
 
 

 

GRUP D’EXPERTS /ES  EN LOG ÍSTICA  -  G E L  
 
PROGRAMA 
 
En el marc del projecte LOGIS Ocupació 2015-16 de La Riera de Caldes promogut per l’Ajuntament 
de Santa Perpètua de Mogoda en representació dels municipis de Caldes de Montbui, La Llagosta, 
Palau-Solità i Plegamans, Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat, convidem a les empreses 
del territori a col·laborar en el disseny d’itineraris de formació en logística que responguin a les 
seves necessitats presents i futures en termes de Capital Competencial (conjunt integrat de 
coneixements, habilitats, aptituds i actituds de les persones que integren l’organització), participant 
en les següents sessions de treball: 
 
PRIMERA SESSIÓ 
 
Dia:  30 de setembre de 2015 (de 09.15 h a 13.30 h) 
Objectiu:  Identificar les necessitats presents i futures de les empreses a partir d’una diagnosi 
externa, posant el focus en les tendències i oportunitats en el sector de la logística que tenen relació 
directa amb l’evolució futura de l’activitat i, per tant, amb les competències de referència dels llocs 
de treball i perfils professionals que es requeriran. 
 
Contingut:  

 Anàlisi de tendències: tècniques per identificar oportunitats de creixement. 

 Els factors de competitivitat en un nou paradigma econòmic i social. 

 Empreses socialment responsables: avaluació de l’impacte de l’activitat en l’entorn econòmic 
i social. 
 

SEGONA SESSIÓ 
 
Dia:  7 d’octubre de 2015 (de 09.15 h a 13.30 h) 
Objectiu:  Identificació de necessitats de les empreses en termes de desenvolupament dels seu 
capital humà, a partir d’una diagnosi interna, posant el focus en els seus recursos i capacitats com 
aspectes clau per a la capacitat d’adaptació, innovació i competitivitat de l’empresa. 
 
Contingut:  

 Recursos estratègics en l’Economia del Coneixement: punts forts i zones a millorar dels 
nostres perfils professionals 

 Arquitectura versus estructura organitzativa: impacte del tipus d’organització i activitats en 
els nostres llocs de treball 

 Optimització de recursos estratègics 
 
TERCERA SESSIÓ 
 
Dia: 14 d’octubre de 2015 (de 09.15 h a 13.30 h) 
Objectiu: Oferir les coordenades de la metodologia i les eines en que es fonamenta el Model de 
gestió de l’equip humà per competències, posant el focus amb els beneficis que aporta alhora 
d’aprofitar les oportunitats del sector i millorar els recursos i les capacitats de les empreses. 
 
Contingut:  

 El model de direcció estratègica en clau de competències 

 El model de gestió de l’equip humà en clau de competències 
 



 

 
METODOLOGIA 
 
Sessions dinàmiques grupals plantejades de manera pro-activa i pràctica, oferint elements clau per la 
reflexió que parteixin de la pròpia experiència, situació actual i visió futura dels i les participants. 
 
 
 
PARTICIPANTS 
 
SESSIÓ 1 i 2:  Adreçat a un grup estable persones empresàries o directives amb capacitat de decisió 
sobre la incorporació de canvis estratègics en les seves empreses. Concretament, es pensa en 
responsables de logística, responsables de RRHH, caps i gerents que vulguin participar activament en 
la detecció de necessitats a partir de les quals dissenyar l’itinerari formatiu de persones aturades. 
 
En la primera sessió també comptarem amb la participació d’un grup d’ expert/es dels àmbits de 
coneixement relacionats amb el sector: professionals, professors/es i investigadors/es, persones 
representants d’institucions, etc., que desenvolupen la seva activitat dins i fora del territori 
d’influència.  
 
SESSIÓ 3:  Adreçada a empreses del territori que vulguin aprofundir en els mètodes i eines 
necessaris per implementar un Model de gestió de l’equip humà basat en les competències 
professionals (no és necessari que hagin participat en la sessió 1 i 2). 
 
 
 
INFORMACIÓ  
 
Per a més informació podeu contactar amb: 
 
Nuria Leiva Sepúlveda 
Servei de Desenvolupament Local, Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
Telf 93 544 61 63 
leivasn@staperpetua.cat 
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