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Consell de la Formació Professional del Prat 
 
 
ACTA DEL PLE DE CONSTITUCIÓ DEL CONSELL DE LA FP DEL PRAT 
 
Data:   10/10/2018 
Hora:   17,30 hores   
Lloc:   Saló de Plens de l’Ajuntament 
 
Al Saló de Plens de l’Ajuntament es reuneix el Ple del Consell de la Formació Professional del Prat per tractar l’ordre del dia 
següent: 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Constitució del Consell 

2. Presentació de la situació de la FP al Prat i principals reptes  

3. Presentació del Pla de treball del Consell 

 
Hi assisteixen:  
 

Lluis Tejedor President. Alcalde 

Pilar Eslava Vicepresidenta. Tinenta d'Alcalde d'Igualtat i Drets Socials 

Marta Mayordomo Vicepresidenta. Tinenta d'Alcalde de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació 

Juan Cañete Vicepresidenta. Director Ins Illa dels Banyols 

Jordi Morera Queral   Vicepresident. Associació El Prat Empresarial. 

Agustina Rodríguez Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació 

Aldo Gino Ramírez Reis Grup Municipal Se Puede 

Àngels Oliete  Escola d’Adults Terra Baixa 

Carme Gonzalez Servei d’Ocupació de Catalunya 

Carme Villen Departament d’Educació 

Eduard Bartí Equip directiu Ins Illa dels Banyols 

Encarna Puig Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació 

Enric Sorribes Colell CCOO 

Esther García Fernández Grup Municipal ICV-EUiA 

Esther Velasco Professorat Ins Les Salines 

Felix Ortega D.À de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació 

Fina Rifà Direcció de Àrea d’Igualtat i Drets Socials 

Joan Carles Navarro Departament d’Educació 

Jordi López Gil Grup Municipal CS 

Jordi Villalabeitia Professorat Ins Illa dels Banyols 

Juan Agustí Barceló Professorat Ins Illa dels Banyols 

Juan Manuel Fraile  Grup Municipal PSC 

Lidia Montero Oficina del pla Jove de la Ciutat 

Marcelo Montori Arbues Taula d’Economia Social i Cooperativa 

Miguel Angel Noval Director Ins Les Salines 

Miguel Ochoa Oliva Grup Municipal PP 

Montserrat Gonzalez Equip directiu Ins Les Salines 
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Núria Sanahuja Costafreda  Grup Municipal ERC 

Pep Vallecillos Àrea d’Igualtats i Drets Socials 

Pere Casamayor Àrea d’Igualtats i Drets Socials 

Victoria Moreno PIMEC del Baix Llobregat-l’Hospitalet 

Xavier Arasanz Departament d’Ensenyament de la Generalitat  

  

Excusades:  

Sergi Berga Llopis Grup Municipal PDCAT 

Ant. Cesar Morillas Fernandez Grup Municipal Guanyem 

Nati Mora Servei d’Acció Social 

Carlos de Pablo Torrecilla UGT 

Cristian Rodríguez  Professorat Ins Les Salines 

Altres assistents a la reunió: 

David Pugès Prat Empresarial 

Dolors Siles  CNL 

Eva Vidal CPE 

Horacio Placenti Prat Empresarial 

Isolda Busquets Educació 

Josep Maria Lluva Inspector Ensenyament 

Mar Fernández CPE 

Montserrat Arroyo CPE 

Nuria Carbonell Professora emèrita 

Olivia Ortega Centre de Promoció Social Francesc Palau 

Paola Henriquez CPE 

Pilar Munill Centre de Promoció Social Francesc Palau 

Mª del Mar Valle Moreno Ins. Les Salines 

Montserrat González Ins. Les Salines 

Imanol Crespo El Prat Radio 

Sergi Ordóñez CCOO 

Marga Santiago CPE 

Ivan Muriana Ins. Les Salines 

Jose Antonio Iniesta UGT 

Eduard Terol CPE 

Jordi Ibern ERC 
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1. Constitució del Consell 

La sessió s’inicia amb les intervencions de les vicepresidentes del Consell, Pilar Eslava i Marta Mayordomo. Totes dues 

posen en valor la importància de l’acte de constitució pel desenvolupament de la Formació Professional a la nostra 

ciutat.  El Consell és el fruit de 10 anys de treball de la Taula de la FP on han anat confluint el conjunt dels agents: 

instituts, empreses, professionals del territori, entitats i institucions. 

 

Tot seguit es procedeix per part del conductor de l’acte a la constitució del Consell amb la lectura dels membres que ho 

composen d’acord amb el reglament. Els membres que constitueixen el Consell són: 

 

  

President Lluis Tejedor, Alcalde 

Vicepresidenta 
Pilar Eslava, Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Igualtat i 
Drets Socials i regidora d’Educació 

Vicepresidenta 
Marta Mayordomo, Tinenta d'alcalde de l'Àrea 
de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació 

Vicepresident Juan Cañete, Director Institut Illa dels Banyols 

Vicepresident 
Jordi Morera Queral, President Associació El Prat 
Empresarial 

  
Grup Municipal CS Jordi López Gil 

Grup Municipal ERC Núria Sanahuja Costafreda  

Grup Municipal Guanyem Antonio Cesar Morillas Fernandez 

Grup Municipal ICV-EUiA Esther García Fernández 

Grup Municipal PDCAT Sergi Berga Llopis 

Grup Municipal PP Miguel Ochoa Oliva 

Grup Municipal PSC Juan Manuel Fraile  

Grup Municipal Se Puede Aldo Gino Ramírez Reis 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat  Xavier Aransanz 

Servei d’Ocupació de Catalunya Carme Gonzalez 

Direcció Ins Les Salines Miguel Angel Noval 

Equip directiu Ins Illa dels Banyols Eduard Bartí 

Equip directiu Ins Les Salines Montserrat Gonzalez 

Professorat Ins Illa dels Banyols Juan Agustí Barceló 

  Jordi Villalabeitia 

Professorat Ins Les Salines Cristian Rodríguez  

  Esther Velasco 

Escola d’Adults Terra Baixa Àngels Oliete  

PIMEC del Baix Llobregat-l’Hospitalet Silvia Miró Marti 

UGT Carlos de Pablo Torrecilla 

CCOO Enric Sorribes Colell 

Direcció de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials Fina Rifà 

Àrea d’Igualtats i Drets Socials Pep Vallecillos 

  Pere Casamayor 

Direcció de l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i 
Ocupació 

Felix Ortega 

Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Ocupació Encarna Puig 

  Agustina Rodríguez 

Departament d’Educació Joan Carles Navarro 

  Carme Villén 

Oficina del pla Jove de la Ciutat Lidia Montero 
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Servei d’Acció Social Nati Mora 

Taula d’Economia Social i Cooperativa Marcelo Montori Arbués 

 

Del conjunt de representants, resten per designar els representants de l’alumnat dels dos instituts que seran nomenats 

durant el present trimestre en un procés del propi col·lectiu. 

 

 

 

2. Presentació de la situació de la FP al Prat i principals reptes  

Tot seguit, el Sr. Pere Casamayor, tècnic de l’Observatori Social,  fa la presentació de l’estudi sobre la Formació 
Professional i els reptes que planteja a la ciutat. L’estudi ha de servir per fer el pla de treball del Consell a partir dels 
reptes identificats. 
 
L’estudi es pot consultar al web municipal, i les principals conclusions i reptes identificats són: 
 
En relació a l’oferta: 
 

Conclusions Reptes 

 L’oferta de cicles formatius al municipi és 
àmplia i variada. 

 Completar famílies amb continuïtat de 
cicles formatius i cicles superiors. 

 El grau d’ocupació és desigual, però per la 
majoria de cicles no mostra saturació 

 Potenciar i ampliar l’oferta FP Dual  

 Els cicles formatius no sempre tenen 
continuïtat en cicles superiors. 

 Ampliar l’oferta dels Programes de 
Formació i Inserció (PFI) 

 Hi ha poca oferta de Formació Dual.  

 Hi ha poca oferta de Programes de Formació i 
Inserció (PFI).  

 

 
En relació a Demanada: 
 

Conclusions Reptes 

 El nombre de dones que estudien cicles 
formatius al Prat és baix. 

 Potenciar la matriculació de dones en els 
cicles formatius i revisar l’oferta actual 

 Existeix un biaix de gènere entre famílies de 
cicles formatius. 

  Analitzar la demanda de cada cicle per 
optimitzar les places disponibles amb la 
demanda existent. 

 L’ESO i el Batxillerat són les principals vies 
d’accés per a Graus Mitjos i Graus Superiors, 
respectivament.  

 Impulsar i reforçar les accions d’orientació 
professional a escoles i instituts. 

 Hi ha un equilibri entre el nombre de pratencs 
que estudien Cicles Formatius a fora i l’alumnat 
d’altres municipis que estudia al Prat.  

 

 
En relació a la informació: 
 

Conclusions Reptes 

 Manquen dades fiables i que puguin mostrar 
tendència al llarg del temps, sobretot en:  

 Inserció laboral  

 Abandonament dels estudis 

 Sistematitzar i la recollida de dades, amb l’ajuda 
de tots els actors del Consell i d’entitats externes 
i/o vinculades, per aprofundir en aquest 
coneixement. 

 

 Formació contínua a les empreses  Impulsar i consolidar les relacions entre centres 
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formatius i empreses  

3. Presentació del Pla de treball del Consell 

El Sr. Joan Carles Navarro, cap del departament d’Educació, fa la presentació de les funcions del Consell, definides en 
el propi reglament. 
 
Aquestes funcions es focalitzen en quatre eixos estratègics: 
 

A. Posar en valor la Formació Professional a la ciutat   

• Promoure una percepció a la ciutat de la Formació Professional ajustada a la realitat d’aquesta formació  en 
el s.XXI, amb alts estàndards de qualitat i també d'inserció laboral  

 
 

B. Oferta i accés: 

• Desenvolupar un mapa estratègic d’oferta de formació professional a la ciutat que:  

 Treballi per la integració dels tres subsistemes de la FP (inicial, ocupacional i continuada).  

 Es planifiqui seguint criteris de complementarietat entre els subsistemes i en l’oferta de cadascun d’ells.  

 S’ajusti a les necessitats educatives i formatives de la ciutadania, i les  necessitats del teixit productiu del 
territori.  

• Desenvolupar estratègies i recursos  que promoguin condicions d’igualtat d’oportunitats en l'accés aquesta 
formació 

 
 

C. Orientació i acompanyament  

• Desenvolupar models d’orientació compartits que incorporin la Formació Professional com una formació d’alt 
valor.  

• Impulsar projectes de Transició Escola-Treball que acompanyin a la joventut en la seva inserció professional  
 
 

D. Inserció laboral i emprenedoria  

• Teixir una xarxa de relacions i projectes compartits entre el mon productiu, altres agents econòmics i socials 
de la ciutat i els centres de formació professional, que han de permetre:  

 Acomodar les necessitats formatives de les empreses i la formació que es desenvolupa en els centres 
educatius.  

 Generar projectes compartits que promoguin la innovació i l'emprenedoria en els centres i, al mateix 
temps, donin respostes a necessitats de les empreses.  

 Afavorir pràctiques de qualitat a les empreses i borses de treball solvents.  

 
Així mateix, presenta els tres grups de treball que es posen en marxa per iniciar el desenvolupament d’aquests eixos 
de treball. Els grups estan oberts a la participació de qualsevol membre del Consell així com de persones relacionades 
amb els àmbits de treball. Aquest grups són: 
 
• Innovació 

• Identificar i desenvolupar oportunitats d’emprenedoria i competències i experiències innovadores entre 
l’alumnat per incrementar la qualitat de la formació i la implicació i motivació de l’alumnat  

• Donar suport a la difusió de projectes i activitats de la promoció del talent de l’alumnat a fi d’apropar-los 
al teixit empresarial del Prat i entorn proper  

 

• Orientació i acompanyament 

• Identificar activitats i serveis d’orientació per a joves i adults promovent l’intercanvi d’informació i 
recursos  

• Orientar i acompanyar l’alumnat per afavorir la continuïtat dels estudis i la reducció de l’abandonament 
prematur, especialment entre els perfils més vulnerables  

• Promoure accions d'orientació i d'informació professional i actuacions de prospecció del mercat de 
treball perquè els i les joves i persones adultes puguin definir el seu objectiu professional, millorar el seu 
posicionament en el mercat de treball i la seva inserció laboral.  
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• Comunicació 

• Fer visible l’oferta de formació professional a la ciutat tenint en compte els diferents col·lectius implicats 
(alumnat, famílies, professorat, empresaris/es i altres agents vinculats a la FP)  

• Aconseguir prestigiar l’oferta de formació professional a la ciutat  

 
 
 

En aquest punt s’obre un torn obert de paraules amb els següents intervencions: 
 
Joan Cañete, director de l’institut Illa dels Banyols i vicepresident del Consell :  

Recorda que el càrrec de vicepresident serà a renovar amb el sr. Miguel Ángel Noval, director de l’Institut Les 
Salines i que tots dos estan al capdavant dels dos únics centres de tota la comarca del Baix Llobregat amb oferta 
específica de formació professional que els fan molt singulars i potents. 
 
Fa menció a l’etapa anterior (Taula FP) i fa un especial agraïment a antics membres que treballar intensament per 
enfortir  la FP a la ciutat: Núria Carbonell i Miquel de la Torre entre d’altres.  
 
Destaca el fet de poder també comptar avui amb el coordinador territorial de la FP al Baix Llobregat F. Xavier 
Arasanz  i amb l’inspector dels instituts Illa dels Banyols i Les Salines Josep M. Lluva. 
 
Així mateix, vol recordar en l’acte de constitució del Consell la participació activa del que va ser director de l’Àrea 
de Promoció Econòmica Joan Rodríguez i de la directora de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials, Fina Rifà que ja fa 
força anys van impulsar tot plegat.  
 
En el  camí que estem fent es plantegen molts reptes, que necessiten de la coresponsabilitat de tothom. En aquest 
sentit, pels instituts saber que compten amb una forta aliança per ajudar a acostar-se i cooperar amb les empreses 
es fonamental i encoratjador.. 
 

Miguel Ángel Noval, director de l’institut Les Salines:  

Agraeix l’evolució de Taula FP a Consell FP i es mostra molt il·lusionat i satisfet pel que el treball que se’n deriva 
servirà per donar una empenta als centres d’FP per tal d’assolir un bon nivell d’inserció de tots els cicles formatius. 
 

Jordi Morera, president de l’Associació El Prat Empresarial i vicepresident:  

Destacar el que considera un element fonamental per fer una FP de qualitat: conjunció empresa amb el món 
laboral (sindicats, associacions..) i el món educatiu. Aquesta conjunció és necessària per assolir els objectius. 
  
L’àmbit empresarial, sovint planteja que un dels problemes és la manca de gent preparada. Calen integrar els 
móns laboral i educatiu i aquí l’Ajuntament juga un paper clau ajudant a engranar adequadament pel que fa a 
aquest binomi. 
 
Menciona que el Pacte per l’Ocupació, signat de nou recentment , caldrà integrar-lo al Consell FP i veure com es 
treu rendiment i es generen sinèrgies.  
 
Fa agraïment a l’Ajuntament i dona empenta a tots els membres per començar a treballar plegats. 
 

Juan Antonio Hiniesta, UGT:  

Felicita a l’Ajuntament pel seu compromís per la millora de la formació professional i l’ocupabilitat de joves i adults 
de la ciutat. 
 

Marcelo Montori Arbués, Taula d’Economia Social i Cooperativa 

Descriu que un dels efectes més devastadors de la crisi econòmica va ser la desvalorització de la formació. Els 
itineraris formatius i professionals no els poden marcar els mercats. El món laboral ha de ser capaç d’integrar a 
tothom, les empreses s’han d’implicar. Cal aportar  dignitat en els llocs de treball i aquí és on el món acadèmic 
juga un paper fonamental per tant necessita poder rebre reconeixement i suport. 

 
Aldo Gino Ramírez Reis, Grup Municipal Se Puede: 

Fa una felicitació col·lectiva per la constitució del Consell de la FP. 
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Destaca la desigualtat entre noies i noies. En els darrers 10 anys moltes dones accedeixen a la universitat, però 
encara estan molt infrarepresentades en la formació professional com es veia a la presentació de la situació de la 
FP. 
 
També posa de manifest que tot i que l’oferta d’estudis de FP és magnífica, es detecta un buit important pel que fa 
a ocupacions associades a l’anàlisi experimental i la tecnologia que podrien ajudar a atreure noies que en aquests 
moments es decanten més per altres branques.  

 
Juan Manuel Fraile, Grup Municipal PSC 

Fa una reflexió sobre la irrupció de la industria 4.0 que generarà importants canvis en les actuals estructures 
professionals. Manifesta la necessitat que cal reflexionar i aportar idees davant d’aquest nou escenari que s’està 
obrint 
 
Així mateix, el fet de l’allargament de la vida de les persones, fa més necessària una apostar decidida per la 
formació continua 
 

 
 
Per finalitzar, el President del Consell i Alcalde de la Ciutat, s’adreça als assistents agraint les persones que han 
treballat per fer el Consell FP possible. 
 
Fa menció a la recent constitució del Consell de la FP del Baix Llobregat, destacant els interessos complementaris de 
tots dos Consells, que ha de significar un enriquiment a partir de la suma des de la visió i posició de cadascú.  
 
També posa en valor el procés que ha portat des de la Taula de la FP  al Consell. La nova etapa que encetem ens ha 
de fer més forts i  ens ha de permetre actuar com a palanca d’impuls. Cal assumir corresponsabilitat real i basar la 
relació entre els membres en la màxima confiança possible. Aquests aspectes són fonamentals doncs la FP és una 
formació absolutament estratègica per les persones, les empreses i el territori. 
 
Destaca la necessitat d’enteniment dels diferents agents, i especialment dels diferents poders públics, element clau per 
garantir itineraris d’inserció de  joves i adults amb una retribució digna i justa. Cal treballar en equip, cal assignar les 
funcions a cadascú tenint en compte en el que cadascú sigui excel·lent.  
 
En aquest sentit manifesta com a imprescindible la col·laboració del món laboral i formatiu per possibilitar aquests 
itineraris professionals i millorar la qualitat de les empreses del territori. 
 
Planteja la necessitat de definir objectius quantificables de millora de cada període, incrementar els recursos i fer 
algunes coses diferents i altres que no siguin de valor i no aportin valor i avanç en els objectius fixats, no fer-les, 
continuant fent del Prat un referent de bones practiques.  
 

 
 

Sense res més a tractar, finalitza el Consell de la Formació Professional del Prat, a les 19’00 h., convidant a tots els 
membres del Consell a una fotografia de grup de l’acte de constitució. 

 

 

El president aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta. 

 
 

Josep Vallecillos Melgarejo 
Secretari per delegació del Consell FP del Prat     

 
 
 
 
 

Pilar Eslava Higueras 
Presidenta per delegació del Consell de la FP del Prat 
 
 
El Prat de Llobregat, 10 d’octubre de 2018 


