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ACT A DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PEL PLENARI DEL CONSELL DE LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE TERRASSA EL 6 DE MARÇ DE 2019
PRESIDÈNCIA
Sr. Alfredo Vega, president del Consell FP, alcalde de Terrassa.
MEMBRES ASSISTENTS
Aguinaga, David
Alemany, Ramon
Álvarez, Ricardo
Armengol, Josep
Beltran, Fermí
Beltran, Josep
Cid, Marta
Dinares, Marta
Gimenez, Manuel
Guimerà, Josep
Grayling, George P.
Lao, Montse
López, Juanjo
Marco, Josep Ma.
Marco, Vicente
Martinez, Emiliano
Martinez, Eulàlia
Megias, Dolores
Mencia, Marta
Mestre, Oriol
Mohedano, Fabian

Molist, Anna
Moreno, Sònia
Morera, Luci
Muñoz, Xavier
Ortiz, Miquel
Plana, Jordi
Pons, Neus
Punyet, Anna
Ramon, Montse
Rivera, Elena
Rifà, Epi
Rueda, Jordi
Rueda, Raquel
Sánchez, Adrian
Serrabasa, Gerard
Setó, Jordi
Soler, Aleix
Vega, Alfredo
Viñas, Carme

A la sala Magna de Cecot, a sis de març de l'any dos mil dinou, es reuneix el Plenari del
Consell de la Formació Professional de Terrassa, en sessió Ordinària.
Presideix l’acte el Sr. Alfredo Vega, alcalde de Terrassa.
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S’inicia la sessió passades deu minuts de les dotze del matí del dia de la data. El Sr.
Alfredo Vega, president de l’executiva del Consell de l’FP i alcalde de Terrassa dóna la
benvinguda a les persones assistents.
Tot seguit demana, si no hi ha cap inconvenient, de canviar l’ordre del dia degut
imprevistos a l’agenda del Sr. Fabián Mohedano.
Epígraf 4: Salutació del President del Consell Català de la Formació
Professional, el Sr. Fabian Mohedano i presentació “Situació del desplegament
de la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals”
El Sr. Fabián Mohedano dóna la benvinguda a tot el personal assistent i agraeix la
possibilitat d’explicar el moment on es troba la Llei 10/2015 en el seu desplegament.
Explica que l’FP, en aquest moment, es troba a la primavera i comencen els canvis i el
desplegament de la llei. Hi ha una bona entesa entre els dos departaments de Treball i
Educació. S’ha creat la comissió rectora de la formació i qualificació professionals per,
entre altres coses analitzar el que falla, idear estratègies per millorar i prestigiar el
sistema, equilibrar l’oferta de cursos.
Com a reptes creu que cal incentivar la formació Dual, estem encara al 20% de la
formació, per sota de la mitjana europea que està al 40%. A Catalunya creu que ens
caldrien unes 40.000 empreses per poder arribar a les xifres d’Alemanya que està al
60%. També incentiva a canviar la percepció ciutadana sobre l’FP perquè ja s’ha
sobrepassat el tema dignificar-la perquè creu que ja ho està prou. Per contra encara cal
explicar les realitats professionals ja que han canviat amb el temps i no son el que fa uns
anys eren les professions, sobretot les industrials. Cal seguir treballant per un canvi de
percepció tant en els joves, però també pares i mares i professorat de formació
professional. Un altre dels reptes és la millora de l’orientació fent acompanyament a la
persona en moments de decisió i al llarg de la vida, dels 6 als 99 anys. És molt important
l’avaluació, calen uns bons indicadors perquè faciliten que el resultat final sigui
representatiu perquè es pugin avaluar.
En el moment de finalitzar l’explicació el Sr. Fabián Mohedano informa que el
14/04, estan convidats pel Consell Català de l’FP a la Jornada Mon Local: Motor de la
Formació Professional on la Sra. Marta Mencia explicarà com a “Bones Pràctiques” el
treball Terrassa-Orienta. En aquesta jornada es presentarà la guia per als municipis per a
constituir un Consell de l’FP amb la presència dels consellers de Treball i Educació. Nota
de premsa.
Epígraf 1: Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
Un cop acabada la presentació del Sr. Fabián Mohedano, el Sr. Alfredo Vega pregunta
als membres del Plenari del Consell de la Formació Professional de Terrassa, presents a
la reunió, per possibles esmenes de l’acta de la reunió anterior. En no haver-n’hi,
s’aprova la mateixa per unanimitat.
Epígraf 2: Informe Anual del Consell de la Formació Professional de
Terrassa de l’any 2018.
El Sr. Alfredo Vega comenta el contingut de la carpeta que s’ha entregat als
presents on hi ha la transcripció de l’acta de la reunió anterior, l’informe anual 2018 del
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Consell de la Formació Professional i la proposta del Pla de Treball 2019 per ser aprovat
més endavant.
A continuació, passa la paraula a la Sra. Marta Mencía, secretaria tècnica del Consell de
l’FP que procedeix a fer un resum de l’Informe Anual, on queden exposades les línees
treballades. Com a destacat i novetat:
1. Funcionament intern i projecció externa:
En la línea general de funcionament del Consell, s’han realitzat: 1 plenari, 3
comissions Permanents i 4 Grups estables (3 d’ordinàries i 1 d’extraordinària). En el
Plenari s’accepta la candidatura del SR. Josep Armengol que passa a ocupar el
càrrec de vicepresident del Consell. Les publicacions de les actes de la comissió
permanent així com la del Plenari es troben a la web . Pel que fa a la transparència i
compartir informacions, s’ha mantingut la difusió a través de les xarxes socials
(Facebook, Instagram i Youtube) i s’ha incorporat l’e-butlletí.
2. Treballar en xarxa en el marc institucional català de la formació professional
Durant el 2018 s’han mantingut les 11 ciutats al Fòrum de ciutats amb Consell d’FP.
S’ha aprovat un Reglament Intern de funcionament i s’ha actualitzat el conveni
d’adhesions que se signa a Mataró el 18/04 amb la presència de tots els alcaldes. Es
realitzen 3 reunions amb un sol tema monogràfic sobre orientació. Es fa una visita
institucional a nivell tècnic al president del Consell Català d’FP, Sr. Fabián Mohedano,
per conèixer el desplegament de la Llei de l’FP i fer-li arribar demandes com a Fòrum.
3. Adequar la formació professional a les necessitats del sistema productiu
Al llarg del 2018 la Fundació BCN realitza la fase qualitativa i conclusions de l’estudi
“Adequació de l’oferta formativa FP a les necessitats del sistema produc tiu”. S’han
tingut en compte estudis ja existents i les aportacions dels agents educatius, socials,
econòmics així com l’Observatori Econòmic Social i de la Sostenibilitat de Terrassa.
S’ha participat en d’altres estudis similars per compartir metodologies i resultats com
la Xarxa d’Observatoris per al desenvolupament Econòmic Local (Xodel) A la vegada
que s’han realitzat 5 reunions a la Mesa de la formació pel treball del Pacte de la
Reindustrialització del Vallès Occidental.
4. Facilitar la formació en centres de treball i la formació dual:
Bàsicament s’informa i es deriva al portal Treballterrassa, nou espai de treball i
formació, que s’inaugura amb la conferència de l’economista Niño Becerra. En
aquesta web hi ha un apartat sobre pràctiques que poden utilitzar les empreses i els
centres educatius.
5. Promoure la mobilitat internacional
El Consell ha continuat oferint els complements a les beques Erasmus+ per CFGS
amb una dotació de 4.800€ i 16 beques. La novetat d’aquest any ha estat el valor fix
de 150€ per beca mes un valor variable en funció de la renda familiar. Han estat 15
les persones beneficiades d’aquestes beques.
6. Fomentar la continuïtat formativa i la inserció sòciolaboral del jovent
- Es continua amb el programa Tutoria d’Acompanyament, coordinat amb 4 serveis
municipals a 6 instituts públics on es tutoritza a 447 joves.
- Es realitzen, com cada any, dues jornades d’orientació al Vapor Universitari: la
d’estudis superiors i CFGS amb l’assistència de 880 alumnes de 15 centres i la de
CFGM i PFI amb 523 alumnes i 13 centres participants.
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- Es mantenen els dos Plans de Transició al Treball (PTT) de fusteria i cuina i PFI
d’Arts Gràfiques a la Llar.
- El programa de Diputació La Maleta de les Famílies, que es realitza des del 2014,
s’ha realitzat a 4 instituts amb xerrades on han participat 139 persones, tallers amb 31
assistents i tutories personalitzades amb 16 participants. S’han realitzat també 2
xerrades a 2 biblioteques.
- Aquest any de manera puntual i demanat pel grup municipal Ciutadans, es fa una
avaluació del programa Garantia Juvenil entre els serveis d’Educació, Joventut i
Foment.
7. Facilitar la orientació al llarg i ample de la vida
- Un cop acabat, durant l’any anterior, el suport de Diputació amb la identificació dels
serveis municipals que realitzen tasques d’orientació, es continua el treball amb la
incorporació d’entitats, administració pública (no municipal) i centres educatius. Es
convoquen dues trobades amb professionals dels tres sectors (administració pública
11 serveis, 12 entitats, 23 centres educatius) i es crea la Xarxa Terrassa – Orienta.
- Es decideix crear un grup de treball, amb components dels 3 àmbits per crear un
document consensuat: Acord Terrassa – Orienta.
- Fruit del treball amb Diputació es realitza un curs de formació a mida pel personal
tècnic de l’Ajuntament amb una assistència de 23 persones.
8. Promocionar i difondre la formació professional
- Difusió del llibret edició maig i edició novembre amb perspectiva integrada (inicial,
ocupacional i continua), 8.000 exemplars a 117 destinacions.
- Jornada “A Terrassa, parlem de l’FP” amb els temes: orientació al llarg de la vida i
vocacions industrials amb 153 assistents.
- Premis Nous Professionals, 13a edició. 116 resums executius, 91 projectes
presentats de 26 centres
Epígraf 3: Proposta de Pla de Treball del Consell de la Formació Professional de
Terrassa per a l’any 2019.
El Sr. Alfredo Vega dona pas al Sr. Josep Armengol que explica el Pla de treball de l’any
2019. Recorda que el document es troba a la carpeta i informa que es mantindran les 8
línies de treball.
Incidència a les novetats del 2019:
1. Funcionament intern i projecció externa:
- Incorporació dels municipis de l’àrea d’influència
- Afegir el Twiter com a canal de difusió
3. Adequar la formació professional a les necessitats del sistema productiu
- Col·laborar en la campanya de promoció de les vocacions industrials impulsada pel
Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental
- Col·laborar amb el Servei de Promoció Industrial de l’Ajuntament de Terrassa
5. Promoure la mobilitat internacional
- Incorporar la modalitat d’estudis a l’estranger, a més de les pràctiques a l’estranger.
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7. Facilitar la orientació al llarg i ample de la vida
- Mantenir trobades trimestrals de la xarxa Terrassa Orienta
- Publicar una guia de recursos i serveis d’orientació i un directori d’orientadors/es
adreçat a professionals
- Consensuar un manifest “Acord Terrassa Orienta”
8. Promocionar i difondre la formació professional
- Incorporació als Premis Nous Professionals de categories temàtiques: economia
circular, viabilitat empresarial, innovació , projecte interdisciplinar i economia social i
cooperativa. Participació de nous patrocinadors:3 empreses, Departament de Territori
i Sosteniblitat de la Generalitat i Diputació de Barcelona.
El Sr. Alfredo Vega demana l’aprovació del pla de treball per a l’any 2019, després de
donar opció a fer aportacions o preguntes. No hi ha cap intervenció i es dóna per aprovat
per assentiment dels assistents.
Epígraf 5: Presentació de les conclusions de l’estudi “Adequació de l’oferta
formativa en FP a les necessitats del sistema productiu a Terrassa” a càrrec de la
Fundació BCN Formació Professional
Seguint l’ordre del dia, el Sr. Alfredo Vega dona pas a la Sra. Neus Pons directora/gerent
de la Fundació BCN FP que presenta la Sra. Anna Punyet que ha elaborat l’estudi.
Explica les conclusions que es troben al document enllaçat. L’estudi ha estat fet a partir
de dades qualitatives (a partir d’entrevistes i dinàmiques participatives) i quantitatives
tenint present la formació professional integrada: inicial, per l’ocupació i continua. Per
conèixer si l’oferta d’FP s’ajusta al seu teixit productiu, han treballat en 3 àmbits: tèxtil,
metall i comerç. Finalment han elaborat unes recomanacions:
1.- Projecte compartit en matèria d’FP
2.- Impulsar una xarxa de comunicació entre els diferents agents
3.- Promocionar itineraris professionalitzadors integrals que permetin construir trajectòries
laborals
4.- Superar la barrera del localisme
Epígraf 6: Torn obert de paraules i tancament
El Sr. Alfredo Vega Pregunta a l’assistència si volen afegir alguna paraula, pregunta o
reflexió. No hi ha més paraules, per tant agraeix l’assistència a tothom i torna a remarcar
la importància de la Formació Professional, ja que Terrassa és ciutat educadora i
compromesa amb la igualtat d’oportunitats.
Es dóna per finalitzat l’acte quan són les tretze hores i vint minuts del dia 6 de març de
dos mil dinou.
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