
  

Maig de 2021  

Assistència tècnica: 

 
 

 

Estratègia territorial d’ocupació i 
de desenvolupament econòmic de 
l’Alt Penedès 

Buidat del taller de diagnosi en relació a les 
polítiques actives d’ocupació 

 

 

 

 

 

 

 
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i 

l’FSE en el marc dels programes de suport al desenvolupament local 

Document de treball 



  

 

 

 

 

 

 

Equip: 

David Moreno Lobera Enginyeria en Informàtica, Diplomatura en Estadística i Postgrau en 
Participació Ciutadana i Comunicació 

 

 

 

 

 

Actíva Prospect SL (Research & Solutions) 
Centre d’Empreses de Noves Tecnologies 
Parc Tecnològic del Vallès 
08290 Cerdanyola del Vallès 
Barcelona 
 
Tel. +34 93 5820177 - Fax. +34 93 5801354 
activaprospect@activaprospect.cat 
http://www.activaprospect.cat 

Actíva Prospect és una companyia de recerca i 
consultoria formada per un equip multidisciplinar de 
professionals que treballa en els àmbits de mercat de 
treball, formació, polítiques socials i desenvolupament 
territorial i gestió de projectes. Actíva Prospect 
proveeix informació pràctica i orientada a la presa de 
decisions, amb una base de treball participatiu i 
proper al territori. 

L’enfocament, el contingut, l’anàlisi i la interpretació 
d’aquest document són responsabilitat de l’equip de 
treball d’Actíva Prospect que en té l’autoria.  

La duplicació i/o publicació en qualsevol forma 
d’aquest document només és permesa amb el permís 
explícit de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.  

 

mailto:t@activaprospect.cat
mailto:t@activaprospect.cat


 

Estratègia territorial d’ocupació i de desenvolupament econòmic de l’Alt Penedès  i 
Buidat del taller PAO.  

Índex 

1.1 Assistents ........................................................................................................................... 1 
1.2 Objectius i metodologia de la sessió .................................................................................. 3 
1.3 Diagnosi ............................................................................................................................. 4 
1.1 Priorització de temes crítics identificats ............................................................................. 7 
1.2 Valoracions de la sessió .................................................................................................... 9 
1.3 Annexos ........................................................................................................................... 11 

 

  



 

Estratègia territorial d’ocupació i de desenvolupament econòmic de l’Alt Penedès  1 

Buidat del taller PAO.  

1.1 ASSISTENTS 

A la reunió hi ha participat un total de 27 persones. A continuació es llisten ordenades per institució. 

 

Nom i cognoms Càrrec Ens/entitat 

Anna Carbonell Responsable programes formació Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Dolors Peñafiel Cap de servei d’Educació Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Joan Manel Montfort  Regidor Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Meritxell Montserrat Regidora d’Educació Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Montse González  Cap Servei Ocupació Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Montse Muñoz Tècnica d'educació Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Núria Just  Tècnica de promoció econòmica Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Salvador Morató Tècnic d'Educació Ajuntament de Vilafranca del Penedès 

Carles Estela  Tècnic acció cívica Ajuntament Santa Margarida i els Monjos 

Cristina Ferré Tècnica de foment de l'ocupació Ajuntament Santa Margarida i els Monjos 

Nuria Santacana Administrativa Cambra Alt Penedès 

Lourdes Sindreu  
Permanent Privada de l'Alt Penedès,  
Anoia i Garraf 

CCOO 

Denis Sainz Director Executiu CET Penedès 

Carlota Julià Tècnica Consell Comarcal de l'Alt Penedès 

Marta Isart Tècnica Consell Comarcal de l'Alt Penedès 

Judit Barbacil  Direcció Adjunta Departament d'Educació 

Yolanda Parejo Coordinadora FP Educació - Generalitat 

Albert Abella Director EMA Arsenal 

ESTER GARCIA Direcció ESCOLA ENOTURISME DE CATALUNYA 

Layla Guendouz Membre de Junta i Comissió de serveis FEGP 

Rosa Jorba Direcció FEGP 

Rafi Morales  Tècnica Fundació PRO-PENEDÈS 

David Martí Cap d'Estudis d'FP INS Milà i Fontanals 

Ferran Paredes Cap d'estudis INS Milà i Fontanals 

Cèsar Rodríguez Cap d'estudis de Formació Professional Institut Alt Penedès 

Dolors Arbós  Directora Institut Eugeni d'Ors 

Joan Hierro  Cap d'estudis de cicles formatius Institut Eugeni d'Ors 

Raquel Del Hoyo Directora OTG Vilafranca del Penedès SOC 
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CAPTURES DE LA SESSIÓ  
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1.2 OBJECTIUS I METODOLOGIA DE LA SESSIÓ 

La sessió es porta a terme dijous 20 de maig a través de la plataforma Zoom, amb una durada 

d’aproximadament de 50 minuts i en el marc d’una reunió ordinària de la Taula per la formació 

professionalitzadora impulsada per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès en el que també es tracten 

d’altres punts, però en el que es reserva un espai per presentar els resultats preliminars de la diagnosi 

elaborada en el marc de l’Estratègia Territorial de l’Alt Penedès. Una prediagnosi que es basa en treballs 

i estudis anteriors i l’anàlisi de dades però que amb aquesta reunió es vol complementar amb la visió dels 

agents i actors comarcals en relació  a quins són els reptes i oportunitats que presenta la comarca en 

l’àmbit de la formació professionalitzadora i les polítiques actives d’ocupació.  

Després de la benvinguda oficial al taller per part de Dolors Peñafiel, cap del servei d’Educació de 

l’Ajuntament de Vilafranca i de la presentació dels resultats de l’enquesta que s’ha realitzat en relació a 

les expectatives en relació a les línies de treball futures de la Taula, Actíva Prospect, la consultora que 

acompanya en el procés de l’elaboració de l’Estratègia Territorial, procedeix a presentar els principals 

resultats i reptes als que ha de fer front el territori identificats a partir de la diagnosi territorial. 

Posteriorment s’inicia la dinàmica participativa per tal d’identificar quins són els principals 

problemes/reptes que presenta la formació professionalitzadora a la comarca.  La pregunta es divideix 

en dos grans blocs, per tal de diferenciar els reptes socioeconòmics, dels relacionats vinculats a la 

governança i la gestió. Així, cada participant ha de donar resposta al que considera que és el principal 

repte i amb el total de persones que assisteixen s’obtindrà una panoràmica dels temes més crítics. 

Quins són els principals problemes/reptes que presenta la formació professionalitzadora a la 
comarca? 

- En relació a les demandes del teixit productiu i les activitats més estratègiques 

- En relació als recursos, la gestió i la governança de les polítiques que donen suport a la 

formació professionalitzadora 

A partir d’aquestes dues preguntes, es recullen en post-it les aportacions de les persones participants, 

s’organitzen i es debat entorn a les mateixes per tal d’aconseguir un coneixement més aprofundit, trobar 

punts de consens i discrepància. 

Un cop realitzada la diagnosi es destina la darrera part del taller prioritzat els punts crítics identificats en 

la diagnosi.  Aquesta priorització ha de servir a la Taula per la formació professionalitzadora i també en 

el marc de l’Estratègia Territorial per posar el focus en els temes a abordar en el futur. 
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1.3 DIAGNOSI 

Quins són els principals problemes/reptes que presenta la formació professionalitzadora a la 
comarca? 

 

En relació a les demandes del teixit productiu i les 
activitats més estratègiques 

 En relació als recursos, la gestió i la governança de 
les polítiques que donen suport a la formació 

professionalitzadora 

 Falten dispositius de detecció de les 
necessitats del teixit productiu. En l’actualitat 
no hi ha cap instrument o mecanisme compartit 
que permeti als operadors de formació conèixer 
quines són les necessitats del teixit empresarial. 
Aquesta informació és clau per negociar amb el 
Departament d’Ensenyament i el SOC l’oferta 
formativa i per ajustar l’oferta a la demanda 
empresarial, fet que sovint es posa de manifest 
que no és així. S’apunta la dificultat d’establir 
els canals amb les empreses per a conèixer 
aquestes necessitats. Així, el repte en relació al 
teixit empresarial és fomentar més aliances i 
arribar a tenir una cooperació molt estreta 
entre l'administració pública i les empreses, que 
porti a poder treballar plegats les necessitats de 
formació. 

 Vincular l'oferta formativa amb la creació 
d'ocupació i els sectors estratègics. S’assenyala 
la importància que l’oferta formativa tingui 
relació amb aquells àmbits on es crea ocupació 
o aquells que són estratègics pel futur de la 
comarca.  

 Manquen professionals en determinats àmbits 
professionals / manca de relleu generacional. 
En algunes professions hi ha problemes per 
cobrir les vacants, es fa esment de la 
construcció però també en algunes professions 
del sector agrari com el de conductors de 
maquinària agrícola. En general es fa referència 
a les ocupacions amb ofici. 

 Manca oferta en àmbits de la digitalització. En 
aquest punt es fa referencia a la necessitat 
d’impulsar accions formatives en noves 
tecnologies com l’IoT o la ciberseguretat, entre 
d’altres. També s’assenyala la necessitat 
d’estimular l'adquisició de competències 
digitals i desenvolupar accions formatives de 
Formació Professional Ocupacional Dual per a la 
millora de la inserció laboral. 

 Desconeixement de l’oferta formativa per part 
del sector empresarial. S’assenyala l’escàs 

 Simplificació / menys burocràcia. Es manifesta 
que la gestió i justificació de les subvencions és 
molt complexa i genera molta documentació. 
Sovint els recursos econòmics assignats arriben 
tard i no dona temps d’executar-los i justificar-
los segons el que seria desitjable. 

 Calen dispositius específics pels col·lectius 
vulnerables. No hi ha prou oferta orientada als 
col·lectius més vulnerables i amb menys 
recursos.  S’apunta que caldria dissenyar una 
oferta específica per a les persones amb majors 
dificultats d’inserció laboral (especialment 
dones, joves i persones estrangeres). 
S’assenyala que  aquest tipus de dispositius 
requereixen d’un major treball en xarxa entre 
els agents. 

 Donar suport a les empreses en la planificació 
de la formació i la gestió dels RRHH. A les 
empreses els costa planificar i detectar les seves 
necessitats formatives per això és important 
ajudar-les a fer plans de futur en relació als seus 
equips i en la gestió de competències. Aquest 
suport en la gestió dels RRHH segurament 
tindria implicacions positives per als joves o les 
dones. 

 Dificultats d'actualització dels CVs tant en l'FP i 
l'FO. Es posa de relleu la dificultat que presenta 
el sistema per a obtenir una actualització real i 
constant dels continguts i competències 
professionals associades als llocs de treball.  

 Dèficits en transport públic. S’apunta que 
l’actual oferta de transport no permet que els 
alumnes residents a la comarca puguin accedir 
a l’oferta de proximitat, principalment a la que 
s’ofereix a la vegueria. 

 Cal més coordinació i planificació conjunta. 
S’apunta la necessitat que hi hagi més 
coordinació i consens  entre les administracions 
i agents per tal de no repetir accions formatives 
i polítiques actives d’ocupació. És a dir, que tots 
els agents de formació puguin treballar 
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coneixement que té el sector empresarial de 
l’oferta formativa que existeix al territori i que 
caldria fer-ne divulgació. 

 Connectar innovació amb formació, estar al 
dia. En relació a les demandes del teixit 
productiu el repte és promoure actuacions 
adaptades al ritme d'evolució del mercat. És a 
dir, que les demandes i necessitats del teixit 
productiu van més ràpides i avançades, que les 
capacitats de resposta formativa. Fins i tot es va 
més enllà i es parla de que s’ensenyin les 
innovacions en els sistemes formatius per tal 
que les empreses puguin adoptar-les. 

 Dificultats col·laboració escoles i empreses.  
S’evidencia la dificultat de connectar el món de 
la formació amb el teixit empresarial, ja sia per 
impulsar l’FP Dual com per crear projectes 
conjuntament. La situació de pandèmia ha 
suposat un factor més de dificultat, ja que hi ha 
moltes empreses que han hagut de reduir el 
personal a la mínima expressió i això dificulta 
que se segueixin realitzant les pràctiques 
laborals. 

conjuntament per tal de crear una oferta de 
formació professionalitzadora al territori que 
sigui coherent a les demandes dels usuaris i les 
necessitats de les empreses i que no sigui com 
ara que cada entitat desenvolupa les accions 
que creu oportunes, repetint famílies 
professionals i deixant al descobert altres 
famílies necessàries pel territori. Fins i tot 
s’apunta la necessitat d’impulsar una carta de 
serveis conjunta de la formació 
professionalitzadora d'àmbit comarcal. 

 Impulsar formació a distància. Aprofitar i 
potenciar la formació a distància a través de 
punts de suport (Omnia, biblioteques, etc.). 

 Planificació a mig i llarg termini de l'oferta amb 
recursos suficients. Es posa de relleu la 
necessitat de disposar d’un finançament que 
permeti la programació de l’oferta a mig i llarg 
termini (més enllà d’un exercici) amb l’objectiu 
de garantir una programació estable i continua 
que permeti també la creació d’itineraris.  

 Major integració dels subsistemes i 
traçabilitat. Identificar la traçabilitat de les 
opcions de formació que els subsistemes 
generen en cada família professional per 
aconseguir més titulacions. Els recursos o les 
opcions de titulació i formació moltes vegades 
existeixen però es desconeixen des del mateix 
sector productiu. 

 
En el debat posterior s’afegeixen els següents elements:  

 Cal que les empreses s’apropin molt més als centres i a la feina que fan. Aquest aspecte és clau per al 

reconeixement de les titulacions que ofereixen. D’altra banda, per tal de tenir una oferta de formació 

més adequada i actualitzada, els formadors haurien de tenir una relació més estreta amb el món 

empresarial. En conseqüència, es posa de relleu la necessitat d’augmentar les relacions i connexions 

entre el món empresarial i l’educatiu. 

 Hi ha una manca de relleu generacional en els oficis i l’FP és clau per a conduir a aquest relleu, ja que no 

manquen joves universitaris sinó que falten joves amb ofici. També es comenta que els CP són una bona 

opció pels joves que no poden accedir a un Cicle Formatiu i queden exclosos. Hi ha molts joves que 

tenen una ESO aprovada amb una nota molt baixa i que. Tenim abandonat a aquest col·lectiu. 

 D’altra banda, també es comenta que hi ha molts universitaris que els costa entrar al mercat laboral. Des 

dels serveis d’ocupació es comenta que no se sap massa quines son les necessitats que tenen les 

empreses de la comarca en relació a aquest col·lectiu. 

 El transport públic és clau tant per a l’accés als estudis d’FP especialitzats com per a la realització de les 

pràctiques. Es clau per tant la connexió amb els principals nodes formatius però també s’han de facilitar 

l’accés al lloc de treball, sobretot als polígons. 
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 El dèficit de transport públic en part es podria solucionar amb l’increment de l’oferta de formació a 

distància. No obstant això cal tenir en compte que calen dispositius específics per tal que les persones 

vulnerables puguin utilitzar aquesta modalitat de formació. La formació a distància, a més, permet més 

flexibilitat per les persones que treballen o bé tenen càrregues familiars i ajuda a la conciliació. També és 

una modalitat que iguala les oportunitats de les persones que viuen en entorns rurals o menys 

densament poblats vers les que tenen la residencia en les ciutats, que són les que concentren 

majoritàriament l’oferta. 

 S’apunta la necessitat que hi hagi una traçabilitat dels certificats de professionalitat i que el sistema 

permeti dissenyar itineraris al mig i llarg termini. El principal problema és que en l’actualitat no hi ha un 

calendari en el que es dona a conèixer l’oferta i això dificulta el poder orientar a les persones. I en relació 

a aquest punt es manifesta que és molt important l’orientació i acompanyament al llarg de la vida de les 

persones, de com es formem i es capaciten. 

 Un element també abastament comentat és que cal fomentar l’aprenentatge al llarg de la vida i donar 

valor a la formació continua. També que cal una mirada integral respecte als diferents subsistemes de 

formació, ja tots els subsistemes es complementen i sumen.  

 Per últim, s’insisteix en el fet que en l’àmbit de la formació ocupacional i la continua s’està sempre a 

mercè de les convocatòries i que això no permet dissenyar una oferta formativa estable que respongui a 

les necessitats del teixit productiu. 
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1.1 PRIORITZACIÓ DE TEMES CRÍTICS IDENTIFICATS 

Un cop agrupats els post-its en punts crítics aquests s’han enumerat i s’ha demanat a les persones 
assistents que valorin els àmbits que consideren que requereixen una acció més prioritària. Els llistat 
d’àmbits/accions resultats són els següents: 

En relació a les demandes del teixit productiu i les activitats més estratègiques 

1. Impuls de dispositius d'anàlisi de les necessitats de les empreses 

2. Impuls d’una oferta formativa relacionada amb les activitats i sectors que creen ocupació o bé que 
són estratègics per la comarca 

3. Impuls d’oferta formativa en àmbits on manquen professionals i/o on hi ha manca de relleu 
generacional 

4. Impuls d’oferta formativa en l’àmbit de la digitalització 

5. Divulgació de l’oferta formativa existent al territori. 

6. Millorar la connexió entre la formació i la innovació (programar oferta ajustada a la realitat 
empresarial) 

7. Impulsar la col·laboració entre empreses i centres de formació (en àmbits com les pràctiques 
laborals, entre d’altres) 

En relació als recursos, la gestió i la governança de les polítiques que donen suport a la formació 
professionalitzadora 

8. Simplificació i flexibilització en la gestió dels programes i projectes (criteris participació, 
homologació, justificació) 

9.  Impulsar dispositius específics per a col·lectius vulnerables 

10. Donar suport a les empreses en la planificació i gestió de la formació 

11. Actualització de cvs, tant en l’FPI com l’FO 

12. Impulsar una oferta de transport públic que connecti els municipis de la comarca amb els 
principals nodes formatius 

13. Planificar i coordinar conjuntament l’oferta formativa coherent amb la demanda del teixit 
productiu i evitar ineficiències (duplicitats i àmbits sense cobertura) 

14. Impulsar la formació a distància 

15. Impulsar un model de concertació que permeti planificar al mig i llarg termini l’oferta formativa, 
creant itineraris i una oferta estable 

16. Impulsar una major integració i traçabilitat del sistema (que el teixit productiu tingui en un sol 
lloc els itineraris que s’ofereixen en relació als diferents subsistemes) 
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Finalment, les accions més votades han estat les 
següents:  

 Impuls de dispositius d'anàlisi de les necessitats 
de les empreses 

 Impuls d’una oferta formativa relacionada amb 
les activitats i sectors que creen ocupació o bé 
que són estratègics per la comarca 

 Planificar i coordinar conjuntament l’oferta 
formativa coherent amb la demanda del teixit 
productiu i evitar ineficiències (duplicitats i 
àmbits sense cobertura) 

 Impulsar una oferta de transport públic que 
connecti els municipis de la comarca amb els 
principals nodes formatius 
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1.2 VALORACIONS DE LA SESSIÓ 

 

1.Has trobat la jornada interessant? (%) 2. La documentació lliurada prèvia a la realització de 

l'acte ha estat útil? (%)

3. Creus que l'horari ha estat l'adequat? (%) 4. Creus que la durada de l'acte és l'adequada? (%)

5. L'organització, la infraestructura tecnològica i les 

eines per desenvolupar l'acte han estat les adequades? 

6. Valora el debat realitzat entre els participants? (%)
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7. Creus que el que s'ha treballat durant aquest acte 

serà útil per a la comarca? (%)

9. Fes una valoració general de l'acte (sent 0 el valor 

més baix i 5 el més alt) (%)

8. Recomanaries aquest tipus d'acte a un conegut/da? 
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1.3 ANNEXOS 

 



 

Estratègia territorial d’ocupació i de desenvolupament econòmic de l’Alt Penedès  12 

Buidat del taller PAO.  

 


