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Acta de la reunió de la Comissió Permanent del
Consell de la Formació Professional
Data

28

02

Inici

16

10

2017

Tipus de reunió:
Ordinària
Extraordinària

Fi

18

00

Òrgan de govern :

Urgent

Grup de Treball:

Plenari

Fòrum de Ciutats amb Consells de la FP

Comissió Permanent

Grup treball FCT

Grup Estable

Grup treball Mobilitat Internacional
Tutoria d’acompanyament
La maleta de les famílies
Grup impulsor Premi Nous Professionals
Grup de treball PFI a Terrassa
Grup de treball Garantia Juvenil a
Terrassa

Lloc

Sala de reunions Presidència. Raval de Montserrat 2n pis
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Assistents:
Cognoms i nom

Càrrec

Institució

Presència

Aguinaga, David

Representant

Grup Municipal
Ciutadans

√

Alcalá, Lluís

Director del Servei d’Educació

Ajuntament de Terrassa

√

Aragonés, Raúl

Representant Comissions
Obreres de Catalunya

√

Beltran , Josep

Director de Serveis a empreses

Comissions Obreres de
Catalunya
Cambra de Comerç de
Terrassa

Cabezas, Cesc

Representant

Grup Municipal ERC

√

Roca, Xavier
Delega: David González
Dinarès, Marta
Duque, Noel

Fontané, Ferran

Delegat rector
Subdirector acadèmic Escola
Superior d'Enginyeries
Industrial, Aeroespacial i
Audiovisual de Terrassa
ESEIAAT
Secretària Tècnica del Consell
FP
Regidor de Serveis
Social,Joventut i Lleure
Directora Serveis Socials
Director de l’Institut Santa
Eulàlia
Representant de centres de
formació públics

Ajuntament de Terrassa

Institut Santa Eulàlia

√

Giménez, Marta

Representant

Grup Municipal PP

Mañas, Manel

√
√

Ajuntament de Terrassa

Lleixà, Jordi

√

Ajuntament de Terrassa

Cap de Joventut i Lleure

Escola Salesians
Terrassa

Delega

√

UPC

Fusté, Laura

Titular
Escola
Salesians
Terrassa
Representant de centres de
formació privats/concertats
Secretari Comarcal de la FETEUGT Vallès Occidental

Disculpa
presència

√
√
√

Unió General de
Treballadors (UGT)

Martínez, Emiliano

Representant

Grup Municipal TeC

√

Martínez, Eulàlia

Directora de Fundació Cecot
Formació

Cecot

√

Mayola, Leandre

Gerent de Serveis de Promoció
Econòmica i Ocupació

Diputació de Barcelona

Megias, Dolores

Gerent de Foment de Terrassa

Ajuntament de Terrassa

√
√
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Melgares, Lluïsa

Cap de Servei de Polítiques de
Gènere

Ajuntament de Terrassa

√

Monfort, Alex

Director de Serveis a les
Persones

Ajuntament de Terrassa

√

Morera, Luci

Tècnica del Consell FP

Ajuntament de Terrassa

Moya, Sara

Representant

Grup Municipal CUP

Plana, Jordi
Delega:
Ana de Alòs

Gerent de serveis d’Educació

Diputació de Barcelona

Reche, Patricia

Representant col·lectiu joves

Consell Local de Joves
de Terrassa

Ribera, Rosa M

Rivera, Elena
Sàmper, Miquel
Sanz, Gemma

Senserrich, Magí

Regidora d’Educació
Vicepresidenta del Consell de
la Formació Professional de
Terrassa
Directora Oficina de Treball de
la Generalitat - Terrassa
Regidor de Promoció
Econòmica
Membre executiu de la Cambra
Presidenta Comissió Nova
Indústria i Sostenibilitat
Responsable Federació
Ensenyament Treballadors
Educació UGT Vallès
Occidental

√
√
√
√

Ajuntament de Terrassa

√

Servei d’Ocupació de
Catalunya

√

Ajuntament de Terrassa

√

Cambra de Comerç de
Terrassa

√

Unió General de
Treballadors (UGT)

Seto, Jordi

Representant CCOO

Comissions Obreres de
Catalunya

Vigués, Mariona
Delega:
Miquel Samper

Representant

Grup Municipal CDC

Viñas, Carme

Coordinadora territorial
d’Ensenyaments Professionals

Vitolo, Mónica

Representant de la FETE-UGT

Departament d’Educació
Generalitat de Catalunya
Unió General de
Treballadors (UGT)

√
√
√
√
√

A la Sala de reunions Presidència de l’Ajuntament de Terrassa, a 28 de febrer de 2017, es
reuneix la Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional de Terrassa, per fer
sessió Ordinària, sota la Presidència de la Sra. Rosa M. Ribera.
Assisteixen també els membres que s’anomenen.
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Oberta la sessió per la Presidència a les 16.10h, i desprès d’una roda de presentació, es
procedeix a l’examen del contingut de l’ordre del dia de la reunió d’acord amb els punts que
seguidament s’indiquen.

Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
2. Informe de la Presidència.
3. Informació de les diferents entitats.
4. Proposta d’Informe anual 2016 del Consell de la Formació Professional de
Terrassa.
5. Proposta de Pla de treball 2017 del Consell de la Formació Professional de
Terrassa. Novetats: Estudi “Diagnosi FPTerrassa 2017”, i Mapa d’Orientació de la
ciutat.
6. Calendari de reunions 2017.
7. Oferta formativa FP 2017-18. Novetats del departament d’Ensenyament.
8. Torn obert de paraules.

Acords presos:
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Per unanimitat dels membres de la Comissió Permanent presents en la reunió, es dóna per
aprovada l’acta de la reunió anterior de la Comissió Permanent del Consell de la Formació
Professional de Terrassa.
2. Informe de la presidència.
La presidenta de la Comissió Permanent, Sra. Rosa M. Ribera, resumeix les principals
actuacions realitzades des de l’anterior Comissió Permanent que segueix l’estructura del pla de
treball de 2017. Els assistents tenen a la carpeta aquest informe. Es destaquen:
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- De la línea 4 (Facilitar la Formació en centres de treball i la FP dual) . Les dificultats
informatives sobre la FP Dual, per les que s’està treballant
- De la línea 5 (Promoure la mobilitat internacional). El canvi d’actuació iniciat en la mobilitat
internacional. Enguany hi ha hagut un taller informatiu dut a terme per Cambra de Comerç de
Terrassa als centres que demanen projectes europeus i un suport telefònic per ajudar-los a
sol·licitar les beques.
- De la línea 7 (Facilitar l’orientació al llarg de la vida). Es remarca la demanda feta a Diputació
de Barcelona de suport tècnic per l’elaboració d’un mapa de recursos d’orientació per a la
ciutat.
- De la línea 8 (Promocionar i difondre la formació professional). Es dona a conèixer que l’acte
de lliurament Premis Nous Professionals tindrà lloc el dimarts 20/06/2017 a la sala d’actes de
l’Escola Industrial (Edifici Modernista)
3. Informació de les diferents entitats.
Entitats, representants polítics i sindicals, centres educatius i serveis de l’administració
pública expliquen i exposen novetats, dificultats i dubtes per treballar conjuntament amb
l’objectiu de millorar la formació professional.
La Sra. Eulàlia Martínez inicia la seva intervenció recordant que la Cecot sempre s’ha
prestat per participar i oferir els seus espais per l’acte dels Premis Nous Professionals. Informa
sobre la participació que estan realitzant al nou Consell FP Vallès sud a Sabadell on s’està
treballant també, per impulsar que la part educativa s’adapti al mon laboral. Pel que fa a la
diagnosi que es vol engegar a Terrassa, fa referència al grup de treball on van participar amb
l’assistència de la Sra. Carme Viñas que, com a coordinadora territorial d’Ensenyaments
Professionals, els va informar que l’actuació del departament en tema de planificació i
organització de cursos és a 5 anys vista. Aprofita per proposar una coordinació entre tots els
Consells de la FP de la comarca que en aquests moments en son 3.
El Sr. Jordi Lleixà continua preocupat pel tema dels joves que no estudien ni treballen i no
tenen el graduat. Constata que segueixen havent-hi joves al carrer, en canvi que no hi ha el
finançament adequat per obrir altres programes, Salesians n’ha tornat a demanar sense
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aconseguir-ne. Recorda els que si que funcionen: En trajecte, la Fundació MAIN, la Garantia
Juvenil, les tutories d’acompanyament. Però afegeix que caldria algun programa que potenciés
el vincle amb aquests joves per derivar-los cap als programes existents.
La Sra. Dolors Megias informa de la modificació per la sol·licitud de Garantia Juvenil, és molt
mes fàcil de sol·licitar. En aquests moments només cal 1 dia a l’atur i 1 dia d’haver acabat
alguna formació o estudis.
La Sra. Elena Rivera recorda la millora de les dades d’atur i de les ofertes existents. Tot i
això reconeix l’existència de joves al carrer, pensant que el problema pot ser la motivació
d’aquest grup lligada a l’actitud. Reflexiona sobre la importància i coneixement que es dona als
programes integrals.
La Sra. Marta Dinarès informa de la data del Plenari, el 15/03 (data modificada) a la sala
de la biblioteca Central de Terrassa. Aquesta vegada no podrà ser a Foment per qüestions
d’obres i reformes.
4. Proposta d’Informe anual 2016 del Consell de la Formació Professional de Terrassa.
La Sra. Rosa M. Ribera explica que l’equip tècnic està elaborant l’informe anual 2016 i
serà presentat al Plenari Anual que es farà al mes de març.
5. Proposta de Pla de treball 2017 del Consell de la Formació Professional de
Terrassa. Novetats: Estudi “Diagnosi FPTerrassa 2017”, i Mapa d’Orientació de
la ciutat.
La Sra. Rosa Ribera inicia el seu torn amb la informació del nou reglament del Consell
degut al nou reglament de participació ciutadana. Segons aquesta nova legislació el
Plenari s’hauria de reunir 4 vegades l’any. Es proposa que, per la pròpia estructura i
organització del consell, amb l’aprovació de tots els membres, es mantingui el format de 3
reunions de la Permanent i 1 Plenari, afegeix que precisament aquest Consell ha estat
molt innovador i recorda que ha estat un model per a altres ciutats. Explica que s’està
elaborant un esborrany del reglament per a fer arribar a totes les persones membres per
a fer les esmenes oportunes i poder-lo aprovar en el Plenari. El Sr. Lluís Alcalà creu
que, degut a aquesta particularitat del consell com a orgue participatiu i àgil,

serà
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possible de mantenir aquesta estructura i funcionament. Com un dels nous trets informa
que la participació a les reunions hauran de ser públiques i obertes. En aquest punt el Sr.
Jordi Setó dona importància al bon funcionament del Consell per pràctic i tècnic valorantlo com a una de les experiències mes bones. El Sr. Emiliano Martínez afegeix que amb
aquest nou reglament es busca una organització efectiva i la constatació de la diversitat.
La Sra. Rosa Ribera fa esment de l’estudi “Diagnosi FP Terrassa 2017” que s’iniciarà
al mes de maig, de les necessitats actuals a la ciutat per a fer una bona anàlisi. Recorda
que, tot i les dificultats en els pressupostos, pel fet de prioritzar altres línees, s’ha cregut
molt necessari aquest estudi. El Sr. Lluis Alcalà afegeix que s’utilitzarà una metodologia
que faciliti la participació de tots els agents i elements. La Sra. Marta Dinarès informa que
serà la Fundació Barcelona FP qui farà l’estudi, entitat que es vindrà a presentar en el
Plenari. Fins al seu inici es crearan taules de treball per anar avançant i consensuant.
Creu que és important que el Consell tingui el seu propi observatori.
El Sr. Jordi Setó pregunta sobre el grup de treball de FCT (Formació Centres de
Treball) per la importància de la relació entre mon laboral – educació a través de les
pràctiques, creu necessari reactivar-lo. La Sra. Marta Dinarès explica que a l’octubre del
2016 va ser la darrera trobada d’aquest grup, on hi havia treballant-hi unes 8/9 persones.
Recull la proposta per reactivar el grup i remarca la necessitat que hi participin també
empreses. La Sra. Eulàlia Martínez informa de l’ajut que fan des de la Cecot, d’enviar un
qüestionari a les empreses per facilitar les pràctiques als centres educatius.
El Sr. Lluís Alcalà, pel que fa a les mobilitats europees, explica el canvi de criteri del
Ministeri per concedir les beques. Fins el curs passat es valoraven les entitats, com la
Cambra de Comerç, que feien d’intermediaris sobretot per la recerca d’empreses per
acollir l’alumnat en pràctiques. A partir d’aquest any es demana que siguin els mateixos
centres educatius qui ho gestionin, amb la càrrega que li suposa al centre. Explica que en
aquests moments ja no hi ha recursos europeus per aquest finançament per la qual cosa
l’Ajuntament ha assumit el cost del taller informatiu que La Cambra es va oferir als
centres educatius per a la gestió de la sol.licitud de les beques i un suport telefònic per
dubtes durant l’any. El Sr. Josep Beltran recorda que el consorci que es va crear fa 10
anys, en el seu moment va ser molt innovador ja que el consorci vinculava tots els actors
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que hi intervenien: el protocol, la xarxa d’empreses i els centres educatius. En aquest
moment, per manca de recursos i dels canvis de criteri s’ha acordat amb l’Ajuntament el
pla de xoc concret per passar a estudiar la continuïtat mes endavant. El Sr. David
Aguinaga fa una crida a la intervenció de l’àrea de Relacions Internacionals per a fer les
gestions de contactes amb les empreses. La Sra. Rosa Ribera recorda que en aquesta
àrea actualment hi ha treballant una persona a jornada sencera i una altra a mitja jornada.
Respecte al tema dels joves que no estan estudiant ni treballant, la Sra. Laura Fusté
informa que el programa “entrajecte” va començar la seva 3a edició el mes de febrer. Fa
notar la manca de recursos però explica que se’n beneficien 30 joves amb una tècnica
educadora. El programa afegeix que funciona bé i està molt ben valorat. Comenta que del
programa Garantia Juvenil hi ha 2 impulsores, des del mes de novembre, que atenen els
joves no només a la casa Baumann, també podran fer acompanyament per a fer les
inscripcions i facilitar-los informació. Recalca que, els educadors de medi obert estan fent
la tasca d’acompanyar i rescatar a joves que no estudien ni treballen.
Pel que fa al tema de l’orientació el Sr. Jordi Lleixà apunta la importància de fer arribar
a les famílies, que estan molt desorientades, tota la informació que hi ha. Per aquest punt
la Sra. Rosa Ribera suggereix, pel curs vinent, d’enviar tota la informació necessària a les
famílies de 4t d’ESO A la vegada, el Sr Jordi Lleixà recalca la necessitat d’establir una
bona relació amb els tutors de 4t d’ESO que son les persones que mes coneixement
directe tenen d’aquest alumnat en cas d’abandonament. El Sr. Lluís Alcalà recorda la
importància del treball que es fa amb les Tutories d’Acompanyament a 6 instituts.
Respecte al “mapa d’orientació”, la Sra. Rosa Ribera informa del suport tècnic que s’ha
demanat a la Diputació per aconseguir una fotografia de la ciutat de tots els recursos
existents. La Sra. Ana Alòs, com a responsable de la Diputació, explica que el suport
tècnic consistirà en identificar els recursos i fer l’acompanyament necessari que s’enten
per orientació. Recalca la importància de conèixer el que hi ha en funcionament per tal
d’identificar els buits i gestionar les duplicitats.
En acabar les intervencions, queda pendent de l’aprovació en el Plenari.
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6. Calendari de reunions 2017.
La Sra. Marta Dinarès recorda la data del Plenari el proper 15/03, data que es va
haver de canviar del 14/03, i que tindrà lloc a la sala d’actes de la Biblioteca Central
per motius d’obres a la sala de Foment. Recorda també la propera Comissió
Permanent el dia 23/05, a la vegada que implica als assistents a pensar en temes per
a la propera Jornada de FP.
7. Oferta formativa FP 2017-18. Novetats del departament d’Ensenyament.
La Sra. Marta Dinarès informa que, la Sra. Carme Viñas per mail ha donat a conèixer
que encara no està tancat el programa. També afegeix que des del Consell de la FP s’ha
enviat un mail als centres educatius perquè ens facin arribar les seves propostes.

8. Torn obert de paraules.
El Sr. David Aguinaga apunta de posar etiquetes a les carpetes que es donen e la reunió
per actualitzar-les. La Sra. Marta Dinarès explica que hi ha encara una bona quantitat de
carpetes i que es creu necessari el seu reciclatge.
El Sr. David Aguinaga comenta que en el punt de la formació en centres de treball s’ha
comentat que les empreses provenen directament de la Cambra i de la Cecot. La Sra. Dolors
Megias recorda que hi ha un web creat per les empreses per a donar informació respecte a les
pràctiques, la base de dades QBID. El Sr. Miquel Samper exposa el problema de la FP Dual
entre els departaments d’ensenyament , que volen mantenir la formació, i el de treball que
reivindica una pertinença. Opina que el problema és competencial perquè la Generalitat no
acaba de posar-se d’acord d’on hauria de pertànyer. Recorda la llei aprovada fa un any i mig
però que encara no s’ha articulat per aquest problema. El Sr. Jordi Setó recorda la importància
de les necessitats formatives de l’alumnat que cal donar el màxim coneixement. La Sra. Laura
Fusté incideix en aquest moment que cal tenir present la persona jove i les seves necessitats.
Creu que no els hi arriba prou informació sobre la formació professional. El Sr. Josep Beltran
opina que la persona jove vol conèixer on trobarà feina, en cas contrari sorgeix la desil.lució i
desmotivació. El Sr. Jordi Lleixà afegeix que el professorat no pot ocupar les dues vessants:
orientació i cercador d’empreses, opina que cada professional hauria de poder fer la seva feina.
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El Sr. Emiliano Martínez creu que l’Ajuntament te l’obligació de donar el millor servei i cal
buscar una solució per una millor coordinació. Afegeix que caldria dotar del màxim d’informació
als centres educatius de les empreses. La Sra. Rosa Ribera recorda que a la reunió de la
comissió Permanent anterior es va quedar que Foment faria un web que facilités aquesta
informació. La Sra. Dolors Megias diu que tenen pensat parlar amb tècnics per unificar els 2
webs que ja tenen ells en funcionament, o bé crear-ne una de nova. Informa que en aquest
moment ja tenen un pressupost i que en 3o 4 mesos ja podrien aportar una proposta. El Sr.
David González explica el funcionament a la UPC per a les pràctiques d’empresa i estudiants.
Explica que hi ha una borsa (web) on les empreses pengen les ofertes i el perfil necessari per a
cobrir-les. L’alumnat interessat signa un conveni amb la universitat per poder entrar i utilitzar el
suport informàtic. A la vegada hi ha una persona responsable acadèmica que fa el seguiment
de l’alumnat.
No hi ha més aportacions.

Un cop finalitzat el contingut de l’ordre del dia de la reunió, es dóna per acabat l’acte, quan són
les 18:00 hores del dia de la data, de la qual s’estén la present Acta, que serà aprovada,
desprès de recollir les esmenes i modificacions, al proper Plenari del dia 15 de març de 2017.

