanyar en la gestió del canvi fent 
que aquest es guiï per criteris de RSE 
(ètica, sostenibilitat, transparència, 
etc.). En canvi, si no esdevé motor de 
canvi ni sap exercir la seva influèn-
cia, pot relaxar-se en l’acompliment 
d’uns encàrrecs formals, memòries, 
codis ètics o comitès que, per ells 
mateixos, no tindran prou força per 
facilitar el canvi. Fins i tot acomoda-
ran l’organització fent creure que ja 
s’assoleixen les expectatives.

La RSE no és una disciplina a ban-
da del que ells porten a terme. No 
hi ha RSE sense gestió de recursos 
humans, no hi ha RSE sense gestió 
ambiental, no hi ha RSE sense gestió 

Un gran repte per als propers anys és el foment dels Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS), creats per l’ONU. El repte és assolir-los entre 
el 2015 i el 2030 amb la implicació de governs, empreses i societat civil.

sas El projecte Focus de la RSE a Catalunya

Una de les accions centrals que posem ara en marxa és el projecte Focus de 
la RSE a Catalunya, fruit de la necessitat d’articular la veu d’un stakeholder 
molt complex: la comunitat. Disposar d’una agenda de la RSE local, amb els 
focus identificats, permet convidar les empreses que operen al territori a inte-
grar aquestes matèries dins la seva RSE. Al mateix temps, animem els agents 
promotors de la RSE a identificar bones pràctiques i a elaborar guies perquè el 
missatge vagi acompanyat d’eines que en facilitin la comprensió.

Ètica de les 
organitzacions

Desenvolupament
econòmic responsable Cohesió social Compromís amb la 

comunitat i aliances

- Competitivitat 
responsable.

- Fiscalitat responsable.
- Transparència.

- Cooperació empresarial: 
aliances i col·laboracions, 

clústers, etc.
- Compra i contractació 

local.
- Internacionalització i 

innovació responsables.

- Immigració.
- Pobresa: energètica, 

infantil,etc.
- Integració social i 

laboral de col·lectius amb 
dificultats d’inserció.

- Identitat i valors: llengua, 
cultura, valors cívics i 

democràtics, participació, 
etc.

- Generar aliances i 
col·laborar amb el teixit 

associatiu.

Generació d’ocupació 
i de qualitat

Desenvolupament
del capital humà Economia circular Compromís amb el 

territori
- Passarel·les entre la 
formació i l’ocupació.
- Entorn laboral satis-
factori: benestar físic, 
emocional i relacional.

- Gestió per competèn-
cies, desenvolupament i 

ocupabilitat.
- Captació i retenció 

de talent, igualtat 
d’oportunitats.

- Racionalització 
d’horaris.

- Eficiència dels recursos: 
energia, aigua i materials.

- Recursos alternatius, 
residus com a recurs i 

simbiosi industrial.
- Mitigació del canvi 

climàtic.

- Smart region: mobilitat, 
eficiència, etc.

- Preservació del territori: 
patrimoni natural i biodi-

versitat.
- Adaptació al canvi 

climàtic.

de la comunicació. Perquè és a totes i 
cadascuna de les diverses àrees de la 
gestió empresarial on la RSE pren cos; 
on passem del discurs a la realitat.

Des de Respon.cat obrim les por-
tes a totes les empreses que tinguin 
aquesta voluntat per millorar la gestió 
de la seva RSE alhora que compartei-

xen la vocació per ajudar a fer que la 
gestió ètica i sostenible formi part del 
teixit empresarial i del context de mer-
cat. D’aquesta manera es podran crear 
les condicions perquè la RSE pren-
gui més valor a la societat i perquè la 
responsabilitat social formi part de la 
manera catalana de fer empresa. 
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P
or sencilla que sea, 
cualquier situación 
del día a día que 
implique la gestión 
de personas puede 
convertirse en una 

auténtica pesadilla o bien en una 
oportunidad para construir un gran 
equipo. Todo depende de la tarea 
que se realice. Partiendo de esta 
idea, El Dilema del Directivo nace de 
la voluntad de dar respuesta a las 
dificultades con las que un directivo 
de Recursos Humanos tropieza en 
su rutina profesional. Utilizamos el 
término directivo en un sentido am-
plio, comprendiendo tanto a la alta 
dirección como a los mandos inter-
medios. 

Este libro muestra que hay conflic-
tos que forman parte de la esencia 
de la función directiva, independien-
temente del sector de actividad. 
Porque somos las personas las que 
hacemos las empresas, y por tanto 
las que con nuestras acciones y de-
cisiones podemos poner las cosas 
fáciles o difíciles, y conseguir bue-

nos o malos resultados. La obra es 
una especie de guía para la resolu-
ción de estos conflictos.

De la realidad al papel
La principal aportación diferencial 
de El Dilema del Directivo es que 
describe experiencias reales y no 
casos de laboratorio. Todo lo que 
aparece en él es real; tanto mis pro-
pias experiencias como la aporta-
ción de Isabel Iglesias –la coautora– 
desde la perspectiva de la dirección 
de RR. HH., analizando críticamente 
mis actuaciones. Una visión diferen-
te y fresca, no condicionada por mi 
vivencia personal. Y es justamente 
este aspecto lo que le da al libro el 
realismo que lo caracteriza. Hemos 
recibido muchísimos comentarios en 
los que el lector nos agradecía ha-
berse sentido reflejado en las expe-
riencias descritas. 

Y es que esta obra ha sido mi par-
ticular cura de ego: aquí muestro mis 
propios errores a la hora de gestio-
nar equipos de personas, y me des-
nudo anímica y profesionalmente. 
Podemos entenderlo como un hito 
necesario en mi desarrollo como di-
rectivo; un ejercicio de humildad im-
prescindible. Además, hacerlo junto 

a la excelente Isabel Iglesias lo con-
virtió en una experiencia impagable.

El líder se hace
Actualmente en las empresas hay 
muchos jefes y casi ningún líder. Es 
más fácil ser jefe que líder. Ser líder 
implica tener una visión sobre la 
gestión de personas muy diferente 
a lo que la inmensa mayoría de las 
empresas está acostumbrada. Sig-
nifica tener humildad para reconocer 
cuándo uno se ha equivocado, ser 
consciente de las propias limitacio-
nes y desarrollar la función de liderar 
en toda su integridad y no sólo en 
las responsabilidades detalladas en 
el job description. 

Es más fácil ser jefe 
que líder. Ser líder 
implica tener una 

visión sobre la gestión 
de personas muy 

diferente a lo que la 
inmensa mayoría de 

las empresas está 
acostumbrada

Daniel Sánchez Reina
Socio de E2 Eficiencia Empresarial 

Con este sugerente titular, Daniel Sánchez 
Reina nos habla de su primer libro, El 
Dilema del Directivo (LID Editorial, 2014), 
escrito junto con Isabel Iglesias. En él, los 
autores ofrecen pistas para resolver con 
criterio los conflictos más corrientes a los 
que se enfrenta todo profesional del área 
de Recursos Humanos. 

Los directivos 
necesitan 

que les den caña
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Sin duda, el líder se hace. Es posible 
que haya personas que tengan una 
predisposición especial para liderar, 
pero las habilidades de liderazgo se 
pueden aprender y desarrollar. Sólo 
hace falta un poco de tesón y pa-
ciencia. ¿Qué impide a los directivos 
ser buenos líderes? Las razones son 
varias. Para empezar, la mayoría de 
ellos y ellas sienten aversión por el 
error, querrían ser superhéroes y 
acertar a la primera. Sin embargo, la 
función directiva, por su propia natu-
raleza, está expuesta a continuos y 
múltiples aciertos y errores. Eso es 
precisamente lo que la enriquece y 
lo que hace crecer a las organizacio-
nes.

Un gran número de empresas es-
tán huérfanas de liderazgo. Se tiende 
a pensar en términos de resultados 
económicos y se olvida con facilidad 
que los resultados llegarán si somos 
capaces de liderar bien a nuestros 
colaboradores. La motivación ven-
drá sola después. Liderar es una for-
ma de ser y de estar; implica las 24 
horas del día, los 365 días del año. 
No es una moda ni un capricho. Es 
el valor añadido que distingue a las 
empresas exitosas de aquellas que 
no lo son.

Error contra acierto
Las personas inteligentes son las que 
aprenden de sus propios errores. Las 
personas sabias son las que apren-
den de los errores de los demás. De 
los éxitos se aprende muy poco. Los 
errores se corrigen, los éxitos se ce-
lebran. Invito al lector a convertirse 

El apunte biográfico 

Daniel Sánchez Reina es socio-
director de la firma de consultoría 
E2-Eficiencia Empresarial (www.
e2-site.com), cuya misión es incre-
mentar la productividad de las em-
presas a través de tres palancas: 
la organización y sus procesos, las 
ventas y, por último, el desarrollo de 
habilidades directivas y de equipos.
Articulista y colaborador habitual 
en las secciones de economía y 
empresa de emisoras de radio y 
de revistas de actualidad, Sán-
chez Reina ha desarrollado la ma-
yor parte de su carrera profesional 
como ejecutivo en compañías mul-
tinacionales. Físico de formación, 
orientó sus inquietudes hacia la 
transformación de las empresas en 
entidades eficientes, ampliando sus 
conocimientos en ámbitos como la 
economía, la tecnología, la logísti-
ca, los recursos humanos y el coa-
ching.

El dilema del directivo
Autores: 
Daniel Sánchez Reina e 
Isabel Iglesias 
Páginas: 240
ISBN: 9788483568880
Editorial: LID Editorial 
Fecha de publicación: 
Abril 2014

en un poco más sabio aprendiendo 
de mis propios fracasos, de mi visión 
sobre ellos y del análisis que realiza 
Isabel Iglesias. Espero que el lector 
encuentre en El Dilema de Directivo 
un faro que alumbre su labor en el 
ámbito de la gestión de personas y le 
permita celebrar los éxitos que vaya 
consiguiendo. 
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En quina mesura recolza el depar-
tament de Recursos Humans la res-
ta d’àrees de la vostra companyia?
En els darrers anys Recursos Humans 
ha estat un agent de canvi clau en 
el procés de reorganització del Grup 
Banc Sabadell, amb un focus clar 
en mantenir l’estabilitat laboral i ob-
tenir les sinèrgies esperades en els 
diferents processos d’integració. En 
el darrer Pla Director que vam apro-
var –TRIPLE (2014-2016)– vam elevar 
els nostres objectius en matèria de 
recursos humans. Un exemple és la 
creació de la figura dels Human Re-
sources Business Partners: consul-
tors interns especialitzats en la gestió 
de persones que s’han integrat a totes 
les direccions corporatives per tal de 

detectar i maximitzar l’aportació del 
talent intern a l’organització.

Què possibilita aquest departa-
ment? Quin rol ha jugat en la vos-
tra expansió al llarg de la història de 
Banc Sabadell? 
En una empresa de serveis, les perso-
nes són l’actiu de valor més transcen-
dental, el factor diferencial. La direcció 
de RH ha tingut un paper molt des-
tacat en el nostre procés d’expansió a 
escala nacional i internacional. El pas 
de ser un banc d’àmbit local a un al-
tre multinacional només s’entén amb 
l’acompanyament i alienament dels 
recursos humans amb l’estratègia 
corporativa a partir d’establir uns 
objectius i rols concrets per a cada 
moment de creixement que ha viscut 
l’entitat. 

De quina manera adapteu els vos-
tres recursos humans perquè esde-
vinguin un element estratègic a la 
vostra empresa?
És una implicació de tot l’equip di-
rectiu en el desenvolupament del 
Programa Gestió del Talent i Capi-
tal Humà, integrat en el Pla Director 
TRIPLE. Això comporta la creació 
d’estructures que acostin al màxim la 
funció dels recursos humans als ne-
gocis, com a partner estratègic, per 
assolir el màxim rendiment del poten-

Parlem amb Jaume Guardiola, conseller delegat de Banc Sabadell, sobre la importància 
que ha tingut el departament de RH en el creixement de l’entitat i en els processos 
d’integració corporativa que aquesta ha hagut de dur a terme al llarg dels darrers anys. 
Sense oblidar el paper de la gestió de persones en la transformació digital que tot just 
estan posant en marxa a tota l’organització.

“La direcció de RH ha tingut 
un paper molt destacat en el 

nostre procés d’expansió a 
escala nacional i internacional”
Entrevista a Jaume Guardiola, conseller delegat de Banc Sabadell

Berta Seijo

“Hem integrat a totes les 
direccions corporatives la 

figura dels HR Business 
Partners: consultors 

interns especialitzats en 
la gestió de persones que 

detecten i maximitzen 
l’aportació del talent 

intern a l’organització.”



aedipe    25

Opina

cial de les persones. Així ens resultarà 
més còmode arribar als objectius de 
negoci que ens proposem.  

Banc Sabadell té entre els seus 
grans reptes una transformació 
digital que afecta tots els departa-
ments de l’organització però també 
la relació amb els clients. Quines 
qualitats busqueu en aquests nous 
assessors personals plenament in-
tegrats dins el món 2.0? 
Efectivament, és un repte fonamen-
tal del nostre moment organitzatiu. I 
estem posant en marxa accions que 
acostin des del punt de vista tecno-
lògic i competencial als gestors a 
aquest nou entorn de relació amb els 
clients. És fonamental que dominin 
aspectes de comunicació en aquest 
tipus d’entorns, habilitats de treball 
en xarxa, cerca d’oportunitats comer-
cials en xarxes socials, etc. Tanma-
teix, aquest moment transformacional 
no és quelcom aïllat. Si contemplem 
com ha evolucionat el banc en els da-
rrers 30 anys, veurem que el canvi és 
una constant. Per tant, no deixem de 
transformar-nos mai; evolucionar és 
inherent a la vida mateixa.

Com us heu adaptat a la reestruc-
turació del sector bancari des del 
punt de vista dels recursos hu-

mans? Com us heu organitzat per 
acollir tot aquest personal proce-
dent de les integracions? 
Qualsevol procés d’integració corpo-
rativa comporta la mobilització de tota 
l’estructura de l’entitat. I en aquest 
sentit, RH defineix l’enfocament, 
l’estratègia i les línies d’actuació per 
integrar persones, equips i cultures de 
treball. Crec que tots els processos 
que hem dut a terme s’han fet d’una 
manera exemplar amb pau social i 
absència de mesures forçoses. No 
obstant això, cal dir que les integra-
cions són extraordinàriament comple-
xes i només les entenem com  un tot 
coordinat en què tothom és important.

Com feu front al desenvolupa-
ment professional dels vostres em-
pleats? Impartiu formació perquè 
els vostres treballadors puguin anar 
escalant posicions dins de Banc 
Sabadell?
Impulsar el talent et permet establir 
horitzons ambiciosos. Per tant, la nos-
tra aposta pel talent intern és clara i 
estratègica. La creació d’estructures 
que afavoreixin la detecció, desenvo-
lupament i posada en valor d’aquest 
és el fil conductor de tot el nostre sis-
tema de gestió de persones. Comp-
tem amb un equip extraordinari que 
ha afrontat moments molt complexes 

amb èxit i compromís, sobretot en 
els darrers anys. Que els nostres pro-
fessionals vegin que tenen recorre-
gut a l’entitat, opcions d’evolucionar 
i aprendre noves coses per seguir 
aportant més, és el millor premi per a 
les persones i la millor inversió per al 
banc. 

Sou una empresa amb un grau 
d’internacionalització molt alt. In-
tenteu que els vostres empleats 
formin part d’aquesta vessant 
oberta a altres cultures? 
L’objectiu del Pla TRIPLE és es-
tablir las bases del procés 
d’internacionalització. És cert que 
la dimensió de l’operació de TSB ha 
significat un salt d’ambició clar que 
ens connecta amb una dimensió fu-
tura multicultural. Però no és l’única. 
Construïm un futur de talent divers, 
intercultural i intergeneracional. 

Quines actuacions porteu conjun-
tament amb el departament de RH 
per incorporar talent jove a la vostra 
plantilla?
Incorporar joventut és clau per tal de 
regenerar-se i adaptar-se als canvis 
que exigeix la pròpia societat. En el 
nostre cas, estem molt atents a com 
evoluciona la nostra demografia in-
terna i tenim clar com actuar estruc-
turalment per incorporar generacions 
futures. Ara vivim l’entrada dels mille-
nials, una fornada de joves que apor-
ten una visió del món molt transver-
sal, fresca i interessant. La seva visió 
ens ha d’ajudar a establir una banca 
cada cop més digital, àgil i dinàmica 
amb uns clients que deixaran d’anar a 
l’oficina per connectar-se amb l’entitat 
a través dels recursos tecnològics.  

Quin és el vostre grau d’implicació 
en iniciatives de RSE?
Hi ha dos tipus de RSE molt vinculades 
a les persones, i volem ser rellevants 
en ambdues. La primera és la que té a 
veure amb grans reptes com la igualtat, 
la integració o la diversitat. La segona 
està lligada a aspectes vivencials com 
el voluntariat corporatiu, el foment dels 
hàbits saludables entre la nostra plan-
tilla o l’impuls de formes de treball que 
afavoreixin la productivitat individual, i 
l’equilibri personal i professional.  

 “La visió dels millenials ens ha d’ajudar a establir una 
banca cada cop més digital, àgil i dinàmica amb uns 

clients que deixaran d’anar a l’oficina per connectar-se 
amb l’entitat a través de la tecnologia.”
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L
’assertivitat és comu-
nicar de forma respec-
tuosa i justa les nostres 
idees, drets i sentiments 
als altres, deixant clara 
la nostra postura i res-

pectant la postura de l’altra persona. 
L’assertivitat és fermesa, seguretat 
personal i confiança en un mateix. Ser 
capaç de dir “sí” quan decidim dir “sí”, 
i dir “no” quan volem dir “no”. És la 
llibertat de decidir per un mateix.

Formes de comunicar
A qualsevol interacció, podem dife-
renciar la nostra forma de comuni-
car en tres patrons: la comunicació 
agressiva –aquella persona que de-
fensa els seus interessos sense em-
patia ni autocrítica, és autoritària i 
acostuma a estar a la defensiva–, la 
comunicació passiva –on la persona 
acostuma a callar, respectar el que 
diuen els altres i no defensar els seus 
drets– i, per últim, la comunicació as-
sertiva –on la persona sap el que vol 
i el que no vol, ho defensa respec-
tant la resta i no es planteja les rela-
cions socials en termes de guanyar 
o perdre sinó en termes d’arribar a 
un acord–. L’assertivitat consisteix a 
comunicar-se amb molt de respecte 
i dir les coses des de com les sento 
i no culpant l’altre, tot això acom-
panyat d’una bona comunicació no 
verbal, un to adequat i una mirada 
directa però sincera. 

Sortir guanyant
La manca d’assertivitat és una im-
portant font de frustració a les em-

preses i l’origen de greus problemes 
de comunicació. Quan ens enfrontem 
a situacions en les quals és impres-
cindible manifestar la nostra postura, 
sovint ens dirigim amb agressivitat, 
generant emocions negatives en els 
altres i en nosaltres mateixos. A ve-
gades, però, escollim no dir res per 
por a provocar un conflicte. Malgrat 
això, ambdues respostes generen 
encara més tensió i estrès en un ma-
teix i en l’entorn laboral. A més a més, 
ja hi ha estudis que demostren que 
les respostes poc assertives poden 

relacionar-se amb el que es coneix 
com a burnout. En canvi, una per-
sona amb assertivitat és capaç de 
parlar amb tranquil·litat i confiança 
als seus superiors, transmetre’ls els 
seus dubtes o problemes de forma 
correcta i precisa. Alhora, la perso-
na assertiva sap quan i com dirigir-
se als seus empleats, mantenint el 
respecte, assimilant les seves idees 
i errors. 

No treballar amb assertivitat en 
la vida laboral influeix d’una mane-
ra molt significativa. Si no sabem 

El món laboral és negociació, és organització, és coneixement, però sobretot és interacció 
social. Cada dia ens trobem amb diferents reptes relacionats amb la relació entre les 
persones i l’assertivitat és l’eina que ens permet gestionar totes aquestes situacions. La 
coach i psicòloga experta en comunicació, Mery Viñas, ens explica per què.

L’assertivitat a l’empresa

Mery Viñas
Coach, psicòloga experta en 
comunicació i fundadora de Beecome 
(Coaching & Training)

El vídeo ideal per a la teva empresa.

(+34) 93 624 17 54hello@minimalheroes.tv www.minimalheroes.tv

Trenca la barrera comercial  

per arribar al cor dels consumidors.

Producció audiovisual
especialitzada en cinema publicitari.



aedipe    27

Opina

comunicar-nos d’aquesta forma, 
potser no sabrem mai delegar, ex-
pressar el que necessitem o el que 
volem. 

Tècniques assertives
Hi ha diverses tècniques per ser as-
sertius. Una d’elles és la tècnica del 
disc ratllat, és a dir, repetir el nostre 
punt de vista mantenint-nos ferms en 
la nostra opinió malgrat els intents de 
l’altra persona perquè la canviem.

Una altra tècnica és la del banc de 
boira, que consisteix a donar la raó 
en part, però sense cedir terreny o 
canviar la nostra postura. Per exem-
ple: “Tens raó, m’he equivocat, però 
això no vol dir que sigui un mal pro-
fessional”.

Una altra tècnica és l’ajornament 
assertiu que vol dir posposar la res-
posta que en aquell moment l’altra 
persona demana per guanyar temps. 
Per exemple: “Ara no ho sé, m’ho 
penso i et contesto en una estona”.

Processar el canvi és una altra 
tècnica que consisteix a desplaçar el 
centre de la discussió als aspectes re-
llevants. Per exemple: “Estem parlant 
d’altres detalls; hem perdut el fil de la 
qüestió”.

Finalment, la pregunta asserti-
va permet enfrontar-se a una crítica 
amb preguntes basades en la pre-
sumpció que aquella crítica té bones 
intencions i mostrant el teu interès. 
Així obliguem a la persona a què ens 
doni més informació. Un exemple de 
pregunta assertiva seria: “Què vols dir 
exactament?” o “Què és el que he fet 
que t’ha sabut greu?”.

Amb assertivitat és sufi-
cient?
L’assertivitat no ho arregla tot, però 
sí que és un gran pas per establir lí-
mits, per expressar les nostres ne-
cessitats i per intentar arribar a un 
acord. En algun cas, quan ens com-
portem de forma assertiva, podem 

trobar una resposta agressiva de 
l’altra banda. Quan això es dóna, la 
postura assertiva és no cedir el te-
rreny sinó augmentar progressiva-
ment i amb paciència la fermesa de 
la nostra resposta inicial. Per exem-
ple: “He escoltat els teus arguments 
i ara m’agradaria que escoltessis els 
meus”, “Entenc que puguis pensar 
d’aquesta manera. Ara m’agradaria 
expressar-te els meus pensaments 
perquè els puguis entendre també”. 
Només podem influir en la conducta 
de l’altre fins a un límit. 

D’altra banda, l’assertivitat es pot 
aplicar en aquells contextos laborals 
normalitzats. Si hi ha assetjament o 
qualsevol tipologia de conflicte simi-
lar, s’han d’aplicar altres recursos.  

 

L’assertivitat no ho 
arregla tot, però sí que és 
un gran pas per establir 

límits, per expressar 
les nostres necessitats i 
per intentar arribar a un 

acord

El vídeo ideal per a la teva empresa.

(+34) 93 624 17 54hello@minimalheroes.tv www.minimalheroes.tv

Trenca la barrera comercial  

per arribar al cor dels consumidors.

Producció audiovisual
especialitzada en cinema publicitari.

sas Claus finals

No naixem amb assertivitat, però sí amb la capacitat de treballar-la. Per 
això, abans de queixar-nos sobre el que no està passant en el nostre en-
torn laboral o el que hauria de ser, potser hauríem de preguntar-nos: “Estic 
comunicant allò que vull? I si ho estic comunicant, ho estic fent de forma 
respectuosa i assertiva?”. Si hi ha un dret fonamental en el món personal 
i laboral hauria de ser el dret a comunicar-se, això sí, de forma assertiva i 
això únicament depèn de nosaltres.



28    aedipe

N
os rodean, están 
en todas partes y 
ni siquiera nos da-
mos cuenta. Están 
en nuestro movil, 
en el reloj, hasta 

en los semáforos y no detectamos 
su presencia. Los sensores invaden 
nuestra realidad cotidiana con la fun-
ción de recopilar información y son 
un elemento clave para el big data. El 
volumen de datos recolectados y pro-
cesados cada vez es mayor. El avance 
de la tecnología y la digitalización de 
la sociedad permiten que las empre-
sas puedan obtener más información 
de sus clientes, proveedores y traba-
jadores. Lo que hagamos con esa in-

formación ya es cosa nuestra, pero en 
un futuro inmediato dispondremos de 
información objetiva que nos permitirá 
tomar decisiones y gestionar nuestros 
RR. HH. de una forma mucho más ob-
jetiva, metódica y rigurosa. 

En pocas palabras, el big data es la 
captura y procesamiento de elevados 
volúmenes de datos traduciéndose 
en inteligencia y conocimiento. Como 
señala Cristóbal Rodríguez, experto 
en esta tendencia, si sólo hablamos 

No son los datos, 
es lo que hacemos con ellos

En el siguiente artículo, Alicia Pomares nos da las claves para entender qué es el big 
data y cómo puede ayudar a las organizaciones. Asimismo, esta experta en Recursos 
Humanos 2.0 nos plantea una duda que, seguramente, sólo resolveremos con el paso del 
tiempo: “¿Ese puñado de datos, algoritmos, cifras y herramientas de proceso que permiten 
hacer predicciones milagrosas, llegarán a reemplazar a la profesionalidad, metodología e 
intuición del profesional de los RR. HH.?” 

Alicia Pomares
Psicóloga, socia directora en Humannova 
y autora de Conectar talento, proyectar 
eficacia (Profit Editorial)

Tendencias
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de volúmenes de datos en sentido es-
tricto, incluso en el caso de las grandes 
compañías de nuestro país es difícil ha-
blar de big data: “Si extrajéramos todos 
los datos disponibles de los empleados 
no creo que superáramos los 3 TB de 
información; en ninguna empresa se 
plantea la necesidad de análisis del 
dato en el segundo en el que se está 
produciendo.” En la misma línea, según 
Rodríguez, “si nos referimos a volumen 
de datos, en RR. HH. sólo se puede ha-
blar de la utilización de big data en al-
gunas grandes empresas con muchas 
conversaciones en redes corporativas 
internas”. 

¿De dónde obtenemos los 
datos en RR. HH.?
Las herramientas de HR Analytics y big 
data nos van a dotar de indicadores 
para nuestro cuadro de mando que nos 
permitirán tomar decisiones en base a 
los datos actuales y a hacer prediccio-
nes de comportamiento futuro.

La información más importante para 
tomar las mejores decisiones es la 
que producen las mismas empresas. 
En las organizaciones, a veces sin sa-
berlo, tenemos en nuestro poder miles 
de datos de todo tipo sobre nuestros 
profesionales (historia académica, for-
mación, datos demográficos, índices 
de rendimiento o de rotación laboral) 
que provienen de los CV, de formularios 
internos, de fichas de trabajadores, de 
evaluaciones de 360˚ o de desempeño, 
de estudios de clima o de análisis y eva-
luación de competencias. Datos que 
se incorporan a los HR Systems y que 
provienen del uso masivo de las redes 
sociales corporativas.

Existe tecnología que permite el pro-
cesamiento del lenguaje natural, que 
interpreta cómo se comunican las per-
sonas y que traduce toda esa informa-
ción en datos. Pero lo más interesante 
es cuando todos esos datos, tras inter-
pretarlos y sacar conclusiones fiables, 
se convierten en conocimiento que 
mejora las organizaciones. Para ello, 
se necesita la mano de un experto.

¿Cómo podemos utilizar 
el big data en la gestión 
del talento?
El big data puede dar respuesta a mu-
chas de nuestras preguntas con datos 
objetivos y precisos. Estas son algu-
nas de sus aplicaciones: 
• Identificación y desarrollo de lide-
razgo: Los organigramas formales es-
tán muy lejos de reflejar la realidad de 
las organizaciones; son las estructuras 
informales las que realmente juegan 
este rol. ¿Sería posible hacer visible 
estas relaciones a través de datos? 
¿Te imaginas tener a tu disposición 
información respecto a las personas 
que ejercen mayor influencia natural 
en tu empresa? Los nuevos sociogra-
mas de redes sociales corporativas ali-
mentados con datos de relaciones de 
influencia nos aportarán de una forma 
muy visual la información de cómo se-
rán esas estructuras informales. 
• Gestión del talento, promoción y 
engagement: Gracias al big data po-
dremos saber quién tiene ese talento 
especial que necesitamos para un pro-
yecto nuevo, entre otras cosas. Podre-
mos prever el comportamiento futuro, 
quiénes serán los de alto desempeño, 
y anticiparnos a problemas de fideli-

zación y engagement, ayudando así a 
tomar decisiones de promoción, for-
mación, desarrollo, etc.
• Análisis del sentimiento: Podremos 
determinar el sentimiento de la organi-
zación a través de búsquedas semán-
ticas, saber de qué se está hablando y 
qué preocupa dentro de la empresa (y 
fuera de ella). Además, podremos de-
tectar y adelantarnos a posibles con-
flictos internos.
• Identificación de talento y reclu-
tamiento: El big data permitirá a los 
nethunters detectar dónde está el ta-
lento que nos interesa y atraer el can-
didato que queremos incorporar. 
• Evaluación de desempeño y retri-
bución: Se van introduciendo nuevas 
herramientas en las empresas que 
convierten la evaluación en algo me-
nos parcial y que continuamente ge-
neran datos sobre las competencias 
de los profesionales de la organización 
evaluados por sus propios compañe-
ros. El big data nos ayudará a detectar 
dónde está el capital social de nuestra 
organización y, a la vez, retribuirlo para 
fidelizarlo.
• Analítica predictiva de cambios de 
comportamiento: Basada en el aná-
lisis semántico de las conversaciones 
de nuestras redes sociales corporati-
vas podemos detectar la emoción co-
lectiva que predomina en un momento 
determinado.

El debate está servido y genera mu-
cha controversia porque las prediccio-
nes en materia de personas no son tan 
sencillas, pues hablamos de personas 
que cambian de opinión, de motiva-
ciones y que desarrollan competen-
cias y talentos nuevos. 

Las cinco V del big data

Volumen: Es decir, el tamaño de los 
conjuntos de datos que generamos 
hoy en día. Para muestra un botón: los 
datos que producimos en el mundo a 
lo largo de dos días equivalen a todos 
los generados antes de 2003. 

Velocidad (y frecuencia): Los 
datos se quedan desfasados y pierden 
su valor rápidamente.

Variedad: Los datos pueden proce-
der de sensores de calor, de cámaras, 
de smartphones, de pagos, de sistemas 
de navegación, de redes sociales, de 
viajes, postales y de otras fuentes. 

Veracidad: La mayoría de los datos 
llegan en sucio, con campos que fal-
tan o que son incorrectos. Esto puede 
ser más complejo si varios proveedo-

res utilizan diferentes formatos y si los 
datos provienen de diferentes países, 
ya que pueden ser dramáticamente di-
ferentes en función de las costumbres 
y usos locales. 

Valor: Según el Informe Fundación 
Innovación Bankinter, “limpiar estos 
datos puede ser la actividad creadora 
más desafiante para generar valor”. 
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S
iempre han existido 
empresas icono, or-
ganizaciones admi-
radas que son refe-
rentes profesionales 
y escuelas de las que 

todos quieren aprender. Empresas 
deseadas, no sólo porque repre-
sentan productos o servicios alta-
mente demandados o admirados, 
sino porque incorporan una línea 
en el currículum que significará un 
sello de calidad y distinción para el 

empleado, un sello que le acompa-
ñará y le aportará valor a lo largo de 
toda su carrera profesional. Una or-
ganización que atrae talento posee 
una fuerte employer brand (marca 
del empleador, en español). Luego, 
todas las acciones encaminadas a 
comunicar las ventajas de incor-
porase a esa organización frente 
a otras pasa a llamarse employer 
branding. 

Tom Peters fue uno de los prime-
ros que explicó este concepto hace 
ya algunos años en su famoso artí-
culo “The brand called you”, publi-
cado en la revista The Fast Com-
pany. Aunque aquel artículo marcó 

el inicio de la creación y desarrollo 
de toda la literatura posterior refe-
rida a la marca personal, también 
aludía a la otra disciplina intrínse-
camente relacionada: el employer 
branding. En su artículo, Peters 
explicaba: “Un consultor que quie-
ra ser apreciado de forma extraor-
dinaria querrá incorporarse a una 
de las firmas más prestigiosas del 

Employer Branding 
y Personal Branding 

Hay empresas en las que muchos querrían trabajar, empresas que saben perfectamente 
cómo atraer el mejor talento y que sirven de ejemplo para otras compañías que buscan 
generar valor y confianza en todos los sentidos. ¿Pero cuáles son las acciones de employer 
branding más efectivas a la hora de comunicar y transmitir a los candidatos que tu 
organización es mejor que las demás? En el siguiente artículo, la headhunter Arancha Ruiz 
nos da las claves para atraer a aquellos profesionales altamente cualificados que poseen 
una gran marca personal. 

Arancha Ruiz
Headhunter y especialista en marca 
personal

Hacer employer branding 
equivale a comunicar 
la excelencia de una 

organización con visión y 
liderazgo



aedipe    31

Tendencias

sector como es McKinsey, y se verá 
beneficiado de la marca de su em-
pleador. A su vez, McKinsey también 
se beneficiará al tener entre sus filas 
a consultores con una potente marca 
personal, que enriquecerán su marca 
corporativa gracias a su reputación 
positiva”.  

Así pues, las empresas quieren ser 
reconocidas como referente de los 
productos y servicios de su sector, 
pero también como referencia para 
atraer al mejor talento, que es, al fin 
y al cabo, el factor diferencial que les 
ayudará a mantenerse en su posición 
de liderazgo. Eso sí, decirlo es una 
cosa, pero hacerlo es otra. 

¿Cómo atraer al mejor 
candidato?
En primer lugar, las bases de la orga-
nización deben estar bien asentadas, 
la empresa debe poseer una visión y 
misión claras, y debe gozar de un li-
derazgo consistente. Aunque pueda 
parecer la teoría de un libro sobre es-
trategia, sabemos bien que sólo al-
gunas empresas han conseguido ha-
cerlo realidad. Estrategia, liderazgo y 
alineamiento con la organización de 
arriba abajo y de abajo arriba, per-
meando en todas sus capas. Porque 

los profesionales que se incorporan 
a ella lo hacen en todos los niveles 
de la organización y la excelencia 
debe estar presente en todos por 
igual. 

Hacer employer branding equiva-
le a comunicar la excelencia de una 
organización con visión y liderazgo. 
Intentar hacerlo sin una base fé-
rrea que lo apoye es como tratar de 
promocionar una película mediocre 
con un gran presupuesto. Quizás el 
primer fin de semana logre batir re-
cord de taquilla, pero sus beneficios 

tendrán un recorrido muy corto. Y 
es que pronto el boca a boca de-
jará al descubierto que el film care-
ce de gancho suficiente para atraer 
espectadores con buen gusto o, en 
el caso de una empresa, brillante 
talento. 

El caso contrario también ocurre: 
empresas muy válidas –como pelí-
culas independientes de gran cali-
dad– tienen que hacerse un hueco 
en el mercado para atraer a buenos 
profesionales. O lo que es lo mismo, 
tienen que competir –en una lucha 

Proyecto sólido

Política de selección para 
crear un equipo excelente con 

una fuerte marca personal 
en todos los niveles de la 

organización

Estudiada campaña de comu-
nicación en nichos específicos 

con las ventajas que hoy en 
día proporcionan las nuevas 

tecnologías

Estrategia de
employer branding

10+1 Ideas para construir tu 
#TalentBrand

Construye una 
Career Web Site

Presenta vídeos 
sobre la compañía

Utiliza las redes 
sociales

Crea campañas 
notorias

Utiliza 
#hashtags

Crea tu página 
de LinkedIn de 

empresa

Utiliza 
infográficos

Comparte citas 
inspiradoras

Acude a los 
Display Ads

Convierte a tus 
empleados en em-
bajadores de marca

Posiciona bien 
tu empresa en 

Glassdoor

Fuente: Niubó, Teresa. “10+1 ideas para construir tu #TalentBrand”. Innovación y Talento en la era Digital. Publicado el 7 de marzo de 2016 en 

www.teresaniubo.com  
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muy similar a la de David contra 
Goliat– con gigantes que aglutinan 
grandes presupuestos de comuni-
cación y un mayor reconocimiento 
de marca. En medio de esas lides, 
las nuevas tecnologías se han con-
vertido en grandes aliadas de las 
organizaciones más indefensas, 
pues les permiten definir nichos 
de talento con menos costes y 
crear acciones directas de emplo-
yer branding de bajo presupuesto 
para darse a conocer. Sólo tienen 
que lanzar un gancho que atraiga 
el talento que necesitan: vídeos 
explicando la empresa por dentro, 
blogs alimentados por los propios 
profesionales, tuits de empleados 
influencers dentro de su área de 
conocimiento, etc. En definitiva, 
sólo deben hacer uso de los múl-
tiples canales y formatos que po-
sibilitan acciones que requieren un 
bajo presupuesto pero que tienen 
un gran impacto. Asimismo, estas 
acciones solamente serán efecti-
vas si están amparadas en la ho-
nestidad y el entusiasmo de quie-
nes las difunden. 

Talentos para cada 
ocasión
La selección de profesionales al-
tamente cualificados que poseen 
una gran marca personal atraerá 
a otros. Por este motivo, el primer 
gran paso es acertar en la selec-
ción de cada miembro del equipo. 
En este sentido, mi segundo libro, 
Qué busca el headhunter (Editorial 
Conecta, 2016), aporta mucha luz 
sobre qué hay detrás del proceso y 
qué hacer (y qué evitar) para conse-
guir los mejores equipos. Y lo hace 
desde tres ópticas muy distintas, es 
decir, incorpora los puntos de vista 
de los tres actores que participan 
en un proceso de selección: la em-
presa, el candidato y el headhunter. 
Todos ellos son analizados con el 
objetivo de proporcionar transpa-
rencia a un sector complejo y muy 
a menudo oscuro que, sin embar-
go, cuenta con un objetivo muy po-
sitivo: hallar el talento más idóneo 
para una necesidad. 

En una acción memorable de 
employer branding, Heineken de-
mostró cómo, a pesar de que to-
das las respuestas de los candida-
tos en los procesos de selección 
se parecen, es posible identificar 
a las personas que la organización 
busca y que necesita para ser dis-
tinta si se ubica al candidato en la 
situación adecuada*. Otras inicia-
tivas de employer branding, que a 
veces no están impulsadas por las 
propias compañías, pueden gene-
rar una reputación tanto positiva 
como negativa. Como se explica 
en el libro al que me he referido 
con anterioridad, los foros on-line 
de candidatos como por ejemplo 
GlassDoor.com arrojan mucha 
más luz sobre los entresijos de las 
empresas que cualquier otra cam-
paña de comunicación realizada 
en LinkedIn.

Las plataformas on-line y otras 
herramientas digitales ayudan a 
las empresas a darse a conocer 
y a atraer talento pero, sin duda, 
la manera más eficaz de construir 
una estrategia de employer bran-
ding es contar con los siguientes 
tres elementos: un proyecto só-
lido, una clara política de selec-
ción enfocada a crear un equipo 
excelente con una fuerte marca 
personal en todos los niveles de 
la organización y, por último, una 
estudiada campaña de comunica-
ción en nichos específicos y bien 
seleccionados con las ventajas 
que hoy en día proporcionan las 
nuevas tecnologías. 

Tendencias

Las nuevas tecnologías 
se han convertido en 

grandes aliadas de las 
organizaciones más 

indefensas. Les permiten 
definir nichos de talento 
con menos costes y crear 

acciones directas de 
employer branding de 
bajo presupuesto para 

darse a conocer

Mucho se ha hablado de la figu-
ra del headhunter, pero todavía 
un halo de misterio envuelve su 
manera de proceder y los ob-
jetivos que se marca a lo largo 
de cada proceso de selección 
que debe afrontar. Este cazador 
de talentos dedica todos sus 
esfuerzos a crear y a mantener 
su red de contactos y es muy 
hábil a la hora de gestionar la 
información que posee. Temido 
sobre todo por los candidatos 
más vulnerables, el headhunter 
suele guardar bien sus trucos, 
pero una de ellos se ha propues-
to identificarlos y compartirlos 
con los lectores en un libro muy 
práctico. 
¿Qué tipo de talento busca el 
headhunter? ¿Cómo funciona 
su networking? Arancha Ruiz da 
respuesta a estas y a otras pre-
guntas en Qué busca el head-
hunter, una obra avalada por la 
experiencia de esta cazatalen-
tos, directora de la compañía 
Headhunter & Talentist, espe-
cialista en marca personal, pro-
fesora en IE Business School y 
colaboradora habitual en el blog 
Historias de Cracks.

Las preferencias 
del cazatalentos, 

al descubierto

*Heineken puso a prueba a sus candidatos durante el proceso de selección y capturó cada momento en la película The candidate, que se distribuyó al 
equipo de Marketing de la compañía a través de un portal interno para que pudieran votar por su favorito.
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