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INTRODUCCIÓ  

 

El present document recull els treballs duts a terme al llarg de 2017 en el marc del seguiment del 

Pla d’acció per la dinamització dels polígons d’activitat econòmica de l’àmbit Penedès, elaborat l’any 

2016 com a fruit del Pla estratègic del Penedès (PEP), que establia la necessitat, entre d’altres,  de 

treballar per la millora de la competitivitat dels polígons d’activitat econòmica del Penedès. 

El  Pla d’acció per la dinamització dels polígons d’activitat econòmica de l’àmbit Penedès es va treballar 

de forma conjunta amb municipis i agents de les 4 comarques en base a una estructura formada per: 

 Un Nucli Motor, amb representació de les quatre capitals de comarca, la FEGP, la 

Mancomunitat Penedès-Garraf i la Fundació Pro Penedès. 

 Quatre comissions, estructurades per 4 grans àmbits: Energia, Infraestructures de 

telecomunicacions, Mobilitat i Formació. Cada comissió era liderada de forma transversal 

per un dels ajuntaments capital de comarca o per un dels agents (Vilafranca del Penedès en 

Energia, la Unió Empresarial de l’Anoia en TIC, el Vendrell en Mobilitat i Vilanova i la Geltrú 

en Formació). 

En aquest segon any s’ha seguit amb aquest mateix funcionament i s’han portat a terme les següents 

reunions i trobades: 

 Nucli motor: tres reunions, l’11 d’abril i el 28 de setembre de 207 i el 16 de gener de 2018. 

 Comissió d’Energia: reunió amb l’ICAEN el 14 de novembre de 2017 i Jornada sobre 

experiències d’autogeneració d’energia el 22 de març de 2018. 

 Comissió d’Infraestructures TIC: tres reunions, el 24 de maig i el 4 de desembre de 2017, i el 

13 de març de 2018. 

 Comissió de Mobilitat: dues reunions, el 29 de maig i el 18 de setembre de 2017. 

 Comissió de Formació: reunió amb el Departament d’Ensenyament el 12 de juliol de 2017 i 

jornada el 22 de febrer de 2018. 

A continuació es detalla el punt de partida i el desenvolupament dels treballs en cadascun d’aquests 

àmbits. 
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ÀMBIT 1: ENERGIA 

 

PUNT DE PARTIDA 

En el Pla d’Acció per la dinamització dels polígons d’activitat econòmica de l’àmbit Penedès, 

s’identifiquen els següents reptes a donar resposta en l’àmbit de l’energia, adreçats als polígons 

d’activitat econòmica: 

En relació a la reducció dels costos energètics (eficiència energètica): 

 Un problema generalitzat a les empreses industrials és que desconeixen en bona part on es 

produeix el consum de la seva instal·lació i per on es pot estalviar. S’apunta que un primer 

estalvi es pot fer mitjançant l’optimització en la contractació (potència contractada adequada 

als consums i negociació amb proveïdors) i l’establiment de protocols que ajudin a que es 

produeixi aquest estalvi (standbys, calderes que funcionen 24hx365dies, aires condicionats, 

etc. que es podrien apagar). La necessitat empresarial de reducció dels costos energètics es 

converteix en una obligació per les empreses que no són PIME amb la transposició de la 

directiva europea  2012/27/UE contemplat en el Real Decret 56/2016. 

 Amb aquests estalvis, després es pot reinvertir en d’altres actuacions que requereixen 

inversions, com són la instal·lació de sensors que permetin una gestió intel·ligent dels 

consums. 

 D’altres actuacions que requereixen inversions són el tractament de les fuites de calor o fred 

degut als mals aïllaments dels edificis industrials. 

 Amb tot, s’apunta que el major estalvi es produeix en el redisseny dels processos industrials. 

Tanmateix, s’assenyala que el principal fre a aquest tipus d’actuacions es deriven del fet que 

les instal·lacions industrials no estan preparades per una gestió intel·ligent, sovint són 

instal·lacions antigues que requereixen una inversió per adequar-les (quadres elèctrics, etc.). 

En relació a la transició cap a un model energètic més sostenible (diversificació energètica): 

 Un dels problemes que frena la transició és el desconeixement que es té des del sector 

industrial de les solucions i la rendibilitat de les inversions en renovables i de la seva viabilitat 

econòmica. Tampoc ajuda la incertesa jurídica del marc normatiu espanyol actual. 

 Un altre element que s’apunta és el desaprofitament que actualment es fa de les cobertes de 

les naus industrials, que poden ser utilitzades per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, 

que poden reportar a les empreses un ingrés addicional o, fins i tot, l’autoconsum. 

 En aquest sentit es considera la necessitat de promoure l’autogeneració d’energia a partir de 

l’aprofitament de cobertes amb plaques solars, la generació eòlica, la cogeneració, etc. 

 L’altre tema que s’assenyala que cal treballar és el concepte d’economia circular, fent un millor 

ús dels recursos sobrants, ja siguin energètics (calor sobrant) o bé d’altres subproductes 

inservibles i recursos compartibles (magatzems). 
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Problemàtiques compartides en els dos àmbits: 

 Algunes de les actuacions a emprendre per a reduir els costos energètics es poden finançar 

mitjançant els estalvis produïts en la factura arran de les optimitzacions en la gestió de la 

contractació i l’establiment de protocols, tanmateix de cara a emprendre les inversions que 

realment incideixen en la competitivitat del procés industrial, es posa de manifest la necessitat 

de donar a conèixer al teixit industrial els ajuts i les fonts de finançament disponibles. El 

mateix passa quan es parla de les inversions necessàries per a cercar fonts energètiques 

alternatives als combustibles fòssils.  

 Un altre punt que frena el desplegament de les actuacions en matèria energètica és la manca 

de competències dins l’empresa per a la gestió d’aquests temes. És a dir, els responsables de 

manteniment sovint no tenen cap mena de formació en aquests temes: energies renovables, 

contractació ni en l’establiment de protocols. En aquest sentit, s’apunta tant la necessitat de 

disposar d’un assessorament tècnic especialitzat com d’una capacitació dins l’empresa. 

 

Davant d’aquests reptes, el Pla planteja les següents accions: 

 

Acció 1. Creació d’un Agència territorial de l’Energia. Crear , en el marc de la Mancomunitat 

Penedès Garraf (incorporant l’Anoia i el Baix Penedès) i en col·laboració amb les agències locals ja 

existents (com la de Vilanova i la Geltrú) un ens que actuï en clau territorial per tal d’optimitzar els 

recursos i sumar esforços per part de les diferents administracions i ens públics que impulsen 

actuacions en aquest àmbit per aconseguir un impacte més ampli. 

Acció 2. Campanyes de sensibilització a la indústria. Es tracta de realitzar diferents actuacions 

per tal que les empreses prenguin consciència de la necessitat d’un canvi de model energètic i un 

ús eficient i sostenible d’aquest recurs. 

Acció 3. Introducció de la figura del gestor energètic i formació associada. Introducció del 

gestor energètic a les empreses, ja sigui de forma individual o compartida, a través de la figura que 

impulsa l’ICAEN, com a mitjà per a estendre els serveis de diagnòstic i d’auditoria energètica entre 

les PIME. 

Acció 4 . Incentius i fórmules de finançament. Estendre el coneixement sobre els ajuts, incentius 

i fórmules de finançament existents entre el teixit industrial i d’acompanyament en el procés de 

sol·licitud. Crear incentius fiscals i normatives d’àmbit local que afavoreixin la implantació 

d’empreses energèticament sostenibles i d’implementació de mesures. 

Acció 5. Compra agregada d’energia. Es tracta d’estendre l’experiència de la Unió Empresarial 
del Penedès pel que fa al servei de compra agregada d’energia a la resta del territori, incorporant 
la resta d’associacions empresarials tant de nivell territorial com de representació dels polígons 
industrials. 
 

Acció 6. Proves pilot. posar en marxa un programa d’assessorament per a disminuir els costos 

energètics a una mostra d’empreses representatives que serveixin com a exemple per estendre-les 

a la resta del teixit empresarial d’entre 20 i 250 treballadors. 
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Acció 7. Generació d’energia. Impulsar actuacions d’instal·lació de xarxes de districte per 

l’agrupació d’empreses consumidores d’energia amb fonts renovables utilitzant diferents 

tecnologies. 

 

DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

A la primera reunió celebrada entre els membres del Nucli motor, l’abril de 2017, es tracta 

abastament l’àmbit de l’Energia, amb el focus posat inicialment en els aspectes de governança i 

lideratge de les accions, així com en la transició cap a un nou model energètic.  

S’identifica la Mancomunitat Penedès-Garraf com l’agent central a nivell de territori pel que fa a 

l’impuls de les línies de treball en l’àmbit de l’energia que preveu el Pla, o les que s’acordin.  

En aquell moment es destaca el fet que tot el Pla pilota a l’entorn de la idea d’Agència de l’Energia. 

Des de la Mancomunitat s’apunta en aquell moment que es va intentar avançar en aquesta línia però 

que s’havia perdut la figura que s’hi dedicava per falta de subvenció, però que calia veure com 

reprendre el projecte. De fet, s’estava en un procés de repensar el propi model de la Mancomunitat 

per tal que pogués tenir un abast més ampli i no fos exclusivament un ens finalista. 

Es va debatre sobre si avançar en altres accions del pla encara que no hi hagués agència, però atès 

que en aquells moment la Mancomunitat Penedès-Garraf estava a l’espera de saber si comptaria amb 

els recursos tècnics necessaris, es decideix esperar a confirmar el paper que la Mancomunitat podria 

jugar. 

Passats uns mesos, a la reunió del Nucli motor de setembre 2017, encara en la mateixa situació pel 

que fa a la Mancomunitat, es decideix mirar d’avançar en altre línies al marge o en paral·lel al procés 

de construcció d’un model de governança i gestió de l’energia.  

Hi ha debat entre els assistents sobre fins a quin punt es pot anar avançant igualment en les altres 

accions previstes en el pla i aprofitar convocatòries que hi ha, com per exemple les del Servei de 

Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona. S’acorda que sí, i que com punt de partida es mirarà 

tota la informació que ja hi ha disponible del que es planteja a les accions 1.2, 1.3 i 1.4 del Pla. En 

aquest sentit, s’acorda fer primer una reunió amb l’ICAEN per veure tot el que ja es té (de les altres 

accions que inclou el Pla) .  

Més enllà d’això, es comenta que el que seria realment interessant seria que el Pla territorial 

preveiés que totes les zones industrials haguessin de funcionar tal com preveu el Pla d’Energia de 

Catalunya, com a mínim per la indústria nova, és a dir,  posant l’accent no tan en reconvertir el que 

ja hi ha sinó en tot allò nou que hi hagi. Per a això, caldria que  els representats del territori als 

consells comarcals ho defensessin a la comissió mixta Generalitat-Consells Comarcals, i abans 

caldria crear opinió en aquest sentit. Es planteja l’opció de fer una xerrada amb tots aquells agents 

implicats, en què es fes venir un representant del Pla d’Energia de Catalunya per informar, 

sensibilitzar, etc.  
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Des de la Fundació Pro-Penedès es fan les gestions per una primera reunió amb l’ICAEN, que té lloc 

el 14 de novembre de 2017 i a la qual també assisteix l’Ajuntament de Vilafranca, com a líder de la 

comissió d’energia. 

Des de l’ICAEN es recomana la constitució de taules de treball entre els agents i recursos tècnics 

existents i que ja treballen en aquest àmbit, una “Taula per la transició energètica”. Aquesta taula ha 

de focalitzar-se en dos aspectes claus que s’estan desenvolupant ràpidament, l’energia solar i el 

vehicle elèctric. S’han de tenir en compte altres agents que també estan involucrats en la 

transformació del model energètic i que fins ara no havien estat partícips. L’objectiu és crear un 

ecosistema de la transició energètica. Entre d’altres, s’hauria de constituir la taula amb els següents 

agents claus:  

o Tècnics d’energia 

o Tècnics de mobilitat 

o Tècnics d’urbanisme 

o Tècnics de medi ambient 

o Tècnics d’habitatge 

o Administradors de finques 

o Promotors i Constructors 

o Instal·ladors 

o Concessionaris de vehicles 

 

S’apunta que, per part de les administracions, una de les línies de treball bàsiques ha d’anar 

encaminada a ser agents facilitadors en la transició cap a generació d’energies netes i fórmules 

d’autoconsum, tot coordinant i modificant les regulacions, la normativa i les exigències tècniques 

sol·licitades, per a que aquestes no siguin una trava per la seva posada en marxa i no encareixi els 

costos.   

Així mateix, es comenta que gran part de les línies de treball en la sensibilització de l’estalvi energètic 

ja estan cobertes des de l’àmbit privat, que ofereix tot un ventall de solucions al respecte. El paper 

de l’administració pública ha d’apuntar cap a la sensibilització en la gestió de l’energia per part del 

client, ja sigui empresa o consumidor individual. Es presenta com a exemple la factura energètica, 

on és més fàcil i rentable l’estalvi econòmic a partir de la reducció de la potència, que afecta al tram 

fixe de la factura, més que no pas en la reducció del consum.  

Com a altres línies de treball, s’apunta que amb la indústria ja s’estan posant en marxa algunes 

iniciatives per a l’autoconsum que podrien servir com a exemple, i fins i tot fer-se extensible en petits 

grups d’empreses o polígons d’activitat econòmica, per a que puguin autogestionar i autoconsumir 

l’energia sense dependre de les grans comercialitzadores.  

Pel que fa als vehicles elèctrics, la visió de l’ICAEN és que cal evitar la reproducció del model de 

xarxes de benzineres en el cas dels punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. El consumidor ha de 

procurar-se l’energia per al vehicle des del seu domicili. Els punts de càrrega públics existents, s’han 

de destinar als usuaris que venen de fora del municipi, per facilitar la mobilitat sobre el territori, i 

no estar destinats únicament als veïns del mateix municipi.  
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Finalment, s’apunta que des del món acadèmic es dibuixen escenaris de futur en l’àmbit energètic, 

amb possibilitat que el 100% de l’energia elèctrica provingui de fonts renovables, especialment 

d’origen solar. Alhora, aquests escenaris dibuixen noves oportunitats i desenvolupament en 

ocupacions a les quals s’ha de donar resposta els propers anys.  

Per avançar en la línia de la transició cap a un nou model energètic en què l’autogeneració d’energia 

prengui un paper preeminent, a la següent reunió del Nucli motor, gener 2018, es decideix 

organitzar una jornada sobre experiències de producció d’energia a nivell d’empreses i polígons, en 

què, a part d’un ponent que emmarqués el tema, es portés a  empreses del territori que estiguessin 

en aquesta línia per tal que presentessin les seves experiències i les avantatge que els suposava. 

L’objectiu de la jornada és conscienciar les empreses, així com els ens locals del territori, de la 

viabilitat de noves formes de producció d’energia per autoconsum. 

La jornada es celebra el 22 de març de 2018 al matí, amb el següent programa: 

9:00h  Recepció i benvinguda dels assistents  

9:15h  Obertura  

Sra. Rosa Huguet, Presidenta Mancomunitat PG i Sr. Joan Manel Montfort, Secretari 

de la Fundació Pro-Penedès  

9:20h  Lluitar contra el canvi climàtic generant energia in-situ i ex-situ per les empreses.  

Ponència a càrrec del Prof. Josep Puig Boix, Doctorat en enginyeria industrial i vice-president 

d’EUROSOLAR, Associació Europea per les Energies Renovables. Expresident del Consell 

Rector de Som Energia.  

9:50h  Presentació d’experiències d’empreses  

Alcoholera CADES  

Paperera Pere Valls  

Celler Gramona  

Turisme rural Masia Can Pascol  

Celler Família Torres  

10:40h  Conclusions a càrrec del Sr. Santi Martinez, gerent de l’elèctrica independent 

Estabanell Energia  

10:55h  Cloenda a càrrec de la Sra. Assumpta Farran, directora de l’ICAEN.  

11:15h  Sortida cap al Celler de la Família Torres, a Pacs del Penedès  

11:30-12:15h  (OPCIONAL) Visita a les instal·lacions de producció d’energia del Celler de la 

Família Torres, a Pacs del Penedès. 
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Hi assisteixen 43 persones i el nivell de satisfacció és alt, com mostren les respostes al qüestionari 

de satisfacció passat: 

Núm. Respostes 16 

Qüestions Valoració mitja (sobre 10) 

1. El contingut de la jornada ha estat adequat per a la temàtica que es plantejava. 8,9 

2. L’exposició del professor Josep Puig i Boix ha estat clara i interessant. 9,3 

3. La presentació d’experiències per part d’empreses del territori ha estat interessant.  8,8 

4. La durada de la jornada ha estat l’adequada. 8,6 

5. L’espai i les instal·lacions utilitzades han estat adequats. 9,1 

6. Puntueu de 0 a 10 la valoració general (satisfacció) de la jornada. 8,8 

Valoració general 8,9 

 

Dels debats i les reflexions de la jornada es després, sens dubte, que l’autogeneració d’energia és un 

tema que genera interès i que hi ha un nucli d’empreses i agents que poden ser tractors en aquest 

àmbit. 

 

CONCLUSIONS 

Malgrat l’àmbit de l’Energia és potser el que ha costat més d’arrencar en aquests mesos, finalment 

s’ha fet un treball amb força impacte en dos sentits: 

- En el sentit de teixir complicitats amb l’ICAEN, que s’ha mostrat molt disposat a 

col·laboracions futures. 

- En el sentit de sensibilitzar i crear consciència, amb l’organització de la ‘Jornada sobre 

autogeneració d’energia a les empreses. Casos d’èxit al Penedès’ 

- Posar les bases per avançar en la línia d’un nou model de gestió i governança de l’energia, 

començant per la creació de la ‘Taula per la transició energètica’- Cada vegada hi ha més 

consciència vers la necessitat d’avançar cap un nou model energètic i al territori hi ha una 

base per crear la ‘Taula de la transició energètica’, tot i que caldrà definir la seva composició, 

funcionament i lideratge. 

En el decurs d’aquests mesos, la Mancomunitat s’ha reforçat i ha pres un paper actiu en la 

conceptualització, organització i desenvolupament de la Jornada, així com en el Nucli motor del Pla 

d’acció per la dinamització dels polígons d’activitat econòmica de l’àmbit Penedès. 

Al territori ja hi ha bones pràctiques existents que poden actuar de motor i d’exemple en la línia de 

l’autogeneració d’energia. 

Així mateix, s’han treballat ja diversos projectes que aborden l’àmbit de l’energia (projecte PECT 

‘Penedès Sostenible i Saludable’, projecte LIFE , etc....) 
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Cal crear més sinèrgies entre la comissió d’energia i la comissió de mobilitat, valorant l’opció que 

sigui una comissió única. 

Cara el futur, en el context creat, es valoraran de nou les línies de treball del Pla d’Acció que estan 

relacionades amb l’energia, de forma coordinada amb la resta de comissions, especialment la de 

Mobilitat.  
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ÀMBIT 2: INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS 

 

PUNT DE PARTIDA 

En el Pla d’Acció per la dinamització dels polígons d’activitat econòmica de l’àmbit Penedès 

s’identifiquen els següents reptes a donar resposta en l’àmbit de les infraestructures de 

telecomunicacions, adreçats als polígons d’activitat econòmica: 

En relació a la provisió de serveis: 

 Deficient oferta de serveis de cobertura de telèfon mòbil. 

 Deficiència estructural en la provisió de banda ampla, l’oferta no s’ajusta a les necessitats de 

servei de les empreses. 

 Deficiències en les xarxes de comunicacions degut a la no sincronia de les mateixes. 

En relació a l’estat i manca de manteniment de les instal·lacions: 

 Disfuncions ocasionades en instal·lacions on hi ha múltiples desplegables de fibra òptica sense 

coordinació. 

En relació a l’oferta de serveis que es proveeix: 

 Les operadores de telecomunicacions (més grans) prioritzen la trama urbana per economies 

d’escala i no cablegen els polígons. 

 Manca de transparència i dificultats de comunicació amb les operadores de telecomunicacions 

(més grans). 

 Desconeixement de les operadores de telecomunicacions d’àmbit local i altres empreses del 

sector TIC que estan operant en l’àmbit Penedès oferint solucions a mida.  

 Manca d’anàlisi de les necessitats de cada territori i de les solucions a mida en cada cas, utilitzant 

de forma òptima les diverses tecnologies disponibles (fibra òptica, radioenllaç, wimax, 4G, 

satèl·lit, etc.). 

En relació a les empreses: 

 Les dificultats en l’accés a un servei de telecomunicacions minva la competitivitat de les 

empreses del Penedès (principalment les ubicades en polígons industrials i en alguns casos en 

trama urbana) respecte la seva competència. 

 Es fa necessari conèixer quina és la demanda agregada de servei de telecomunicacions d eles 

empreses, en cada territori. 

 Manca de motivació i coneixement de les micro i pimes per invertir en tecnologies de la 

informació i la comunicació.  

En relació a les administracions públiques: 

 Manca de coordinació territorial per elaborar un pla d’acció conjunt que englobi les empreses 

del municipi i comarques de l’àmbit Penedès.  
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Davant d’aquests reptes, el Pla planteja les següents accions: 

Acció 1. Grup de treball de Telecomunicacions entre ajuntaments, consells comarcals i 

organitzacions empresarials. Configurar un espai de trobada i treball conjunt en el qual participin 

ajuntaments, consells comarcals i associacions d’empreses i polígons pel foment d’accions que 

afavoreixin el desplegament de la fibra òptica al territori (així com d’altres aspectes lligats a les TIC) 

en base a les necessitats i mancances detectades i l’elaboració d’un pla pel seu desplegament, amb 

l’establiment de prioritats i de la calendarització. 

Acció 2. Inventari de l’estat i tipologia de les infraestructures de telecomunicacions al territori. 

Consisteix en mapificar i identificar les infraestructures de telecomunicacions disponibles al 

territori així com el seu estat, tant en l’àmbit dels polígons industrials com també en la trama urbana 

on s’ubiquen les empreses.  

Acció 3. Prospecció de les necessitats empresarials en telecomunicacions. Consisteix en realitzar un 

estudi per mesurar les necessitats que tenen les empreses tant en relació al tipus de servei de 

telecomunicacions que disposen com a les característiques del mateix i el seu cost actual. L’estudi 

ha de servir per conèixer el servei que reben actualment les empreses (tipus d’infraestructura, 

volum de megues, preu), així com conèixer l’ampliació de servei que voldrien contractar i una 

estimació del preu que estarien disposades a pagar pel mateix.  

Acció 4. Foment dels operadors locals i Catalogació dels serveis i les tecnologies disponibles. Es 

tracta de potenciar els operadors locals en la cerca de solucions de telecomunicacions, i la seva 

relació amb les empreses. Disposar d’un catàleg de diverses solucions de telecomunicacions, 

prestacions i serveis que les diferencien, així com dels costos associats a cada una i de les opcions 

pel seu desplegament més immediat. Assessorar i acompanyar els ajuntaments i altres 

organitzacions interessades en el desplegament de solucions a través dels operadors locals.  

 

DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

En la primer reunió celebrada entre els membres del Nucli motor, l’abril de 2017, s’aborda l’estat 

actual del desplegament de la fibra òptica pel territori, així com l’interès que tenen les companyies 

operadores locals en difondre aquest servei al disposar ja de part de la infraestructura. 

S’acorda fer una jornada amb operadors locals al mes d’octubre de 2017, on cada operador es 

presenti i faci una descripció dels serveis que ofereix, i posteriorment obrir un espai de diàleg 

individual entre les empreses i les companyies operadores, similar als speed-dating. 

Es convoca per primer cop la Comissió d’Infraestructures de telecomunicacions el mes de maig de 

2017, un grup conformat per persones provinents d’empreses privades del territori, administració 

pública i agents socioeconòmics. En aquesta comissió s’avança en el coneixement de la 

infraestructura de fibra òptica desplegada al territori fins aquell moment, així com les tasques a 

realitzar per obtenir la informació relativa a les canalitzacions de telecomunicacions existents al 

territori, els plans de desplegaments de les diferents companyies operadores, i la realització de la 
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jornada amb els operadors locals. Així, aquestes tasques donen resposta a part de les qüestions 

plantejades a les accions 2.1, 2.2 i 2.4. Amb aquestes finalitats s’acorda: 

- Realitzar trucades als ajuntaments per conèixer els desplegaments de fibra òptica fets i els 

propers informats. 

- Contactar amb les companyies operadores locals per conèixer els seus plans de 

desplegament i la calendarització d’aquests. 

Amb l’objectiu d’optimitzar els recursos, finalment s’acorda realitzar una enquesta on-line adreçada 

als ajuntaments, on es consulta sobre l’estat de desplegament de la fibra òptica als nuclis del 

municipi, diferenciant els polígons d’activitat econòmica, i els desplegaments futurs informats. 

L’enquesta es posa en marxa el mes d’agost, obtenint una regular resposta per part de les 

administracions locals. L’enquesta ha estat la següent: 
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Per altra banda, arrel de l’acció 2.3, mitjançant les companyies operadores assistents a la comissió, 

s’estableix quines són les demandes per part de les empreses en matèria de telecomunicacions. 

Aquestes informen que la demanda més destacada és l’accés a la fibra òptica en els seus 

establiments.  

Passats uns mesos, a la reunió del Nucli motor de setembre de 2017, s’informa dels primers resultats 

de l’enquesta on-line, amb una baixa resposta, de 25 ajuntaments dels 80 que en formen part. Pel 

que fa a la jornada amb operadors TIC locals, ja s’apunta el dubte sobre la pertinença de fer-la, però 

es segueix endavant amb la idea.  

El mes de desembre de 2017 es convoca una nova Comissió d’Infraestructures de 

telecomunicacions, on s’informa dels avanços fets en l’enquesta on-line, que ja han contestat 46 

municipis dels 80 totals. També s’informa sobre l’extensió de la fibra òptica a través de les 

canalitzacions prevista en les obres en carreteres de la Diputació de Barcelona de 2018, i que obre 

noves possibilitats per als municipis i les companyes operadores. També s’informa de que des de la 

Diputació de Barcelona es posa en marxa el Programa de modernització de polígons, que inclou 

també un àmbit TIC,  

En relació a la celebració de la jornada, es va procedir a contactar amb les companyies operadores 

per a comptar amb la seva participació. De les quatre companyies operadores locals que realitzen 

desplegament de fibra òptica, només una es va mostrar interessada en participar, mentre que la 

resta  no ho van considerar necessari pel grau d’avenç del tema en el territori i pel fet que ja eren 

molts els ajuntaments que els coneixien. Davant d’això, en contacte amb els membres de la Comissió 

i Nucli motor, es va decidir suspendre la jornada i fer, en canvi,  una reunió dels agents de la Comissió 

TIC per veure prioritats de futur. 

Així, a la reunió de la Comissió Infraestructures de telecomunicacions celebrada al mes de març de 

2018, s’analitzen les causes que han portat a la cancel·lació de la jornada. S’exposa la ràpida expansió 

territorial de la fibra òptica pel territori de l’àmbit Penedès que s’està fent en els darrers mesos, 

gràcies a la inversió de les companyies operadores, finançades amb ajuts FEDER per fer arribar la 

connexió a internet d’alta qualitat/prestacions a les zones blanques, és a dir, amb dèficit de 

connectivitat.  A tall d’exemple, les següents notícies testimonien aquesta inversió: 

- L’operadora Iguana cableja de fibra òptica l’Anoia. Via empresa 14 de febrer de 2018 

- La Diputació de Barcelona inverteix 429.000 euros per connectar municipis de l’Anoia amb 

la fibra òptica a través de la Xarxa Local de Carreteres. Diputació de Barcelona 16 d’abril de 

2018 

- La Diputació de Barcelona fa arribar la fibra òptica a municipis de l’Alt Penedès, el Garraf i el 

Baix Llobregat a través de la Xarxa de Carreteres Locals. Diputació de Barcelona 16 d’abril 

de 2018 

Tanmateix, en la mateixa comissió s’estableixen una sèrie d’àmbits i aspectes a treballar 

properament des de la Comissió: 

- Convocatòries WIFI4EU, sobre la que basar altres estratègies de desplegament de les 

telecomunicacions la territori. 

- Necessitat de continuar treballant la connectivitat de les zones rurals. 

https://www.viaempresa.cat/territori/iguana-fibra-optica-anoia_52871_102.html
https://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/la-diputacio-de-barcelona-inverteix-429-000-euros-per-connectar-municipis-de-l-anoia-amb-la-fibra-optica-a-traves-de-la-xarxa-local-de-carreteres
https://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/la-diputacio-de-barcelona-inverteix-429-000-euros-per-connectar-municipis-de-l-anoia-amb-la-fibra-optica-a-traves-de-la-xarxa-local-de-carreteres
https://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/la-diputacio-de-barcelona-fa-arribar-la-fibra-optica-a-municipis-de-l-alt-penedes-el-garraf-i-el-baix-llobregat-a-traves-de-la-xarxa-de-carreteres-loc
https://www.diba.cat/web/sala-de-premsa/-/la-diputacio-de-barcelona-fa-arribar-la-fibra-optica-a-municipis-de-l-alt-penedes-el-garraf-i-el-baix-llobregat-a-traves-de-la-xarxa-de-carreteres-loc
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- Esdevenir un banc de proves en tecnologies 3G i 4G en diferents projectes a tot el territori, i 

de 5G a les ciutats. 

 

CONCLUSIONS 

En l’àmbit de les infraestructures de telecomunicacions els avenços han estat notables en els darrers 

mesos, ja que s’està produint un ràpid desplegament de la fibra òptica per gran part del territori. 

Aquesta tecnologia és la més demandada per part de les empreses, ja que garanteix la seva 

connectivitat i competitivitat.  

El desplegament experimentat s’ha produït arrel del cablejat de la C-15 i gràcies a la posada en 

marxa d’ajuts financers per al desplegament d’aquesta tecnologia en zones blanques, i per les 

iniciatives de la Diputació de Barcelona.  

L’embranzida experimentada en el desplegament territorial de la fibra òptica ha motivat que la 

jornada per donar a conèixer els operadors locals del territori s’evidenciés com a no necessària i, 

per contra, s’ha evidenciat la necessitat de reorientar el Pla pel que fa a l’àmbit TIC en la línies com:  

- Garantir un major desplegament de les infraestructures de telecomunicacions a les zones 

rurals. 

- Configurar el territori com a banc de proves en infraestructures de telecomunicacions (3G, 

4G i 5G). 

No obstant, en el marc del desplegament de la fibra òptica que s’està portant a terme, la Comissió ha 

de seguir vetllant per que es vagi completant la connectivitat dels polígons d’activitat econòmica, 

evitant que el cablejat es doni exclusivament als nuclis urbans, tal i com s’ha produït 

tradicionalment.  
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ÀMBIT 3: MOBILITAT 

 

PUNT DE PARTIDA 

En el Pla d’Acció per la dinamització dels polígons d’activitat econòmica de l’àmbit Penedès, 

s’identifiquen els següents reptes a donar resposta en l’àmbit de la mobilitat, adreçats als polígons 

d’activitat econòmica: 

En relació als accessos a polígons: 

 Hi ha un tema crucial que és l’accés al territori des de les vies preferents que planteja la 

necessitat del desdoblament de la N-340 o la gratuïtat de trams de les autopistes. 

 En els PAE de proximitat seria important millorar els accessos per a vianants o amb carrils 

bici. 

En relació a la senyalització: 

 La senyalització és ineficient. Moltes vegades inexistent i sense un tractament homogeni en 

el territori.  

 Els municipis tenen limitacions en la senyalització ja que no tenen la competència per les 

carreteres de l’Estat, ni de la Generalitat o Diputació. L’actuació en senyalització es centra en 

el nucli urbà i s’actua amb diferents criteris. 

En relació a la gestió intel·ligent de la mobilitat: 

 La informació dels PAE en els navegadors és deficient. No s’identifiquen les adreces ni les 

empreses ubicades. 

 Alguns municipis han implementat informació dels PAE en codi QR, però l’ús d’aquesta no 

es considera molt eficient, ja que requereix aturar-se i capturar la informació. 

 La gestió de la mobilitat i l’ocupació de l’espai permetria millorar la mobilitat interna i 

guanyar espai per altres usos. Per exemple direccions úniques que permeten més 

aparcament o zona d’arbrat. 

En relació al foment del vehicle elèctric: 

 Poc ús de vehicles elèctrics i manca de serveis de recàrrega elèctrica. 

A nivell més general: 

 Els vehicles pesants no han de circular per les trames urbanes dels municipis. Alguns ja ho 

tenen limitat, però d’altres no. En alguns casos, les limitacions d’accés han generat altres 

problemàtiques com l’aparcament d’aquests vehicles i l’accés de les mercaderies. 
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 Es planteja la conveniència de gestionar l’espai dels PAE més enllà de l’horari d’ocupació per 

l’activitat de les empreses. Per ex. activitats lúdiques els caps de setmana. 

Davant d’aquests reptes, el Pla planteja les següents accions: 

Acció 3.1. Identificació de la ubicació de les empreses. Es tracta que les empreses tinguin 

identificada la seva ubicació a google per tal que apareguin en els navegadors, facilitant així la seva 

localització a través dels diferents aplicatius. Es planteja proporcionar suport a les empreses i 

aportar informació i solucions respecte la seva presència als diferents sistemes d’identificació del 

seu emplaçament.  

Acció 3.2. Execució dels Plans de Mobilitat Urbana. Es tracta d’utilitzar els Plans de Mobilitat Urbana 

(PMU) de les 4 capitals de comarca com a instrument per la gestió i la millora de la mobilitat, i 

identificació d’altres municipis on sigui d’interès per la seva implicació. 

Acció 3.3.  Intervenció en els PAE de proximitat per la millora dels accessos per als treballadors/es. 

Es tracta d’una actuació integral de gestió de la mobilitat de les persones que treballen en un 

determinat PAE tant pel que fa a l’accés a peu, en transport col·lectiu, en bicicleta, etc. i facilitar un 

canvi d’hàbits envers una mobilitat més sostenible. 

Acció 3.4. Infraestructura per a carregadors de vehicles elèctrics. Dotar alguns PAE de servei de 

recàrrega per a vehicles elèctrics, com bicicletes, cotxes, furgonetes, etc.  

Acció 3.5. Servei supramunicipal d’aparcament per a vehicles pesants. Es planteja la conveniència 

d’ubicar uns espais d’aparcament segurs amb serveis, per tal de facilitar l’accés de les mercaderies 

a les empreses i donar servei als transportistes locals.   

 

DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

En la primera reunió del Nucli Motor celebrada el mes d’abril de 2017, es va abordar l’àmbit de la 

mobilitat fent referència a un possible pla de mobilitat de polígons que havia estat elaborat a l’Alt 

Penedès. En la mateixa reunió s’identifica l’Ajuntament del Vendrell com a l’agent central a nivell de 

territori pel que fa a l’impuls de les línies de treball en l’àmbit de la mobilitat que preveu el Pla 

d’Acció, o les que s’acordin. 

El mes de maig de 2017 es va celebrar la primera reunió de la Comissió de Mobilitat, a la que van ser 

convocades un conjunt de persones provinents de l’administració pública local, agents 

socioeconòmics i empreses privades del territori. En la reunió es van prioritzar les tasques a portar 

a terme de cadascuna de les accions. 

En el cas de l’Acció 3.1, s’estima la possibilitat d’organitzar una jornada d’assessorament o gestió 

tècnica sobre la correcta localització virtual dels establiments. Abans, però, es va entrar en contacte 

amb les diferents associacions i patronals del territori, així com serveis de promoció econòmica, per 

tal d’evitar solapaments i duplicats en les tasques. En canvi, per al desenvolupament de l’Acció 3.2 

es considera necessària una recerca prèvia sobre els Plans de Mobilitat Urbana existents al territori, 

així com la normativa que s’aplica al respecte sobre els municipis, i que fan que sigui obligatòria o 
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no la seva elaboració. S’especifica que la Llei 9/2003, de 13 de juny, estableix que els Plans de 

Mobilitat Urbana han d’incloure un Pla d’Accés als Polígons d’Activitat Econòmica, i que aquest ha 

de respectar les directrius marcades per la Generalitat de Catalunya. La norma especifica que tots 

els municipis capital de comarca estan obligats a disposar d’un Pla de Mobilitat Urbana. En aquest 

sentit l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Tarragona s’acull a aquest requisit, mentre l’Autoritat 

Territorial de la Mobilitat de Barcelona arriba més lluny i amplia l’obligatorietat a altres municipis.  

També és d’obligatori compliment la realització d’una previsió de mobilitat i Estudis d’Avaluació de 

Mobilitat generada en el planejament general dels municipis posterior a l’any 2006. Finalment, en 

relació a aquesta acció, s’acorda localitzar quins són els municipis que disposen o estan elaborant 

Plans de Mobilitat Urbana, així com els que tenen Estudis d’Avaluació de Mobilitat. A partir d’aquesta 

informació, es dissenya un qüestionari a enviar a aquests municipis localitzats, per tal d’inventariar 

aquells que disposen de PMU i Pla d’Accés als PAEs, així com el grau d’implementació i les mesures 

previstes.  El qüestionari dissenyat per la recollida d’informació és el següent: 
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En relació a l’Acció 3.3, l’empresa IDIADA exposa les seves línies de treball, configurant una eina de 

Carpooling i altres accions que persegueixen l’objectiu d’incentivar els treballadors per reduir la 

seva despesa en transport. Es planteja la possibilitat d’explicar la iniciativa d’IDIADA en aquells PAE 

que disposen d’interlocutor (associació o òrgan de gestió). No obstant, la primera tasca seria portar 

a terme la identificació dels PAEs que compleixen aquest criteri. Tanmateix, en la mateixa reunió 

s’evidencia la manca de recursos, especialment econòmics, per al desenvolupament de les 

intervencions urbanístiques requerides per a la millora de l’accessibilitat als PAEs. 

Per al desplegament de l’Acció 3.4 s’apunta la necessitat de conèixer quin és el grau de desplegament 

de punts de recàrrega de vehicle elèctric disponible. S’acorda consultar els punts que informa 

l’ICAEN, que són aquells que han obtingut algun tipus d’ajut o subvenció, així com la creació d’una 

eina online on buidar aquesta informació i que sigui compartible i actualitzable. Alhora, es mirarà 

de cercar fórmules de finançament per a realitzar una batuda d’enquestes a PAEs o a grans empreses 

per conèixer la potencial demanda de carregadors de vehicles elèctrics dins dels PAEs.    
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Respecte a l’Acció 3.5, s’acorda posar-se en contacte amb l’Ajuntament d’Òdena per conèixer l’estat 

de la qüestió en relació amb el servei d’aparcament per a vehicles pesants.  

A la següent reunió de la Comissió de Mobilitat, celebrada el mes de setembre de 2017, s’evidencien 

dificultats per obtenir la resposta a l’enquesta per part dels Ajuntaments. Per mantenir l’acció 

s’acorda fer un recordatori als municipis que queden pendents, i si escau canviar d’interlocutor/a. 

També s’acorda contactar amb la Diputació de Barcelona, l’ATM de Tarragona i directament amb 

alguns ajuntaments per continuar recopilant informació respecte els PMU i els Estudis d’Avaluació 

de la Mobilitat.  

Sobre la intervenció en PAE per la millora dels accessos per als treballadors/es s’apunta la necessitat 

de tenir interlocutors als polígons per poder traslladar aquesta acció, però les línies de treball de 

promoció a l’associacionisme han fracassat en la majoria de casos. S’exposa la línia de treball de 

Vilanova i la Geltrú de proporcionar avantatges econòmics a canvi de que s’organitzin i coordinin les 

empreses que formen part del PAE amb l’objectiu d’arreglar les coses. La resta de membres de la 

comissió es manifesten interessats en seguir aquest exemple.  

Es presenta la relació de punts de recàrrega de vehicle elèctric, i s’apunta la falta d’alguns punts dels 

que els membres de la comissió tenen coneixement. S’acorda que facilitaran aquesta informació i la 

seva ubicació per incloure’ls a la relació de punts existent.  

En l’àmbit de la localització virtual dels establiments, s’informa que no hi ha cap agent que estigui 

desenvolupant aquesta formació, així que s’acorda impulsar aquesta acció a través de la Federació 

Empresarial del Gran Penedès (FEGP), i portar a terme la formació al mes d’octubre de 2017.  

Sobre l’aparcament de vehicles pesants, s’ha contactat amb l’Ajuntament d’Òdena i s’informa que és 

una actuació que es desenvoluparà en conveni amb CIMALSA, que preveu que s’executi l’any 2018. 

Es comenta que s’intentarà incorporar el responsable tècnic d’Òdena a la Comissió de Mobilitat.  

El dia 14 de novembre es va portar a terme una reunió de la Fundació Pro-Penedès i l’Ajuntament 

de Vilafranca del Penedès amb l’ICAEN, dirigida a l’àmbit de l’energia. Però aquest ràpidament es 

relaciona amb la mobilitat. L’ICAEN recomana no continuar amb les accions destinades a ampliar els 

punts de càrrega del vehicle elèctric a la via pública, ja que les línies de treball de l’ICAEN van cap a 

la incorporació d’aquests punts en l’espai privat. En aquest sentit, s’apunta que no hi hauran noves 

ajudes a la instal·lació de punts de càrrega a la via pública. Per altra banda, en el marc del Pla 

Estratègic per al desenvolupament d’infraestructures de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 

2016-2019 (PIRVEC), desenvolupat pel propi ICAEN, s’informa de la previsió d’instal·lar nous punts 

de recàrrega ràpida en el territori, tres dels quals estaran ubicats a el Vendrell: 

- La Generalitat afegeix Tarragona a la XarxaRapidaCat per a la recàrrega de vehicles elèctrics.  

Per compaginació d’agendes el Taller sobre geolocalització d’empreses a Google Maps es va realitzar 

el dia 16 de novembre de 2017, que va comptar amb 12 assistents. El taller va anar a càrrec de José 

Antonio Ruiz Jiménez, de l’empresa Solucions Geogràfiques SCCL, que va tenir bona acollida i 

valoració entre els assistents. 

http://www.tarragonasmart.cat/mediterranean-city/la-generalitat-afegeix-tarragona-a-la-xarxarapidacat-per-a-la-recarrega-de-vehicles-electrics/
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Finalment, a la darrera reunió del Nucli Motor, celebrada al mes de gener de 2018, s’exposa l’estat 

actual de la Comissió de Mobilitat i les accions. Es manifesta la necessitat de repensar la Comissió 

per poder tenir més capacitat d’incidència i abordar  la grandària dels reptes de mobilitat a abastar 

com a territori, així com per plantejar la seva fusió amb la comissió d’Energia. 

 

CONCLUSIONS 

Com ja es va manifestar en la darrera reunió del Nucli Motor, i després de les dues reunions de la 

Comissió de Mobilitat celebrades, s’evidencia la necessitat de reorientar la Comissió i involucrar els 

representants i agents amb major capacitat de decisió, que aquests prenguin una major 

conscienciació i mobilització, especialment els ajuntaments, pel que fa a la necessitat de treballar els 

problemes lligats a la mobilitat als polígons. Altrament, es fa difícil avançar amb els grans reptes 

relacionats amb la mobilitat als que ha de fer front l’àmbit Penedès.  

Amb els treballs realitzats, s’ha constatat que fins ara són molt pocs els municipis que tenen fet algun 

pla o si més no un estudi de mobilitat en relació als PAEs.  

Per altra banda, tal i com s’indica des de l’ICAEN i per la pròpia interrelació entre ambdós àmbits de 

treball, cal crear més sinèrgies entre la comissió d’energia i la comissió de mobilitat, valorant l’opció 

que sigui una comissió única.  

Tot i així, es segueixen dues línies de treball per donar resposta als reptes plantejats al Pla d’Acció: 

- Impulsar un projecte que permeti fer aflorar les problemàtiques de mobilitat als polígons, 

partint dels treballs que ja s’han fet a diferents punts del territori, així com la conscienciació 

dels agents decisors de la necessitat d’intervenir-hi. Es planteja l’opció que alguns dels 

agents locals, com ara la Mancomunitat Penedès-Garraf, sol·liciti una línia de suport 

econòmic o tècnic del Catàleg de la Diputació de Barcelona per a portar a terme aquest 

projecte.  

 

- Impulsar un projecte de planificació de solucions intel·ligents de mobilitat per afavorir 

l’accés a la formació professional. L’objectiu és posar a l’abast solucions de mobilitat per tal 

que tothom pugui accedir a aquella formació que li interessa, i que siguin solucions viables i 

assumibles pel territori, així com sostenibles des d’un punt de vista mediambiental. Es tracta 

de pensar en solucions imaginatives i de fàcil aplicació, més enllà del transport públic 

col·lectiu de gran càrrega/massiu. Aquesta línia de treball és conjunta amb la Comissió de 

Formació. Per al seu desenvolupament, s’ha sol·licitat una línia de suport en el marc de la 

convocatòria 2017 del Programa de Suport i Acompanyament a la Planificació Estratègica 

del Servei d’Ocupació de Catalunya.  
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ÀMBIT 4: FORMACIÓ 

 

PUNT DE PARTIDA 

En el Pla d’Acció per la dinamització dels polígons d’activitat econòmica de l’àmbit Penedès, 

s’identifiquen els següents reptes a donar resposta en l’àmbit de la Formació i la qualificació, 

adreçats als polígons d’activitat econòmica: 

 

En relació la informació que es difon sobre l’oferta formativa: 

 Les empreses no tenen una visió global de tot el que ofereix el sistema educatiu i formatiu, la 

informació no arriba adequadament a les empreses. 

 Les associacions empresarials podrien contribuir a motivar més a l’empresariat en relació a 

la formació i la qualificació. 

 Manca informació i coneixement entre els agents que intervenen en la formació. 

 Falta vendre el Penedès com a destí atractiu per a estudiants internacionals, aquest és un 

aspecte que es podria treballar conjuntament. 

 Convé buscar estratègies de divulgació del Penedès com a ‘Territori Formatiu’ per impulsar 

l’atracció i la retenció de talent. 

 

En relació a l’ajust entre el que es fa i el que necessiten les empreses: 

 Falta un major coneixement del que es fa a tot el Penedès, tant a nivell d’oferta formativa, com 

de detecció de necessitats formatives, etc. i treballar-ho a diferents nivells (universitari – 

incloent també URV – com a nivell de FP, FO, etc.). 

 S’ha de canviar el paradigma i s’ha de saber de forma molt acurada què és el que necessiten 

les empreses i dissenyar coses més a mida, llavors les empreses hi jugarien més. Les noves 

convocatòries FEDER que aniran sortint permetran als territoris tenir més eines per analitzar 

tot això. 

 Els instituts no poden respondre a les demandes de les empreses en algunes especialitats que 

no són tant clares. Cal veure com arriben els instituts a saber d’aquelles empreses on les 

especialitzacions són poc identificables. 

 Per la indústria té molta rellevància l’oferta de cicles formatius de grau mitjà i la formació dual. 

 Es constata que a la indústria el nivell de requeriments de l’operari base de producció ha 

augmentat, en diferents sectors, i que en molts casos és ja un operari que ha de tenir un nivell 

de grau mitjà. No hi ha una formació que prepari per això, i que podria ser intersectorial, 

d’operari de producció (es posa l’exemple de les empreses d’embotellatge). 
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En relació a la vessant pràctica de la formació professional: 

 En segons quines famílies professionals, els instituts es troben amb importants limitacions de 

recursos per poder tenir unes instal·lacions i materials prou actualitzades perquè els alumnes 

puguin practicar adequadament, segons el que les empreses necessiten. 

 Moltes empreses són reticents a agafar gent amb pràctiques perquè es troben que tenen molt 

pocs hàbits de treball. Es constaten dificultats per trobar llocs de pràctiques de qualitat a les 

empreses. 

 

Pel que fa a la relació entre els diferents sistemes formatius: 

 Falta més integració entre el nivell de la formació universitària i el nivell de la formació 

professional, com sí que es fa a d’altres països europeus. 

 

Pel que fa a la R+D+i: 

 No es potencia suficientment la R+D+I al territori, hi hauria d’haver un ecosistema de treball 

conjunt entre els agents i les empreses que afavorís la generació de projectes. 

 Cal posar èmfasi en la relació entre les empreses i les universitats. 

 

Davant d’aquests reptes, el Pla planteja les següents accions: 

1.1 Taula de la Formació Professional i Universitària. Es tracta de disposar d’un espai 

d’intercanvi i coordinació entre els agents vinculats a la formació professional i universitària 

de les 4 comarques, que es pot articular a diferents nivells. 

1.2 Divulgació i informació de la formació. Estructurar la informació de forma clara i 

centralitzada sobre l’oferta formativa de les 4 comarques, tant pel que fa a la formació 

universitària, la FP inicial, la Formació ocupacional i, en la mesura del possible, la formació 

contínua 

1.3 Mecanisme de Detecció de necessitats de les empreses. Es tracta de posar en 

funcionament un mecanisme de detecció periòdic en dues línies: una per conèixer les 

necessitats formatives presents de les empreses i els seus requeriments de qualificació dels 

RRHH. Una altra línia de caràcter més prospectiu per saber cap on van les tendències de 

futur, en base als valors que es vulguin potenciar. 

1.4 Promoció de la Formació professional al territori, especialment en la modalitat dual. 

Valorar aquelles especialitats ja existents que permetin disposar d’empreses interessades 

per implicar-se i iniciar noves formacions duals, des de la perspectiva de les 4 comarques. 

1.5 Promoció de la relació entre universitat i empresa i foment de la R+D+I. Essencialment, 

es tracta de crear una plataforma de treball que impulsi dinàmiques per identificar reptes 
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d’empreses concretes i obrir-los als agents que es dediquen a la R+D+I, per trobar-hi una 

solució i implementar-la.  

 

DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS 

A la primera reunió celebrada entre els membres del Nucli motor, l’abril de 2017, es comenten, 

d’entrada, diferents accions, de les previstes en el Pla,  que es podrien impulsar amb relativa facilitat: 

- Plataforma web que aglutini tota la informació 

- Estendre la fira de formació que fa Vilanova i la Geltrú a tot el Penedès. Es  remarca la 

necessitat que els centres educatius “aprenguin a vendre” el que fan, per tal que els 

potencials alumnes ho entenguin (per exemple, la mateixa denominació dels cicles és 

sovint complicada). 

No obstant, es considera que abans és necessari veure com s’articula tot el territori per arribar a 

planificar amb visió de conjunt i que tingui tots els elements necessaris per ser realment potent en 

l’àmbit de la formació. Es debat sobre quin és l’ens que ha d’actuar de “pal de paller”, aquell que té 

capacitat d’estructurar el territori en el camp de la formació, i la conclusió és que, d’entrada, cal 

parlar amb el Departament d’Ensenyament. 

El juliol de 2017 es porta a terme una reunió al territori amb els tres serveis territorials que regeixen 

a l’àmbit Penedès, el Nucli motor  i els principals responsables locals en l’àmbit de la formació 

professionalitzadora, tant reglada com ocupacional. Els tres serveis territorials  del Departament 

d’Ensenyament són: 

- Catalunya Central.  

- Barcelona Comarques.  

- Tarragona.  

Les conclusions principals de la reunió són les següents: 

 Es constata la bona sintonia amb el Departament d’Ensenyament pel que fa als 

plantejaments de treballar a nivell d’àmbit Penedès en aquells aspectes més estratègics per 

aconseguir ser un territori que generi, capti i retingui talent. 

 

 Hi ha bon predisposició per part del Departament d’Ensenyament a col·laborar perquè això 

sigui una realitat, malgrat es reconeix que no serà fàcil, pel fet que l’organització territorial 

del Departament no coincideix amb l’àmbit Penedès. A nivell intern s’han de donar més 

voltes per a la seva coordinació i gestió. En aquest sentit, es tornarà a convocar al 

Departament d’Ensenyament per a la participació en aquestes taules de treball i comissions.  

 

 A nivell immediat, els temes pels quals es començarà són els d’identificar tots els agents 

formatius del territori i aglutinar i donar informació de forma centralitzada sobre tot el que 

el Penedès pot oferir a nivell formatiu, així com l’abordatge de la problemàtica de la mobilitat 

lligada a la formació, amb la cerca de fórmules innovadores de transport, de format més 

lleuger, i que siguin viables d’implementar. 
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Per donar resposta a aquest tercer punt, el mes de setembre de 2017 es decideix presentar un nou 

projecte a la convocatòria 2017 de Programes de suport al desenvolupament local del SOC, el Pla 

operatiu del projecte ‘Solucions d’informació i mobilitat intel·ligent per afavorir  la formació 

professional al Penedès’, centrat en: 

- La necessitat d’estructurar la informació de forma clara i centralitzada sobre l’oferta 

formativa de les 4 comarques, tant pel que fa a la formació universitària, la FP inicial, la 

Formació ocupacional i, en la mesura del possible, la formació contínua, de cara a les 

empreses, així com de cara als potencials alumnes i les seves famílies. S’ha demanat 

cofinançament per poder conceptualitzar una plataforma web i establir els mecanismes 

i protocols amb els ens corresponents per poder alimentar la plataforma de forma 

periòdica. Així mateix, es vol que sigui una eina smart que permeti fer un seguiment dels 

usuaris i proveir-los informació el més adaptada als seus interessos. 

- La necessitat de trobar fórmules de mobilitat per poder accedir a l’oferta formativa del 

territori, que siguin alternatives al transport col·lectiu massiu. 

El projecte és sol·licitat per l’Ajuntament de Vilafranca amb el suport de tots els ens que formen part 

del Nucli Motor i altres del territori. El projecte és aprovat i està previst que s’executi al llarg de 

2018. 

Per altra banda, a la reunió del Nucli Motor de setembre 2018 es considera que caldria avançar 

també cap a una millor detecció de les necessitats de formació de les empreses (acció 4.3) i una 

planificació de la formació més ajustada a aquestes necessitats.  

Pel que fa a la detecció de necessitats de les empreses, es proposa analitzar la informació d’ofertes 

de treball dels serveis locals d’ocupació que no estan cobertes, així com també d’aquelles que s’han 

cobert. Aquesta anàlisi es porta a terme a nivell dels serveis d’ocupació de Vilafranca del Penedès, 

de Vilanova i la Geltrú i de la Fundació Pro Penedès, però es conclou que seria necessària una anàlisi 

més global de tot el territori i més aprofundit per poder arribar a afinar sobre les necessitats 

concretes de les empreses. Es planteja com un possible projecte de futur, a treballar amb dades 

centralitzades de la Diputació de Barcelona (de Xaloc, per les 3 comarques que són d’aquesta 

demarcació). 

Per altra banda, a la reunió del Nucli Motor es comenta la baixa incidència que té encara la formació 

dual entre l’alumnat de formació professional (només un 5% és dual, però amb un nivell d’inserció 

molt alt) i es posa en evidència la necessitat de promoure  la formació dual, tal com ja planteja l’acció 

4.4 del Pla.  

Per abordar tots aquests temes, i alhora donar a conèixer el nou projecte del SOC, es planteja que 

seria interessant fer una trobada entre organitzacions empresarials  i instituts i serveis de formació, 

és a dir, els membres de la Comissió de Formació i altres agents rellevants en la matèria al territori. 

La trobada s’acaba duent a terme el 22 de febrer de 2018. 
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En relació a la detecció de les necessitats de formació de les empreses (acció 4.3 del Pla d’Acció) i 

planificació de la formació ajustada a les necessitats detectades, es destaquen les següents 

aportacions: 

 La font d’informació principal per la detecció de necessitats és l’eina Xaloc. En aquest sentit, 

s’exposa la necessitat d’estructurar la informació de forma clara i centralitzada sobre l’oferta 

formativa de les 4 comarques, tant pel que fa a la formació universitària, la FP inicial, la Formació 

Ocupacional i la contínua per a les empreses, però també per als usuaris i les seves famílies 

mitjançant una plataforma web. Aquesta eina hauria d’incorporar informació sobre les 

necessitats de les empreses i el teixit productiu, així com, sobre les opcions de mobilitat per 

accedir a aquesta oferta. 

 Mitjançant aquestes eines s’hauria de fer possible dur a terme el seguiment dels usuaris i així 

connectar les borses de treball amb els instituts que fan formació professional perquè les 

empreses puguin accedir a mà d’obra amb facilitat. 

 Cal reforçar les competències idiomàtiques al territori a partir de l’ampliació de l’oferta 

formativa d’anglès, principalment. 

 Les vocacions industrials i científiques, malgrat tenen un pes important al territori i són 

demandades per les empreses, són poc atractives i poc presents entre les opcions de l’alumnat. 

Els serveis també són un sector important i demandat, però la Indústria permet assegurar una 

ocupabilitat més estable i una millora de les condicions laborals. S’explica que això és degut, 

sobretot, a que existeix una manca d’orientació al teixit social, que no adequa les seves opcions 

a les necessitats del teixit productiu del territori i que desconeix les possibilitats que ofereixen 

aquestes vocacions. 

 Existeix un cicle formatiu d’edificació que acaben de tancar des del Departament d’Ensenyament 

per falta d’usuaris. 

 Hi ha la possibilitat de combinar els cicles formatius amb els cursos de formació ocupacional 

amb l’objectiu d’especialitzar als alumnes de formació professional i adequar els seus 

coneixements a la realitat concreta del territori. 

 Un dels principals problemes existeix arran la mobilitat i l’accés als polígons i centres per part 

de la població. 

 

En relació a la Promoció de la Formació Dual (acció 4.4 del Pla d’Acció), es destaca: 

 

 Cal promoure la formació dual perquè hi ha una demanda important de les empreses però només 

5 dels 25 usuaris accepten aquest tipus de formació. La rigidesa del Departament 

d’Ensenyament és un dels factors que dificulta adaptar l’oferta formativa a les demandes 

territorials. 

 Malgrat s’assegura un primer contacte amb el món laboral s’ha deixat palès la desmotivació dels 

usuaris per dur a terme la formació dual degut a les condicions contractuals a la que es veuen 

sotmesos. Les empreses opten per la beca, enlloc del contracte laboral perquè tenen més 
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facilitats administratives i és més àgil la contractació. Tot i així, existeix algun curs com el 

d’automatització i robòtica industrial que es valora positivament pels que l’han realitzat. 

 La formació dual no té èxit entre el perfil d’alumne de cicle formatiu de grau superior perquè ja 

tenen un lloc de treball o bé reben un subsidi i no volen perdre’l. 

 La formació dual apareix com un complement per les empreses i adequar els coneixements a la 

realitat territorial, però cal actualitzar i invertir en els instituts d’educació secundària per poder 

ensenyar en línia amb el dia a dia de les empreses. 

 

En resum: 

Es requereix una millora de la formació dual en quant als diferents ítems tractats: 

 Cal millorar les condicions contractuals. 

 Falta actualitzar els centres on es duu a terme la formació. 

 Cal agilitzar l’entramat burocràtic que fan als centres de formació. 

 Manca una detecció de les especialitats que es cobreixen i les que no amb els serveis locals 

d’ocupació i adequar l’oferta formativa a la realitat del teixit productiu del territori. 

 Cal donar a conèixer les possibilitats de la formació dual i donar informació tant a les 

empreses com als potencials usuaris/es d’aquests serveis. 

 En aquest sentit, es realitzarà una jornada de portes obertes a famílies de l’Alt Penedès per 

donar a conèixer la FP Dual el 10 de Març.  

 

CONCLUSIONS 

S’han reforçat les aliances amb el Departament d’Ensenyament, que s’ha mostrat favorable a 

continuar treballant conjuntament (tal com demostra el fet que n’assistís un representant a la 

trobada del mes de febrer de 2018), si bé es fa palès que l’articulació entre l’àmbit Penedès i els 

àmbits naturals del Departament d’Ensenyament no és fàcil. 

Hi ha un elevat consens entorn la pertinència del projecte sobre solucions d’informació i mobilitat 

per l’accés a la formació professionalitzadora, i es fa un especial incís en la necessitat d’afinar en la 

detecció de necessitats de les empreses i de treballar-ho des d’una òptica global del territori. 

L’altre gran tema en què es vol posar el focus és la formació dual, tant en la línia d’ampliar la seva 

oferta en el territori com, sobretot, en la línia de millorar la qualitat de les condicions que s’ofereixen 

així com de fer-ne una major difusió entre empreses i entre potencials alumnes, per tal de fer-los 

conscients de les seves avantatges. 

S’evidencia que, si bé està bé que hi hagi un espai global de trobada com és  la Comissió de Formació 

(que equivaldria a l’espai que es menciona a l’acció 1.1 del Pla com a Taula de la Formació 

Professional i Universitària), és convenient que en el futur s’avanci amb subcomissions per temes i 
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àmbits, per fer-ho més operatiu, ja que la Comissió de Formació és molt àmplia i heterogènia. En 

aquest sentit, queda pendent abordar tot el bloc relacionat amb la Promoció de la relació entre 

universitat i empresa i foment de la R+D+I (acció 1.5 del Pla). 
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ANNEX. PARTICIPANTS 

 

NUCLI MOTOR 

Persona de contacte Entitat 

Berta Pongiluppi Actíva Prospect 

Gemma Juncosa Mancomunitat Penedès-Garraf 

Gemma Sivill Fundació Pro Penedès 

Gerard Santos FEGP 

Joan Serra Ajuntament d'Igualada 

Jordi Cuyàs Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Judith Garrido L'Eina (Ajuntament del Vendrell) 

Míriam Sánchez FEGP 

Montse González Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Pep Cortés Mancomunitat Penedès-Garraf 

Pere Cayuela Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.  Regidoria Promoció Econòmica i Projecció Exterior 

Rosa Figueras Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
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ÀMBIT 1. ENERGIA 

Persona de contacte Entitat 

Albert Badia Acció 

Andreu Clemente Martínez Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos 

Anna Guixà Roig Transport Guixà S.L. 

Antonio Daura Biarnes Jovi S.A. 

Antonio García Fernández Manipulació activa i més serveis 

Assumpta Ferran Institut Català d'Energia 

Benjamí Ramon Cañellas Refratechnik 

Berta Pongiluppi Actíva Prospect 

Carlos Balaguer Virto 

Carme Ribes Porta Ajuntament de Vilafranca 

Cristina Fabián  Acció 

Daria Merino Pérez Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

David Atsarà Garcia Refratechnik 

David Sánchez Actíva Prospect 

Eduard Altés PROT Energia 

Eduard Navarro Masi Spa Can Pascol 

Eric Enguita Albet Artcava 

Francesc Suriol Xcanti Cellers de Can Suriol del Castell, S.L. 

Gemma Juncosa Node Garraf Agència de Desenvolupament 

Gemma Sivill Fundació Pro Penedès 

Jaume Gustems Gual Vallformosa 

Jaume Valencia Martí Alcanzia Energía 

Joan Gil FPP 

Joan Josep Escolar Sánchez Institut Català d'Energia 

Joan Ligorio Laguna JL Consulting 

Joan Manel Montfort Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Joan Tarrada Gol Joan Tarrada, S.L. 

Jordi Cercó Gallego Ca la Katy 

Jordi Cuyàs Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Jordi Julià Llopart Cades Penedès SA 

Jordi Nolla Anguera Escola Agrària de Viticultura i Enologia M. Rossell 

Jordi Valls Pere Valls S.A. 

Jordi Ventura Lombarte Recaredo Mata Casanovas, S.A. 

José Cruces Gramona 

Josep Bolet Olivella Penedès Energia 

Josep M. Martí Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Josep M. Prunera Figuerola Diputació de Tarragona. Medi Ambient 

Josep Maria Quero Batalla Departament d'Ensenyament. Inspecció d'Ensenyament Tarragona 

Josep Maria Ribas Portella  Família Torres 

Josep Puig Boix Eurosolar 

Laia Sarquella Institut Català d'Energia 

Laura Carbó Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Lourdes Bohé Mancomunitat Penedès-Garraf 

Luis Toribio Troyano Legitimidad 

Mar Mulero Martínez Green Competence 

Marta Marsó Garcia Instatec Vilafranca 

Marta Vallès Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Míriam Sánchez FEGP 

Montserrat Garcia Gassió Torrons Garcia Sirvent 

Nuria Just Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Oriol Pla Alarsa Ajuntament del Vendrell 

Paco Espín Martínez Fundació Mas Albornà 

Pep Cortés Mancomunitat Penedès-Garraf 

Pere Font Codina MAIMS 

Pere Joan Valls Pere Valls S.A. 

Quim Miñano Llamas Som Energia 

Rafel Roig Mancomunitat Penedès-Garraf 

Raquel Talavera González Pere Valls S.A. 

Robert Savé Montserrat IRTA 

Roger Rovira Roca Recaredo Mata Casanovas, S.A. 
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Rosa Figueras Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Rosa Huguet Sugranyes Mancomunitat Penedès-Garraf 

Santi Martínez Farrero Estebalell Energia 

Silvia Vinyarta Masia Spa Can Pascol 

Susanna Mérida López Consell Comarcal Alt Penedès 

Valentí Grané Auladell Cales de Pachs S.A. 

Yolanda Asensio Garcia Diputació de Barcelona 
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ÀMBIT 2. INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS 

Persona de contacte Entitat 

Antonio Rodríguez Onitplus 

Berta Pongiluppi Actíva Prospect 

Blai Paco UEA 

David Alquèzar Consell Comarcal Anoia 

David Sánchez Actíva Prospect 

Francesc Carles Node Garraf Agència de Desenvolupament 

Gemma Sivill Fundació Pro Penedès 

Jordi Bastardas Xarxa de Telecomunicacions Alternatives (xta.cat) 

Josep Farré i Tarrés Neàpolis 

Judith Garrido L'Eina (Ajuntament del Vendrell) 

Pep Solé Vilanova TIC Anoia 
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ÀMBIT 3. MOBILITAT 

Persona de contacte Entitat 

Albert Ortega Montoliu Precocinados Ortega, S.L. 

Alfonso Uroz Floro Alfonso Uroz - 1 Web Solutions 

Berta Pongiluppi Actíva Prospect 

Carmen Malena Campos Gauthier Mixtura S.C.P. 

David Sánchez Actíva Prospect 

Eva Solichero Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Fanny Martínez Segura Bodega Miquel Jané 

Francis Chanteloup Masia Cal Pau Cruset 

Gemma Sivill Fundació Pro Penedès 

Joaquin Olcina Applus IDIADA 

Josep Ferret Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Josep Mercadé Ajuntament del Vendrell 

Judith Garrido L'Eina (Ajuntament del Vendrell) 

Mª Àngels Urrutia Ajuntament del Vendrell 

Maria Muñoz La Fundi 

Miquel Martínez Sánchez MS Assessors 

Miquel Travé Forns Xaus Poch Economistes i Gestors S.L.U. 

Salvador Bové Bartra Els Cups, Casa Rural 

Xavier Vilalta Isanta Jip Moda 
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ÀMBIT 4. FORMACIÓ 

Persona de contacte Entitat 

Albert Casas Camping Vilanova Park 

Anna Torruella Departament d'Ensenyament. Serveis Territorials Catalunya Central 

Berta Pongiluppi Actíva Prospect 

Cèsar Rodríguez Peribáñez INS Alt Penedès 

David Sánchez Actíva Prospect 

Dolors Peñafiel Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Elisabet Pelfort Ajuntament d'Igualada 

Esther Garcia Escola de Formació Professional d’Enoturisme de Catalunya 

Fina Mestres Ventura Servei Territorial Ensenyament a Tarragona 

Gemma Sivill Fundació Pro Penedès 

Gerard Santos FEGP 

Joan Maria Diu i Sagués Consell Comarcal Baix Penedès 

Joan Serra Ajuntament d'Igualada 

Jordi Cuyàs Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Josep Fontanals Randstad 

Josep Maria Quero Batalla Departament d'Ensenyament. Inspecció d'Ensenyament Tarragona 

Judith Garrido L'Eina (Ajuntament del Vendrell) 

Layla Guendouz Centre d'Ensenyaments Tècnics Penedès 

Llorenç Guari Martinez IES Francesc Xavier Lluch i Rafecas 

Lluïsa Nicolau Departament d'Ensenyament. Serveis Territorials Barcelona Comarques 

Maria Isart Consell Comarcal de l'Alt Penedès 

Montse González Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Nuria Just Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Pere Cayuela Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Regidoria Promoció Econòmica i Projecció Exterior 

Rosa Figueras Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Silvia Rodes Departament d'Ensenyament. Serveis Territorials Tarragona 

Susanna Mérida López Consell Comarcal de l'Alt Penedès 

Verónica Panero IES Eugeni d’Ors 

 

 

 


