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TAULA SECTORIAL DE L’AUTOMOCIÓ DEL GARRAF 

Sessió de constitució 

22 de març de 2022 

Masia d’en cabanyes 12h 

 

I. Assistents 

Membres de la Taula 

- Mònica Gallardo, presidenta Consell Comarcal del Garraf 

- Neus Lloveras, presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès 

- Luís Miguel Garcia, conseller Consell comarcal i regidor de l’Ajuntament de Sitges 

- Conxi Martínez, regidora d’Intervenció, Tresoreria i Innovació de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

- Mercè Mateo, regidora d’ocupació i d’educació de Vilanova i la Geltrú 

- Narcís Pineda, regidor de l’Ajuntament de Cubelles 

- José Martínez Naranjo, regidor de l’Ajuntament de Canyelles  

- Francesc Güell, vocal de la Federació Empresarial del Gran Penedès 

- Miquel Garcia, director tècnic de CIE Automotive 

- Fernando Sánchez, CEO de Kuka Iberia, S.A. 

- Marta Iglesias , Talent manager de Applus Idiada 

- Celso Besolí, Gerent de A.T. pròxim i president Gremi de Tallers de Barcelona 

- Xavier Mas, conseller delegat de Remm Guitart 

- Ona Rocamora, Project Manager de Clúster Industria de l’Automoció de Catalunya 
( CIAC) 

- Albert Rodríguez, coordinador de CCOO de l’Alt Penedès i el Garraf 

- Carlos Teruel, secretari d’Organització i recursos  d’UGT  

- Dr. Balduí Blanqué Molina, Departament Enginyeria elèctrica de la UPC 

- Llorenç Guari, coordinador de Cicles Formatius de l’Institut Lluch i Rafecas de 
Vilanova i la Geltrú.  

- Jordi Palacios, gerent de l’Institut municipal d’educació i treball de l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú 

- Marta Gea, tècnica d’Ocupació de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
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- Liliana Tudor, tècnica de Promoció econòmica de l’Ajuntament de Sitges 

- Silvia Villalta, tècnica de Promoció econòmica i Ocupació de l’Ajuntament d’Olivella 

- Judith Garrido, tècnica d’empresa Node Garraf 

- Laia Caballeria, cap de la Subsecció de Suport als Serveis Locals d'Ocupació  

- Alexandre Berenguel , de Metys, coordinador projecte automoció DIBA 

- Jose Simón, tècnic de l'Àrea de Serveis a l'Empresa del Servei d’ocupació de 
Catalunya ( SOC) 

- Rosa Jorba, directora general de la Federació Empresarial del Gran Penedès 

- Mila Arcarons, gerent del Consell Comarcal del Garraf  

- Judith Serra, tècnica del Consell Comarcal del Garraf 

Col·laboradors 

- Daniel de la Fuente, Director de Incognos 

- Glòria Sánchez, Consultora de Xarxa Consultors 

 

 

II. Ordre del dia. 

 Presentació del projecte, a càrrec de Mònica Gallardo, presidenta del Consell 
Comarcal del Garraf i de Neus Lloveras, presidenta de la Federació Empresarial 
del  Gran Penedès 

 Presentació dels assistents 

 Proposta de constitució de la taula 

 Presentació de resultats de l'Estudi de necessitats formatives del sector 

 Torn obert d'intervencions 

 Conclusions de la primera reunió, accions a preparar i calendari següent sessió 

 Cloenda  

 

III. Resum intervencions 

A continuació resumim totes les intervencions dels assistents, excepte les dedicades a la 
lectura d’assistents i constitució formal de la taula i presentació de l’informe de 
necessitats de formació (que ja tenim per la seva consulta) 

Presentació 

- Mònica Gallardo, Presidenta del consell comarcal: 
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Agraïments a totes les persones assistents. Agraeix l’acompanyament de la Diputació de 
Barcelona en aquest projecte. Agraeix la presència de les empreses del sector per ser 
aquí i posar en comú el capteniment de cadascú. Agraeix la seva presència als 
representants dels ajuntaments de la comarca. Agraeix la presència dels centres 
formatius presents, tant de la UPC com de l’Institut Lluch i Rafecas. Agraeix la presència 
dels representants dels sindicats UGT i CCOO i en general a tots els que formem part del 
treball conjunt del Pacte per a l’Ocupació del Garraf. 

Mostra la disposició del consell comarcal per estar al costat del sector per treballar per 
sortir de la crisi actual. 

- Neus Lloveras, presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès 

Es molt important recuperar l’activitat industrial al Garraf per fer més resilient l’economia 
de la comarca. 

L’automoció és un sector amb un pes molt important, i per tant la taula té molta 
rellevància al Garraf. 

Al Garraf tenim l’avantatja competitiva de saber treballar bé conjuntament entre els 
diferents agents i tenim el Pacte per a l’Ocupació que es va signar el juliol del 2018, com 
a eina de treball conjunt. 

Tenim la necessitat de recuperar la indústria a la comarca. Aquest programa de la 
Diputació de Barcelona es va impulsar a partir del tancament de Nissan, però a la 
comarca hem tingut posteriorment l’impacte del tancament de Mahle que representava el 
10% dels llocs de treball ocupats a la indústria de la comarca. 

Hem de treballar per intentar ocupar les plantes que han quedat lliures amb empreses 
del sector, i si això no és possible, amb activitat industrial d’altres sectors. 

Cal augmentar la indústria i recuperar espais industrials a la comarca. 

En aquesta taula ens centrarem en l’automoció. Atenent a totes les empreses de la 
cadena de valor de l’Automoció. 

 

A continuació es fa la lectura de totes les persones presents i la presidenta del Consell 
Comarcal del Garraf dona per constituïda la Taula de l’Automoció del Garraf. 

 

A continuació es presenta l’estudi de les necessitats formatives de les empreses del 
sector de l’automoció del Garraf, a càrrec de Daniel de la Fuente, Director de Incognos. 

 

Torn obert de paraules 

Les empreses del gremi de Tallers tenen moltes mancances de formació i dificultats 
d’accés a la formació. 

Els tallers són microempreses que es troben amb moltes dificultats a l’hora d’accedir a la 
formació (per coneixement del sector, dificultat d’accés a formació especialitzada, per 
cost, per horaris adaptats a les necessitats dels treballadors, han de fer la formació fora 
d’horari laboral ...). 
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Ara que passem del motor tèrmic al motor elèctric les empreses o s’hi posen i es reciclen 
o tindran moltes dificultats per tirar endavant els tallers. L’actualització professional en 
aquest camp és clau. 

La problemàtica és de formació, però també d’actualització de la maquinaria necessària 
als tallers per actualitzar-se. 

Problemàtica afegida de que els tallers són molt petits i quan el propietari es jubila hi ha 
moltes possibilitats de tancament i, per tant, de pèrdua d’un negoci. 

Pel que fa al tema d’horaris, és molt complicat accedir a la formació. La formació on-line 
podria ser una solució per algunes formacions, però no dona resposta a la formació que 
requereix pràctiques. 

Per a treballar en un taller, seria ideal comptar amb persones que tinguin el grau 
superior de l’especialitat, tenen la base necessària per acabar-los de formar. A més els 
que tenen el grau superior son persones que ja saben que els agrada la professió i per 
tant estan més motivades. 

A la comarca hi ha manca de tallers i de professionals. Aquesta problemàtica no és molt 
diferent de la que tenim a l’entorn. 

Poder oferir formació, informació i ajudes econòmiques per a la transformació cap al 
cotxe elèctric: és necessària informació, formació i també maquinaria que te un gran 
cost. 

L’edat de les persones que estan als taller és molt alta. En les microempreses quan 
arriba la jubilació l’empresari tanca. 

Els problemes de les microempreses són:  problemes de cost, problemes d’horaris, falten 
planxistes, mecànics, electromecànics i que coneguin que és el que es fa al taller 
necessitem cicle formatiu del grau superior són gent que ja tenen una certa vocació o 
coneixements mínims. 

Manca de tallers i de professionals (a tota la província i a la comarca) 

S’ha trobat a faltar a l’informe presentat les necessitats de formació en digitalització tant 
de processos com de l’àrea de vendes i màrqueting. Ara és un bon moment per trobar 
subvencions per a formar en l’àrea de la digitalització. 

Cal estudiar aliances amb la indústria de la nàutica per fer formació conjunta, gran part 
de la formació es pot fer unificadament i després afegir píndoles especialitzades per cada 
sector. 

Es posa sobre la taula la necessitat d’impulsar formació que no sigui reglada, aprofitant 
que es té  una agilitat o flexibilitat que el SOC no té i que són necessàries. Es poden 
donar  resposta i immediatesa a formacions molt necessàries i que costa molt organitzar 
des del SOC per ser formació no reglada. 

 

El Pacte per l’Ocupació i el Pla estratègic de la comarca són dues eines que encaixen molt 
bé amb aquesta Taula. 

Cal cuidar les empreses que tenim al territori. Això vol dir que hem de parlar de qualitat, 
d’investigació, de desenvolupament i de formació dels treballadors. 
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Les empreses estan al territori i en moltes el centre de decisió no està al territori, que és 
una dificultat afegida. 

S’ha de treballar perquè les empreses del territori siguin competitives en termes de 
qualitat i de formació dels treballadors. S’ha perdut amb el tancament d’una empresa, el 
10% dels llocs de treball 

Tenim una taula de re industrialització, per atreure projectes industrials que puguin 
generar demanda en el sector a la comarca i poder absorbir als treballadors que han 
quedat sense feina pel tancament de Mahle. 

També hem de treballar per ajudar als autònoms i emprenedors, s’ha de treballar molt 
per donar a la comarca oportunitats d’emprenedoria i que no passi que a la gent que 
formem al territori acaben marxant a fora per falta d’oportunitats. 

No podem oblidar que la comarca és petita, per tant té falta d’espai, poques possibilitats 
de créixer industrialment. Hem de ser conscients de les dificultats que tenim i d’altres 
factors de competitivitat que s’han de basar en la qualitat i la digitalització. 

En quant a formació és important treballar amb els centres de formació i centres 
educatius i posar en contacte l’oferta formativa amb les necessitats de formació de les 
empreses. Crear i retenir talent dins el territori i formar als treballadors que han quedat 
expulsats del sector per donar-los oportunitats a la comarca. 

Reconversió industrial molt important del sector de l’automoció, cal saber què tenim al 
territori. Si la majoria d’empreses són de concessionaris, de logística o de transformació i 
components. Es important saber identificar bé quines són les empreses que tenim, a què 
es dediquen, quina és la seva mida, quines dificultats tenen, quina formació necessiten... 

 

- Carlos Teruel, secretari d’Organització i recursos  d’UGT 

Subscriu tot el que diu el representant de CCOO. Les empreses haurien de tenir un poder 
decisiu al territori. Hauríem d’assumir el model francès per a gestionar la deslocalització 
d’empreses.  

Als plans de reindustrialització se’ls hi ha de donar molta importància, les administracions 
s’han d’involucrar al màxim.  

Nissan sembla que acabarà sent un centre logístic, espero que a Bosch i Mahle no passi 
això i es trobin solucions que siguin generadores d’ocupació. 

A la detecció de necessitats ha trobat a faltar formació vinculada en temes d’igualtat i en 
riscos psicosocials. 

Si aquesta reunió l’haguéssim fet fa 2 anys parlaríem d’assolir l’objectiu que el 2035 tots 
els cotxes fossin elèctrics però malauradament no anem per aquí. 

 

- Jordi Palacios, gerent de l’Institut municipal d’educació i treball de 
l’Ajuntament de Vilanova (En nom del Pacte per l’ocupació) 

En relació a les necessitats formatives que s’han traslladat, les referides a  idiomes, 
atenció al client i ofimàtica, etc... Aquestes es fan a la comarca i estan en disposició de 
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fer-les i programar-les de forma consensuada amb les necessitats d’horaris de les 
empreses del sector. 

La formació d’idiomes es pot organitzar coordinadament amb l’escola oficial d’idiomes. 

La formació més tècnica pròpia de la mecànica, necessita uns mitjans que no permet a 
l’administració organitzar-la sola. Cal treballar en coordinació amb  el centre Lluch i 
Rafecas, que ja té un programa de mecànica per al sector nàutic, no pot ser a mida 
d’una empresa, però es pot treballar per organitzar conjuntament amb les empreses del 
sector, i amb la UPC. 

A priori la formació transversal de curta durada, es pot organitzar a demanda de les 
empreses des de les administracions del territori, però no la formació de més llarga 
durada, de tecnificació en la que calen altres aliances. 

Caldria saber quin suport pot donar el SOC, amb infraestructura i mitjans que són 
necessaris. 

 

- Conxi Martínez, Regidora d’Intervenció, Tresoreria i Innovació de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 

Li preocupen dues coses que ha dit el Celso Besolí, president Gremi de Tallers de 
Barcelona: 

Primer, la problemàtica de l’actitud davant la formació, cal canviar el paradigma perquè 
ens hem de formar contínuament perquè hi ha canvis constants tant a nivell tècnic com 
de digitalització que requereixen formació constant. 

M’agradaria que d’aquesta taula en sortís una anàlisi de les necessitats reals que tenen 
les empreses per adaptar els sistemes de producció actual als elèctrics o híbrids. 

Caldria aprofitar aquesta taula per definir bé les necessitats de formació del sector, ser 
molt curosos per tenir aquestes formacions molt ben definides, perquè correm el risc de 
donar formacions genèriques, però cal pensar quines formacions volem pel nostre 
territori, quines empreses tenim i quina formació cal per ajudar a les empreses que 
tenim. 

És molt important el treball més precís perquè els instituts i la universitat ens ajudin a fer 
l’encaix. Però primer cal aterrar les necessitats reals que tenim. Quines formacions 
podem donar al territori, quines tenim i quines necessitats reals tenen per adaptar-se 
tècnicament. 

I cal treballar també perquè els joves estiguin motivats envers la formació perquè han de 
formar-se al llarg de la vida. 

 

- Llorenç Guari, cordinador de Cicles Formatius de l’Institut Lluch i Rafecas 
de Vilanova i la Geltrú.  

A l’institut ofereixen formació de grau mitjà i superior. Tenen família d’automoció però no 
tenen cap cicle formatiu d’automoció. Tenen el de vaixells i de nàutica. 
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Com a centre no tenen la força de poder demanar una formació especifica, per tant, si el 
territori necessita que el centre ofereixi els cicles superiors d’automoció, necessiten 
treballar conjuntament amb el territori per aconseguir-ho. 

L’oferta formativa que tenen és en formació dual, a la que dirigeixen els alumnes amb 
motivació, seleccionats per l’escola 

Cal tenir en compte que si es pren la decisió de promoure un cicle superior d’automoció 
al territori, si es comença a treballar ara, la formació es podria iniciar, com a molt d’hora, 
el curs 23-24 i dos anys després acabarà la primera promoció. 

Per tant si hi ha necessitat de tenir professionals amb un grau superior d’automoció, si es 
comença a treballar intensament ara, es tindrà els primers graduats en 4 anys. 

Cal analitzar com casar oferta i demanda. Cal tenir empreses interessades (per oferir 
pràctiques i després contractar) i les administracions han d’ajudar a que es pugui 
impulsar (es necessiten espais i equipaments dels que actualment no es disposen) 

També es pot treballar per arribar a acords amb empreses, amb altres institucions per 
tenir els recursos necessaris per impulsar aquesta formació. El territori no pot demanar-
ho tot, ha de pensar què vol tenir d’aquí a 5, 6 anys i treballar en aquesta direcció. 

Quant a formació específica de cotxe elèctric, no existeix una  titulació específica, el 
centre pot oferir formació en automoció. 

A més serà necessari disposar de formació vinculada a la infraestructura elèctrica per 
poder tenir punts de recàrrega, per atendre les necessitats del cotxe elèctric. 

Potser és més fàcil enviar a la gent a estudiar al Baix Llobregat i oferir les pràctiques en 
centres de treball de la comarca. 

 

- Marta Iglesias , Talent manager de Applus Idiada 

Ells tenen molta experiència en formació dual. Han creat dos cicles formatius (disseny 
virtual) costa molt que la gent surti formada amb qualitat. 

També ofereixen un cicle formatiu de mecànica amb l’institut Andreu Nin del Vendrell 
(tenen 50 o 60 alumnes per any)  

Creu que també cal fomentar la formació en desenvolupador de software, la rotació més 
alta es troba entre els desenvolupadors de software i el vehicle connectat, necessitarà 
perfils que desenvolupin software. Ara tenim enginyers que ocupen tots els perfils  
relacionats, però no cal que tots els llocs de treball estiguin ocupats per enginyers. 

 

- Mercè Mateo: Regidora d’ocupació i d’educació de Vilanova i la Geltrú. 

Intervé per explicar com es planifica des dels ajuntaments la formació i com s’hauria de 
treballar aquesta taula per a incidir en la formació programada.. 

Per impulsar l’oferta en nous cicles formatius cal fer la mirada a mig llarg termini.  

Des de les iniciatives privades es fan tàndems amb els instituts (som forts en mecànica 
nàutica, aeronàutica i ferroviari) Ara treballem amb el SOC i el departament d’ocupació 
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per homologar tota la formació mecànica perquè una persona pugui estudiar l’especialitat 
que s’ofereix a la seva comarca i complementant amb assignatures concretes de les 
altres especialitats, pugui accedir a la titulació en l’especialitat que desitja. 

Així és més fàcil que si a la comarca tenim uns instituts que ja tenen reconeguda una 
especialitat, hem de treballar per afavorir una mobilitat més sostenible i veure com es 
poden optimitzar recursos i tenir una oferta accessible als treballadors. 

El departament ha de detectar les necessitats reals del territori i amb mirada llarga hem 
de veure si hem de demanar més cicles, o desgranar quina és la necessitat real del 
territori, i veure com ho podem aterrar. 

Si s’ha de fer formació a mida per ser més àgils, qui ho lidera, quina formació 
necessitem? 

Hem de planificar formació de llarga durada a mig termini? Am qui ho treballem, amb 
educació, amb el SOC?  

Des del sector públic què podem fer per ajudar a les empreses del sector? i com les 
empreses podeu ajudar a l’administració local per afinar què es necessita? 

La FEGP pot tenir més facilitat per a fer formació a mida. 

És important afinar bé quines necessitats de formació tenim i qui pot cobrir cadascun 
dels espais. 

- Neus Lloveras, presidenta de la Federació Empresarial del Gran Penedès 

La situació de crisi del sector al Garraf requereix trobar solucions immediates, per això és 
important complementar l’estudi de necessitats formatives de les empreses del sector i la 
planificació de la formació específica, sobretot la no reglada. 

 

- Mònica Gallardo, presidenta del Consell Comarcal del Garraf 

Totes les intervencions que s’han fet han estat de gran valor. S’ha parlat que: 

Cal centrar el tema, cal fer microcirurgia.  

S’ha de tenir present la tipologia d’empreses de la comarca, la majoria microempreses, 
per donar resposta àgil i ràpida a les seves necessitats actuals.   

Cal trencar amb la manera com s’han fet les coses fins ara.  

Amb el SOC estudiar la manera de com destinar recursos per formació per garantir la 
millora de l’ocupació i l’ocupabilitat de les persones. 

Important el procés de digitalització de les empreses. 

Necessitat de fer formació amb visió d’igualtat. 

S’ha parlat de la necessitat fer accions urgents, però també a mig i llarg termini. 

Responsabilitat amb les persones que han perdut la feina, però també amb els joves.  
Oferir orientació als joves de la comarca perquè tinguin oportunitats 
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IV. Conclusions 

 

1. En el teixit empresarial s’identifiquen dues realitats amb problemàtiques i 
necessitats de formació molt diferents: 

a. Autònoms i microempreses, altament representats a l’estudi de detecció de 
necessitats de formació. Aquestes microempreses tenen dificultats d’accés 
a la formació continua 

El 69% de les empreses del sector són autònoms. El 88% de les respostes 
del qüestionari s’ha fet a empreses de menys de 5 treballadors. 

b. Grans empreses,  que tenen una realitat molt diferent que cal atendre i 
que no ha quedat reflectida amb el mateix pes a l’estudi de detecció de 
necessitats de formació. 

2. Pel que fa a l’abast temporal de la resposta que es doni des de la taula, cal tenir 
en compte dos escenaris, que s’haurien de poder treballar en paral·lel, però tenint 
en compte que l’objectiu principal de la taula és la resposta ràpida per facilitar la 
reactivació econòmica del sector: 

a. Necessitats a curt termini i actuacions d’emergència per donar resposta als 
efectes del tancament de Nissan, a la província, i de Mahle, a la comarca, 
per pal·liar els efectes negatius sobre l’ocupació i la producció en els 
territoris afectats és l’objectiu prioritari del projecte, i per tant de la taula. 

b. Accions a mig i llarg termini, en les que cal començar a treballar des 
d’aquest moment per poder donar resposta en 2/5 anys. Aprofitar la taula i 
les oportunitats que ens dona el fet de tenir en un mateix escenari a 
empreses, administracions, agents socials i operadors de formació, per a 
fer anàlisi conjunt de necessitats a mig termini i definir actuacions a la 
comarca que puguin donar resposta a aquestes necessitats. 

3. Tipus de formació: 

a. Les necessitats a curt termini s’han d’atendre amb formació no reglada, ni 
acreditada, que és molt més àgil de dissenyar i programar. Aquesta és la 
que s’hauria de programar amb els recursos dels que disposem en aquest 
projecte. 

b. La formació reglada necessita una mirada a mig/llarg termini i coordinació 
entre tots els agents del territori per a poder-la oferir. No és l’objectiu 
inicial de la taula, però cal aprofitar que tenim a tots els agents implicats 
per a fer una bona identificació de necessitats i començar a teixir aliances 
que facilitin l’accés a aquesta formació. 

4. Finalment, cal atendre a la necessitat de requalificació i recol·locació dels 
treballadors que han perdut la feina en el sector en els darrers temps. 


