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Acta: Comissió Permanent

Data

13 10 2021

Inici

   16: 00

Fi        

17: 40

Tipus de reunió: 
       
       Ordinària☒

        Extraordinària☐
     
       Urgent☐

Òrgan de govern : 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 Terrassa Orienta ☐

Assistència 
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Aguinaga, David Representant Grup Municipal Ciutadans
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Argüello, Francesc X. Director Oficina de Treball Departament de Treball

Armengol, Josep Vicepresident del Consell FP Institut Industrial

Armengol, Miquel
Representant de centres de 
formació privats/concertats Escola Salesians Terrassa

Beltran, Josep
Director de Serveis a 
empreses Cambra de Comerç de Terrassa

Ciurana, Teresa Regidora Educació Ajuntament de Terrassa

Dinarès, Marta Tècnica Servei FP Ajuntament de Terrassa

Forn, Pep
Regidor d'Universitats i 
Innovació Ajuntament de Terrassa

Lázaro, Carlos Representant Grup Municipal PSC

Martínez, Eulàlia
Directora de Fundació Cecot 
Formació Cecot

Martínez, Montserrat Ajuntament de Terrassa

Martínez, Ona Regidora Joventut Ajuntament de Terrassa

Martínez, Santi Cap d’Àrea Ajuntament de Terrassa

Mencia, Marta
Secretària tècnica del 
Consell FP Ajuntament de Terrassa

Moral, Paola Cecilia Municipi àrea d'influència Regidora d'educació Vacarisses

Morera, Luci Tècnica Servei FP Ajuntament de Terrassa

Romañach, Maria Servei Ocupació i formació Ajuntament de Terrassa

Sanchez, Marta Grup Municipal JUNTS Ajuntament de Terrassa

Viñas, Carme

Coordinadora territorial 
d’Ensenyaments 
Professionals

Departament d’Educació Generalitat de 
Catalunya

S'excusen

Almolda, Beatriz Municipi àrea d'influència Regidora educació Ullastrell

Ballart, Jordi President Consell FP

Buch, Teresa
Director de Serveis a 
empreses Cambra de Comerç de Terrassa

Domínguez, José F. Representant sindical Comissions Obreres

Duque, Noel Regidor Serveis Socials Ajuntament de Terrassa

Esquius, Salvador Representant Grup Municipal TxT

González, David Sots director ESEIAAT ESEIAAT

González, Montse Representant sindical UGT
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Gonzalez, Marc Municipi àrea d'influència Regidor d’Educació Viladecavalls

Gutierrez, Pilar
Directora Serveis ocupació i 
formació Servei ocupació i formació

Homet, Rafael
Assessor Regidora 
d’Educació Ajuntament de Terrassa

Mayolas, Leandre
Gerent Serveis Promoció 
Econòmica Diputació de Barcelona

Molist, Anna
Representant de centres de 
formació públics Ins Terrassa

Núria Marin

Regidora d'Ocupació i 
Desenvolupament 
Econòmic / Regidoria 
Polítiques de Gènere Ajuntament de Terrassa

Roqué, Marta Municipi àrea d'influència Regidor d’Educació Rellinars

Rueda, Jordi Representant Grup Municipal PSC

Setó, Jordi Representant CCOO Comissions Obreres

Trullas, Montse Representant Grup Municipal JUNTS

Rodríguez, Pere Gremis i empreses Cambra de Comerç de Terrassa

Villagrasa, Josep Representant Grup Municipal ERC

Vitolo, Mónica Representant sindical FeSP-UGT

Ubicació: https://cutt.ly/rEgeXYm

Ordre del dia 

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior.
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2. Presentació de la proposta metodològica per l’anàlisi de l’oferta formativa de FP a

càrrec de CECOT.

3. Breu presentació del primer plantejament de la 3a edició de la Fira d’orientació Terrassa 
Tria Futur.

4. Proposta de candidatures terrassenques premis #FPCAT.

5. Informació dels agents socials, econòmics i educatius del Consell: novetats, 
dificultats,reptes i propostes en relació a l’FP.

6. Torn obert de paraules

Inicia la sessió a les 16:06h la Sra. Teresa Ciura que dona la benvinguda i fa 
els recordatoris pertinents pel que fa a les instruccions a la plataforma virtual. Qui 
som en el perfil d’entrada, aixeca la mà i micro tancat quan no es parli

1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior

La Sra. Teresa Ciurana comença la sessió demanant per l’aprovació de l’acta
anterior (enviada amb la convocatòria) si no hi ha cap inconvenient. En no haver-hi 
cap aportació, es dóna per aprovada. S’aprova per assentiment, per consens.

2. Presentació de la proposta metodològica per l’anàlisi de l’oferta formativa de FP a
càrrec de la Cecot.

La Sra. Teresa Ciurana dona pas a la Sra. Eulàlia Martínez de Cecot. 
Comença explicant que ja s’han fet altres informes 2018, que han abarcat molts 
factors i no es va ajustar bé, amb que realment necessitem.

La primera fase serà decidir qui en forma part, d’aquest estudi.  Tota l’FP de
la ciutat, incloent dons la  continua, CIFOS, reglada i ocupacional. Informació del
teixit productiu de Terrassa, el pes de cadascú, empreses i persones representades
per sector, i de l'alumnat d’ESO, projecció i orientació.

La segona fase. Decidir en quins sectors industrials de Terrassa, es projecte
la proposta. En principi es determina començar pels sectors del tèxtil i del metall.
Són sectors que costa molt trobar mà d’obra qualificada.  Fase de descripció    i
mapa de les formacions. Informació qualitativa i quantitativa, fer comparativa de la
situació, dels factors i necessitats sectorials.

Tenir a punt el document final en 6 mesos, recomanacions, ajuts, itineraris,
com encabir tot plegat.  Saber a quina administració demanem ajuda. Com a resum
dons:
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- cronograma en 6 mesos octubre-març
- 2 sectors 
- cada any diferents sectors
- març, conclusions.

La  Cecot  pot  liderar,  però  s’ha  de  saber  amb  quins  recursos  i   generar
compromís entre tots. Realitzar entre tots un informe de ciutat per decisions futures,
diferents  informes  i  estudis  a  la  ciutat,  Cambra,  SOC,  Depart.  recursos  d’altres
entitats. 

Sr. Santi Martinez- Exposa que tenim 2 treballs previs realitzats, un  per la
Diputació de Barcelona i l’altre pel Consell de l’FP de Barcelona, ambdós amb una
xarxa d’observatoris avançant en el tema. Important l’encaix oferta-demanda, però
queda camí per recórrer. Però això no es va concloure. Tot i així s’hauria d’aprofitar
aquesta feina feta, que va quedar a les portes d’aquests altres processos. Cal tenir
en reserva bibliogràfica tot el que ja està editat.

Sr.  Josep  Beltran-  Dona  conformitat  de  compromís  en  aquesta  proposta
d’estudi d’inserció i especifica que  quan s’identifiquin els sectors a treballar podran
col·laborar amb les seves empreses.

Sr.  Carlos  Lázaro-  Un  dels  sectors  podría  ser  relacionat  amb l’economía
circular, els sectors escollits son flexible? o només aquests 2 sectors?

Sra Eulàlia Martínez- Aquests dos sectors són una proposta per les queixes
que  tenim  d’aquests  sectors.  Però  es  decidirà  segons  consideri  la  majoria,  per
consens.

Sr. Josep Armengol- En aquest moment hi ha una demanda no satisfeta, i per
tant s’ha d’estar en primera línea. De totes maneres és una base metodològica, i
després ja anirem  obrint el ventall, primer  de tot satisfer les necessitats inicials.

Sra Carme Viñas- En quan al sector tèxtil, tenen quantificada la demanda de
del sector. La  quantitat de professionals i quins perfils es demanen. per tant es una
mica estrany tot plegat. precisament sempre tenen problemes per colocar la gent

                                                                                                                   
Servei d'Educació/ Servei FP        Rasa, 24                               Com arribar-hi                  @consellfp
Àrea Cicles de la Vida                   08221 Terrassa                   Plaça Didó L1                 FPTerrassa
                                                      Telf: 937397405                    Mercat L1 L2 L3 L4 L5      @consellfptrs
                                                 consellfp@terrassa.cat       L6 L8 L9 12 L13
                                                       www.terrassa.cat/fp           Terrassa Rambla 



                                                                                                                                     7

(en  referencia  a  l’Institut  Terrassa).Creu  que  hi  ha  sector  més  necessitats  de
personal, es una observació i opinió personal.

Sra.Eulàlia Martinez- Pot disposar del llistat d’oficis del tèxtil  i  de totes les
demandes. Pot demanar informació al llarg de la reunió.

Sr. Josep Armengol- El problema de partida, es la molta oferta formativa i que
per  tant  no  queda  tota  coberta.  Objectiu:  Analitzar  per  què  no  està  coberta  i
comparar-la amb la necessitat de les empreses. Perquè no es vol estudiar aquests
cicles?  Encara  hi  ha  un  gran  desconeixement  entre  la  ciutadania,   si  busquem
teixidors,  hem  de  transmetre  la  manera  de  conseguir-ne,  quins   CIFOS  són
necessaris per acabar de formar els alumnes, perquè amb els coneixements que
dona  cicle no n'hi  ha prou. Un empresari  demana operaris a l'Institut  Terrassa,
resposta, no cal anar-hi,. Volem enfocar el problema de manera global, quina oferta
hi ha en aquest sector, com la podem racionalitzar i  comparar amb el que demanen
les empreses. El problema es  complexe.

Sr.  Xavier  Argüello-  Portar  aquesta  proposta  al  nostre  terreny,  posar-nos
d’acord i satisfer a les empreses. S’organitzen cursos que després no s’omplen, i no
avancem. Sobre paper, es difícil, així doncs, adaptar-nos a la realitat.  La proposta
és molt pràctica, i  hauria de quedar resolta avui. Està d’acord amb la Sr. Carme
Viñas, hi ha molts sector que no veuen els alumnes de grau mitjà com a possibles
operaris per treballar  a les seves empreses. Per tant anem avançant i començem
ja, en el sector que es decideixi. Contractació de personal en pràctiques, senses
experiencia, començar de zero.

Sr. Josep Armengol-  La formació dual d’Alemanya, aposta per  compromís
amb l’empresa.  Selecciona a l’alumnat i li fa un contracte de formació. Té un cost i
una responsabilitat. Aquest és el camí que ens agradaria. Complementar-ho des del
nostre sistema. 

Sr. Xavier Argüelo- Totes les modalitats: FP Dual, pràctiques FCT, o inclus
pràctiques sense cap titulació.

 
Sr. Josep Armengol- Els cicles de grau mitjà no proporcionen personal que

satisfagi a les empreses, aquests alumnes són de poc interès per les empreses. El
grau superior és diferent, més implicació. Al cicle de grau mitjà li cal una revisió en
profunditat.
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Sr. Santi  Martinez- S’hauria de crear un grup de treball  ara mateix, donar
resposta  ràpida  a  aquests  plantejaments.  Primer  una  recollida  de  documentació
prèvia, dades necessàries pel diagnòstic i després perfilar quina metodología fem.
Important posar-nos a treballar de seguida per desencallar aquesta proposta.

Sr.  Xavier Argüello- Quina estructura ha de tenir aquest grup de treball,  a
quins àmbits ens estem referint,  quina composició de membres. El seu personal
poden col·laborar a nivell tècnic.

Sra Marta Mencia- Ens falten dades de ciutat,  el SOC s'ha de comprometre a
ajudar-nos per recollir  dades,  tot  i  que s’ha de fer  la demanda a Barcelona.  En
aquest cas  les entitats que fan CP, CIFOS,  sí que poden aportar les  dades.

Sra  Maria  Romañach-  Des de Foment  de Terrassa participaran i  estan  a
disposició del que calgui.

Sr. Santi Martinez-. Com a organització interna d’aquest treball  de diagnosi
podem  compta  doncs  amb:  l'Ajuntament  de  Terrassa,  amb  els  seus  serveis
d’educació, ocupació, observatori,  el SOC, el dep d’Educació, la Cecot, la Cambra i
sindicats., amb el lideratge de la Cecot.

Sr.  Josep  Armengol-  Proposa  que  el  grup  sigui  reduït,  si  no  serà  difícil
optimitzar el temps.  Podria ser un grup de 6 persones, 10s serien massa. Implicar
les  empreses del sector des del primer dia.

La  Sra.  Teresa Ciurana,  dona coneixement  que ja  queda clar  el  grup de
treball, i per tant es pot tirar endavant.

3.   Breu presentació del primer plantejament de la 3a edició de la Fira d’orientació   
Terrassa Tria Futur

El Sr. Santi Martinez dona coneixement  de la informació referent a la 
pròxima  Fira d’orientació.

- Recuperar el  format de Fira presencial  que hagués hagut  de fer la
primera edició, tot i així amb la pandèmia hem après molt i després de
dues  edicions virtuals,  serà mixte.  Presencialitat  i  format telemàtic.
Les activitates que no encaixin  en format presencial, seran telemàtic.
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- Calendari:2a  setmana  de  març  de  2022.  Pel  tema  de  les
preinscripcions  que  s’avancen,  la  Fira  també.  Ens  situa  a  març  la
preinscripció, per tant la Fira seria abans, condició d’haver estafeta la
condició d’orientació abans de presa de decisió.

- La  Mostra  de  l’ensenyament  de  Joventut  estarà  dins  la  Fira,  es
fusionarà amb la Setmana d’activitat  Terrassa Tria Futur.  Serà més
que  una  Fira,  s’incorporaran  més  activitats  d’orientació  a  nivell  de
ciutat. Calendari més comprimit (Mostra), activitat orientativa, que puc
estudiar des de l’ESO?, anant després a els activitats telemàtiques,
act complementàries.
 

- Plantejament  d’oficis  multisectorial,  vocacions d’explicar-se i  reclutar
treball i talent. Simbiosi necessitats del món productiu,i oferta. 

Altres Fires del territori com Sabadell i  municipis, i l’activitat orientativa  que
plantegen a  Rubí, son altres opcions de la comarca. A nivell comarcal ens estem
coordinant, sincronitzar, donar-hi una mirada comarcal.

Sra. Eulàlia Martínez- Els sectors professionals han d’anar a les fires, però
primer  han  d’engrescar  als  joves,  entrar  als  centres  formatius,  fer  sessions
informatives  a 3r i 4t d’ESO per explicar els idearis professionals, fer demostració
amb  maquinària, fer tours virtuals, donar a conèixer que si fa dins l’empresa.

Sra.  Marta  Mencia-  En  aquesta  pròxima  edició  de  la  Fira  farem  format
presencial per 1a vegada. 

4.   Proposta de candidatures terrassenques premis #FPCAT  

La Sra.Teresa Ciurana  pasa la paraula a  la Sra. Marta Mencia per parlar de
les candidatures terrassenques del premis FPCAT.

Explica que l’any passat els terminis varen ser massa  justos, aquesta edició
volem començar abans i després de plantejar el tema en el marc del Grup Estable
ens anticipem per l’any vinent. Val la pena plantejar-se quines candidatures voldríem
i estar a temps de fer-ho. El desembre surt la convocatòria prèvia i al gener es fa
oficial. Important fer un recolzament per les propostes individuals. 
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 Hi haurà cinc categories (Premis 2020):
1. Bones pràctiques a les trajectòries individuals, de reconeixement de les actuacions dutes

a terme per persones físiques en l'exercici de les seves professions.
2. Bones pràctiques als centres formatius, de reconeixement d'experiències notables dutes 

a terme per centres que imparteixen formació professional inicial o ocupacional.
3. Bones pràctiques a les empreses i altres entitats, de reconeixement de contribucions 

significatives a la construcció d'una formació professional de qualitat dutes a terme per 
entitats públiques i privades

4. Premi a la recerca en el camp de la Formació Professional. (Desert)
5. Bones pràctiques a la trajectòria individual de la persona usuària de centres de formació 

professional.

En principi no hi ha canvis, en relació a l’edició passada. Quina funció hem de
tenir com a Consell?  han de ser uns premis de lliure concurrència, i han d'estar
avalats per poder presentar-los davant el Consell Català de l‘FP.  Des del la CP
proposem que no hi hagi cap tipus de  selecció, restar-ho obert, però si és important
poder canalitzar, difondre i donar consell.  Contribuir a que surtin més candidatures
terrassenques.

5.   Informació dels agents socials, econòmics i educatius del Consell: novetats,   
dificultats,reptes i propostes en relació a l’FP

La Sra. Teresa Ciurana demana si la resta d’agents també ens poden fer 
arribar les seves novetats, reptes i propostes de l’FP.

Sra.  Miquel Armengol-  Ens informa que tenen un nou taller  de mecànica i
electricitat a  Salesians Terrassa.. S’ha renovat tot, amb maquinària nova i la part
d’electricitat, automatismes i neumatica s’ha refet i ampliat. Ho posa a disposició de
la resta de membres de la CP per fer cursos per la ciutadania. Es farà inauguració
oficial, més endavant donaran data.

Sra.  Maria Romañach-  Ens anuncia que oficiosament   tenen aprovada una
subvenció  de   treball  als  barris,   una  casa  d’oficis  amb  una   especialitat  nova:
Dinamització,  activitats  esportives,  títol  de  monitor  d’esports.   Anteriorment  els
mòduls només eren de la família professional de la construcció. La OTG  farà la
selecció de les persones participants o directament a Foment. Itinerari de persones
del barri a través de l’esport. 

                                                                                                                   
Servei d'Educació/ Servei FP        Rasa, 24                               Com arribar-hi                  @consellfp
Àrea Cicles de la Vida                   08221 Terrassa                   Plaça Didó L1                 FPTerrassa
                                                      Telf: 937397405                    Mercat L1 L2 L3 L4 L5      @consellfptrs
                                                 consellfp@terrassa.cat       L6 L8 L9 12 L13
                                                       www.terrassa.cat/fp           Terrassa Rambla 



                                                                                                                                     11

Sra. Marta Mencia-  La informació  més completa i  actualitzada sobre les
alternatives formatives,  les presentarem a la reunió de la Xarxa Terrassa-Orienta,
que farem el mes de novembre, dins la pròxima trobades trimestrals.

Sr. David Aguinaga- Demana si es  coneixen els imports  que fan referència al
que s’està parlant. Es una llastima la limitació geogràfica,  només pel tema barri de
la Maurina i districte 2. En principino es pot ampliar  a d’altres districtes de la ciutat. 

Sr.  Xavier  Argüello-  S’ha  demanat  una  ampliació,  però  per  ara  no  hi  ha
possibilitat 

Sra.  Marta  Mencia-  En  el  portal  treballterrassa.  hi  trobem  tota  l’oferta
integrada d’FP,  els recursos estan a l’abast de tothom, des del Servei d’FP sempre
s’informa via correu electrònic  a tots els orientadors quan cal, de tots els recursos
que ens arriben al Consell i al Servei de Formació i Orientació Professional.

Sr.  Carles Lazaro-  La Casa d'oficis no arriba  a tot  el  jovent,  és necessari
planificar  altres  propostes  de  Noves  Oportunitats,  temps  enrere  hi  havia  més
programes, ara actualment hi ha poca oferta per la demanda existent. Parlem d’una
població  de  joves  que no tenen cap  expectativa  de  futur,  si  no  tenen a  l’abast
formació adequada per ells. Tenen voluntat de treballar, però hi ha poca oferta. Fa
falta una mirada diferent de l’FP pel joves amb necessitats especials.

Sr. Josep Armengol- Proposa les reunions itinerants, ja que recorda a tots els
presents que a partir de divendres 15 d’octubre tot serà presencial. 

Sra. Eulàlia Martinez- Presenta el programa Trenta Plus de Foment del Treball,
per a 16 joves,  a proposta de les empreses,  després se’ls formarà i  contractarà.
Tindran el salari mínim  pel SOC.  

El programa Singulars de Garantia Juvenil, aquest mes sortirà la convocatòria
per  a  60  joves  a  l’any.  Alumnat  de  baixa  qualificació,  amb  seguiment  tutorial  i
després retorn al sistema acadèmic o inserció laboral.
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També s’han fet les sol·licituds de la FOAP,  i ara estan esperant resposta. La
Formació  contínua  està  ja  demanada,  tot  està  en  marxa  i   al  portal  de  treball
terrassa.

Sra Maria Romañach- Tot el  gruix de formació  vindrà a mitjan de desembre.
Les accions formatives  començaran a partir de gener. L’alumnat que s’ha quedat
fora  se’l  pot   derivar  per  iniciar  un  altre  camí   de  formació  professional  per  a
l’ocupació,  es una bona opció.  Equilibrar  la  oferta  formativa a  la ciutat.  Aquesta
també existeix, sobretot per joves que s’han quedat sense fer res.

Sra.  Marta Mencia-  Els FPI  encara continuen existint,  els hi  han canviat  el
nom. Des del Servei d’orientació i FP fem molta difusió als orientadors sobre tot els
membres de la Xarxa Terrassa-Orienta per tant, també podem fer-ho a la Comissió
Permanent, si cal.

Sr. David Aguinaga- Les beques donades per la Fundació Impulsa, mentories,
voluntariat  d’aquest  curs  20-21,  no  he  tingut  cap  més  notícia  de  com  s’ha
desenvolupat. I en qian al Jove Decideix,  pels que no acaben l’eso, vol saber si hi
haurà més dotació econòmica.

Sra Teresa Ciurana Explica que aquesta proposta està en marxa, ja hi ha uns
joves que han estat becats, tenen mentor,  pc,  tarja bancària. … 22 alumnes becats,
publicarem una memòria a final d’any.

Sr. Maria Romañach-  El Jove Decidex es un programa de tastets d’ofici, molt
apropiat per els que no saben cap a on tirar. 

Sra Santi Martinez- Proposa de convidar en el Plenari a la Fundació Impulsa
per que facin un resum de tot el seguiment.

Sra.  Marta  Mencia-  Dina  informació  sobre  les  beques  de  complement
Erasmus +,  ja s’ha obert la convocatòria a la seu electrònica. Hi ha convocades 25
beques de 300€,  per alumnes que ja han obtingut prèviament la Beca Erasmus+.
Aquesta convocatòria es de lliure concurrència, per tant no sempre hi ha la mateixa
quantitat de beques als centres d’FP.  Però tots tenen les mateixes possibilitats ( en
resposta a la pregunta del Sr- Aguinaga)
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La regidora agraeix la presència de tots els participants a la reunió

Sense més qüestions es dóna per acabada la reunió a les 17:40h 
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