ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DIRECTIU
DEL SEGON PLA ESTRATÈGIC DE GRANOLLERS

Sessió del Consell Directiu: 1/14
Dia: dijous 10 d’abril de 2014
Hora: 20:00 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Granollers

Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior
2. Informació de seguiment dels projectes:
- Desenvolupament dels estudis professionals en coordinació amb les empreses de
la comarca. Projecte Baula.
- Adequació de l’oferta de serveis d’atenció social a les noves necessitats Projecte
del voluntariat.
- Adequar els serveis sanitaris públics a les necessitats creixents de la població.
Projecte del ciutadà expert.
- Foment de l’activitat empresarial innovadora. Pla de projecció exterior.

3. Torn obert de paraules
Assistents:
Josep Mayoral, alcalde de Granollers, president; Carme Garrido, regidora del Pla Estratègic;
Albert Camps, 4t tinent d’alcalde i regidor de Programació; Ignasi Valls, Consell Comarcal
del Vallès Oriental; Òscar Riu, UGT Vallès Oriental-Maresme; Rafael Lledó, Fundació
Hospital Asil de Granollers; Josep Pujadas, Club Balonmano Granollers; Pius Canal, Grup
Municipal de Convergència i Unió; Javier Rojas, Grup Municipal Partit Popular;
Josep Casasnovas, Grup Municipal d’ICV-EUA; Pep Mur, Grup Municipal d’Acció Granollers.
Pietat Sanjuan, regidora d’educació
Formació Profesional i l’Ocupació.

i

Pere Gabern,

director

del

Consell

de

la

Joan Bellavista, coordinador del II Pla Estratègic i Maite Centelles, cap del servei de
Planificació Estratègica i Programació, que actua com a Secretària.
Han excusat l'assistència: Ricard Caussa, Associació Cultural de Granollers; Eduard
Navarro, Casal del Mestre de Granollers i Vallès Oriental; Mercè Relats, Càritas Diocesana
de Barcelona; Josep Maria Moyano, Federació d’Associacions de Veïns de Granollers;
Alba Barnusell, Grup Municipal del Partit Socialista de Catalunya.

1

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
El president del Consell, Josep Mayoral, obre la sessió i dóna la benvinguda als assistents.
Demana si hi ha esmenes a l’acta de la sessió anterior i no sent així, l’acta queda aprovada.
2.1 Informacions de seguiment del projecte “Desenvolupament dels estudis
professionals en coordinació amb les empreses de la comarca. Projecte Baula”

Joan Bellavista fa una breu introducció al seguiment del projecte Baula, recordant que el
model de gestió dels projectes del Pla estratègic preveu que un cop finalitzada la fase
d’ impuls necessària per a la realització dels estudis, proves pilot i/o concreció dels
projectes, aquests, en la mesura que sigui possible, han de ser assumits pels òrgans gestors
dels àmbits respectius per tal de garantir l’eficàcia en la implementació de les línies d’acció.
A partir d’aquest moment de traspàs, des de l’Oficina Tècnica del II Pla estratègic es fa
l’acompanyament i seguiment.

En el cas del projecte Baula, el mes d’octubre passat va ser el Consell de la Formació
Professional de Granollers, amb la direcció i coordinació de Pere Gabern, responsable de la
Formació professional contínua del Servei d’educació de l’Ajuntament i el suport de l’Oficina
Tècnica del pla estratègic qui se’n fa càrrec.

Pietat Sanjuan, regidora d’educació explica que el mes d’octubre passat, set dies després de
la presentació de les conclusions de BAULA al Consell Directiu, es va reunir la comissió
permanent del CFPiO i es va crear un grup de treball entorn de les diferents conclusions que
presenta l’estudi, definint els punts clau, qui ha de participar en cada punt i un calendari. El
seguiment d’aquest treball el farà la comissió permanent del Consell. La situació actual és la
següent:

1. Es decideix esmerçar tots els esforços per la formació dual /alternança amb els tres
centres que puguin realitzar FP Dual en alguna família professional vinculada al sector de
l’automoció: EMT, Vallbona i Educem.
Tant l’Escola Municipal del Treball com l’Institut Carles Vallbona, estan fent esforços per tal
de poder iniciar al curs vinent oferta en formació professional dual a la ciutat. D’una banda
l’EMT explica que s’han reunit amb diferents empreses i agrupacions empresarials per poder
oferir FP Dual en l’àmbit de la mecànica, però encara no han arribat a un acord en ferm, tot i
que es treballa intensament per poder-ho fer. D’altra banda l’Institut Carles Vallbona, s’ha
reunit amb la patronal PIMEC perquè havien manifestat la necessitat de desenvolupar
formació en comerç internacional. No obstant finalment s’ha definit i reorientat la necessitat
cap a temes de control numèric. L’Institut, juntament amb el Departament, estan visitant més
empreses i obrint noves vies.
No es pot atendre la proposta de FP Dual en decoletatge que una associació d’empreses del
sector havia demanat. Granollers, i concretament l’EMT no té l’especialitat que necessita
aquesta associació.
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També l’Hospital de Granollers, s’ha interessat per fer FP Dual en Infermeria, però hi ha
dificultats per tirar-ho endavant, ja que li suposa a l’Hospital uns costos laborals molt alts
que ara amb la Formació en Centres de Treball no té.
Es planteja nova oferta en mecatrònica industrial en substitució d’una altra formació que
actualment té alumnes però no hi ha demanda per part de les empreses.
Les característiques del teixit productiu i la falta de bagatge tant d’empreses com de centres
escolars fan que ara com ara hi hagi força dificultats per a la formació dual al sector.

2. Formació per a col·lectius singulars.
Formació en nous models de comercialització: comerç, màrqueting, 2.0, Comerç
internacional, VALLBONA/EDUCEM.
A través del pla de xoc, s’ha pogut desenvolupar un curs per a 20 joves que combina 2
mòduls formatius dels cicles de sistemes microinformàtics i xarxes de comerç electrònic, per
donar polivalència a aquests joves i que tinguin coneixements en noves formes de
comercialització, especialment a través de les xarxes. Aquest curs, aprovat per la comissió
permanent donava resposta a aquesta necessitat expressada en l’estudi Baula.

3. Acreditació de l’experiència o assessorament professional de persones adultes.
Entitats acreditades, centres que acrediten i l’administració es proposa de poder crear les
autopistes que permetin vincular els centres amb el seu entorn.
Promoció econòmica, educació i centres de FP treballen per dissenyar un model. S’ha creat
un grup de treball, on han participat totes les entitats públiques i privades de la ciutat que fan
Formació Ocupacional més el SOC que té previst fer sessions de formació per als tècnics
d’aquestes entitats. L’objectiu és donar a conèixer el servei d’assessorament professional
als usuaris potencialment beneficiaris. Una millor coordinació dins del territori en temes
d’informació, orientació i assessorament, entre tots els agents implicats.
S’han fet 187 assessoraments i 53 acreditacions d’experiència.

4. Foment de la relació entre escola i empresa.
Els centres escolars demanen suport per buscar empreses. Els centres escolars demanen
recolzament per buscar empreses. Fer una única cartera de serveis dels centres escolars
per acompanyament a les empreses.
Tots els centres i també alguna associació empresarial creuen que és important mantenir la
relació que s’ha iniciat arran del Baula. Els centres demanen la implicació de la Cambra de
Comerç i de l’administració local per millorar-la.
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5. Creació de Consells Assessors Industrials
Tant l’EMT com l’Educem i Carles Vallbona són partidaris d’anar tenint contactes individuals
amb les empreses, perquè els dóna millor resultat. Aquest parer és compartit per PIMEC.

6. Foment de la innovació a l’empresa a partir de la FP: conèixer xarxes que estiguin
treballant el tema. El foment de la innovació, es farà a través del grup de treball de
la FP creat en el marc de la C17, on participen municipis com Vic, Ripoll, Parets, ...

7. Internacionalització. Tots els centres menys l’EMT ja tenen la carta ERASMUS.
L’EMT vetllarà per tenir-la al mes de maig.
En relació a la proposta d’iniciar la fase 3 del projecte Baula fent l’estudi d’un nou sector
productiu, els centres escolars han demanat la presència del centre en les entrevistes a les
empreses de manera que es doni a conèixer què pot fer el centre, sense crear expectatives
que no es puguin assolir. Hi ha convocada una reunió a final del mes d’abril per a decidir
l’àmbit de treball i la coordinació de l’estudi. Entre les propostes hi ha els
sectors químic i agroalimentari, explorar quines empreses estan fent exportació (comerç
exterior), recuperar l’estudi dels clústers fet el 2009 i veure els sectors estratègics. També hi
ha interès a estudiar perquè hi ha baixa inserció en algun dels cicles formatius que
s’estan impartint.

El president, abans de prosseguir amb el seguiment dels altres projectes, dóna la paraula
als membres del Consell Directiu per tal que les preguntes les pugui respondre la regidora
Pietat Sanjuan.
Oscar Riu planteja l'escassa capacitat o voluntat de compartir la informació sobre les
empreses amb les quals es treballa, per part de les entitats del sector. Sent més generosos i
compartint el coneixement permetria una més fàcil i eficient relació escola-empresa.
Pietat Sanjuan comenta que per això parlava de falta de bagatge de tots els actors implicats.
En aquest sentit els consells assessors que serien diferents per cada centre i d’un àmbit
determinat farien ressaltar la necessitat d’adaptació de la formació a les necessitats però en
canvi, aquesta falta de bagatge, fa que de moment no es considerin necessaris perquè els
centres ja mantenen el contacte amb algunes empreses directament.
Josep Mayoral comenta que s’està produint la caiguda del mite del model alemany de
formació dual. A Catalunya, avui, hi ha dificultats d’implantació d’aquest model per un
conjunt de factors que tenen a veure amb les diferents característiques de les empreses o la
cultura empresarial, entre altres.

Pietat Sanjuan diu que l’experiència d’altres municipis tampoc han tingut massa èxit de
moment. No s’han pogut engegar projectes o els que s’han engegat han estat amb molts
pocs alumnes.
Josep Mayoral assenyala que segurament serà més reeixida a municipis com Martorell,
Cornellà, amb un teixit productiu format per empreses més grans. Cal millorar l’encaix entre
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formació i empresa i estudiar el model alemany però desenvolupant un model català. També
cal arriscar més; la formació professional és un sistema d’èxit però aquí encara no ha fet el
salt de solvència perquè no s’ha treballat bé la relació amb l'empresa. El model potser hauria
de ser mixt, amb un pes de l’aula superior.
Joan Bellavista, coordinador del Pla estratègic fa una reflexió sobre la prova pilot. Explica
que s’ha fet en el moment adequat, les mesures que s’apliquen tenen sentit avui, conté
molts elements de promoció i fa que es promocioni la formació professional.
Josep Mayoral, agraeix a Pietat Sanjuan la seva exposició.
2.2 Informacions de seguiment del projecte Adequació de l’oferta de serveis d’atenció
social a les noves necessitats. Punt de Voluntariat de Granollers.
Joan Bellavista exposa el plantejament conceptual del projecte. L’objectiu de responsabilitat
social ciutadana en sentit ampli; tot tipus d’entitats convocades per tal que es tiri endavant el
projecte en xarxa. Es pretenia tendir a la creació d’una taula del punt de voluntariat en la
qual l’ajuntament fes de facilitador. Els elements facilitadors identificats han estat un
responsable tècnic i un suport tècnic tant per a la gestió del projecte com per a la informació
i acollida de voluntaris i entitats. Que doni cobertura tant a persones que volen fer de
voluntaris en un tema específic com a persones que manifesten interès pel voluntariat i
tenen disponibilitat.
En l’aspecte de promoció i informació del que hi ha s’ha decidit formar en coneixements
específics per millorar l’activitat i facilitar la vinculació. Creació d’una bossa de voluntaris,
impuls de campanyes comunes, etc.
L’Ajuntament facilita els espais del Punt d’Informació i promoció, com elements físics i
virtuals: Can Jonch i la web del Punt de Voluntariat.
S’ha confeccionat un logo que parla de persones i entitats; del procés d’acció ciutadana
(societat civil perquè recorda que l’ajuntament només facilita), on es reflecteix el tema dels
valors i drets; el voluntariat té un paper en l’exercici de garanties del dret. Parla de
l’apoderament en línia amb el model del II Pla estratègic.
Ha estat un projecte agraït, que ha comptat amb una resposta excel·lent i una elevada i
bona interacció.
Està prevista la presentació pública del Punt de voluntariat pel dia 30 de juny de 2014 amb
la participació de les entitats.

2.3 Informacions de seguiment del projecte “Adequar els serveis sanitaris públics a
les necessitats creixents de la població”. Ciutadà expert.
En relació a aquest projecte Joan Bellavista recorda que el senyor Rafel Lledó coordina la
comissió d’assessorament. Que, malgrat que s’hi treballa de manera regular, costa molt
perfilar el projecte, per la novetat del tema, de plantejament i de model. Els experts han de
veure, d’entendre que representarà el projecte.
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Hi ha acord en l’objectiu d’apoderar els ciutadans en concepte de salut i expertesa a través
de la capil·laritat i millora de l’estat d’informació de manera que finalment millori la salut.
Que els conceptes que hi han de ser implícits són els d’intervenció, sensibilització,
efectivitat, eficiència, ètica, alfabetització, segons criteris de l’OMS i diversos autors. Tractar
el procés d’envelliment, la dependència, aspectes nutricionals i de conductes additives,
emocionals i també l’ús dels recursos, aspecte aquest gens banal i amb molta incidència
econòmica. Hi ha acord en que cal la construcció d’indicadors de cohesió i capacitat de
lideratge i com a mètode la investigació per participació activa.
Són aspectes o idees no tancades la gestió del projecte, la idea d’expert en àmbit de salut
via participació ciutadana, els agents creadors del programa, la idea dels agents promotors
de salut, és a dir, aquells que reben formació i es converteixen en formadors i el col·lectiu de
ciutadans per a prova pilot.
2.4 Informacions de seguiment del projecte Foment de l’activitat empresarial
innovadora. Pla de projecció exterior.
L’Oficina Tècnica del Pla estratègic ha considerat l‘oportunitat d’adherir-se, juntament amb
altres ciutats mitjanes de la província, al projecte liderat i coordinat per la Direcció de
Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona d’elaboració del Pla de projecció
exterior de la ciutat i convertir-lo en un projecte estratègic de Granollers. Instrument de
planificació estratègica per a millorar la projecció exterior, tant internacional com de “fora” de
Granollers. Una via per captar noves i majors oportunitats i inversions, intercanviar
experiències i establir aliances estratègiques amb una diversitat d'actors d’arreu del món. Un
projecte interessant també pel teixit empresarial, acadèmic i associatiu d’aquests municipis
amb vocació internacional, per obrir nous mercats, atraure talent, intercanviar coneixements,
etc.
El pla proporciona un instrument operatiu que guia l’activitat exterior del govern i els agents
locals d’acord amb les característiques i necessitats del nostre territori. El pla de projecció
exterior es basa en el model de ciutat o territori definit amb caràcter previ al Pla estratègic. El
pla posa en valor a escala internacional les potencialitats del territori –en l’àmbit turístic,
empresarial, cultural, social, tecnològic, etc.-, alhora que contribueix a convertir en
oportunitats de millora les febleses o debilitats detectades. El pla de projecció exterior és un
projecte de municipi –no solament de l’Ajuntament- i el govern local, per tant, ha de vetllar
per incorporar-hi la visió dels actors empresarials, associatius i acadèmics locals.
El pla facilita l’alineació de les estratègies amb la política europea 2020 i de Ris3 potenciant
les especialitzacions econòmiques i de coneixement que s’ajusten millor al potencial
d’innovació del territori.
Destacar que es dissenya a mig i llarg termini i amb una visió integral que, a més de
l’economia innovadora, inclou esports, cultura, etc. A la vegada, convé tenir present que
aquest pla es dissenya des d’una perspectiva de mig i llarg termini -més enllà de la durada
d’un mandat municipal-, per tal de garantir la consecució dels objectius i la seva sostenibilitat
en el temps. Al mateix temps, però, el pla conté activitats que han de ser implementades en
el curt termini, la realització de les quals és fonamental per orientar el municipi envers la
consecució dels objectius a més llarg termini.
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El pla de projecció exterior parteix d’una visió integral de l’acció del govern local, que
tradicionalment ha tendit a planificar de forma no coordinada, de manera que es dona un
caràcter transversal.
La Diputació posa a disposició un equip d’experts per a l’assessorament tècnic
especialitzat i suport a la preparació del Pla de projecció.
3. Torn de paraules
Rafael Lledó comenta en relació al projecte de salut que se suma a les paraules de Joan
Bellavista. Que es sabut que els bons hàbits afecten de manera molt significativa en la salut
i aquest és un dels motius de la importància del projecte. Que en relació al projecte baula, hi
ha hagut efectivament un intent de col·laborar que no ha prosperat pel cost de
contractació malgrat que s’ha trobat molt interessant.
S’inicia un debat sobre la situació de la formació dual a l’estat espanyol en comparació a
altres països com Alemanya, on al contrari que aquí, les empreses que no contracten
estudiants amb la modalitat són penalitzades fiscalment, en el sentit que passar de les idees
als fets costa i més en moments de crisi; que adaptar altres models no deixa de tenir
dificultats i potser posar-se com a objectiu mimetitzar-los no és el més eficient; que els
papers de les cambres ha de ser molt més potent o que a Europa les associacions
empresarials i les cambres van juntes. També es comenta que els Departaments d’Empresa
i Ocupació i d’Ensenyament de la Generalitat han mostrat la voluntat de fer una adaptació
Malgrat totes les dificultats s’està avançant en integració dels sistemes: en acreditació i
assessorament, per exemple. Val la pena posar-ho en valor.

Es comenta també que les reflexions i elements centrals entorn de la formació professional
encara perduren, potser calgui tornar a l’origen dels centres de formació professional quan
es van crear arran de la necessitat d’una empresa, com va ser el cas de l’EMT de
Granollers. Es debat sobre el model de centre integral que acull ensenyament obligatori
i postobligatori (Batxillerat i FP).
Per finalitzar Joan Bellavista comenta la presentació que va fer a petició de la Diputació de
Barcelona sobre el model de gestió del Pla estratègic de Granollers.

S’aixeca la sessió a les 20,50 hores
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