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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC-Units SOBRE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL 

(Tram. 300-00048/12) 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

1. Desplegar la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i qualificació 

professionals mitjançant un procés de diàleg que garanteixi la participació 

dels diferents agents implicats i que faci efectiva la plena integració dels 

actuals subsistemes de formació professional. Aquest desplegament es farà 

d’acord amb les següents prioritats i criteris: 

 

Aprovat: 121 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

4 en contra (CUP) 

1.1 . Des de la perspectiva orgànica, el Govern prioritzarà: 

a) L’aprovació dels Estatuts de l’Agència Pública de Formació i Qualificació 

Professionals de Catalunya i la seva constitució, dins el primer semestre 

d’enguany.  

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP JxCAT I 

DEL GP ERC 

b) L’aprovació i publicació de la relació de llocs de treball del personal 

funcionari o laboral que s’hagi d’incorporar a l’esmentada Agència. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP JxCAT I DEL GP ERC 

c) La creació d’un govern únic de formació i qualificació professionals que, 

d’acord amb l’esperit de la llei, permeti una eficient coordinació dels 

departaments concernits. 

d) La creació i constitució dels consells sectorials així que s'hagi 

implementat l'Agència Pública de Formació i Qualificació Professional de 

Catalunya.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 3 DEL GP JxCAT I DEL GP ERC 

e) La garantia per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i del 

Departament d’Educació del dret dels treballadors a l’acreditació de les 

seves competències professionals. Aquesta acreditació serà considerada 

una política activa d’ocupació clau dins la cartera del serveis del SOC a 

partir del treball motor de la futura Agència Pública de Formació i 

Qualificació Professionals. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 4 DEL GP JxCAT I DEL GP ERC 
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Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i 

PPC) i 4 en contra (CUP) 

1.2. Des de la perspectiva funcional, el Govern impulsarà dins el primer 

semestre de 2019: 

a) L’elaboració d’un Pla de formació permanent i continuada per a 

l’actualització tècnica i docent del professorat, aquesta formació haurà 

d’incloure els continguts curriculars actuals i les innovacions 

tecnològiques, així com les noves metodologies didàctiques. 

b) L’aprovació d’un marc normatiu que aporti seguretat a les diferents 

parts i que es concreti en: l’aprovació de l’estatut de l’aprenent,  la 

regulació de la figura dels tutors de centre i d’empresa i  l’elaboració 

d’una guia d’estada a l’empresa.  

c) L’elaboració d’un mapa d’oferta formativa que revisi i, si s’escau, 

redefineixi l’oferta actual, en col·laboració amb els sectors 

socioeconòmics, tot aprofitant les potencialitats que ofereix el catàleg de 

qualificacions professionals, títols i certificats de professionalitat, amb 

l’objectiu de fomentar l’emprenedoria.  

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP Cs 

d) L’impuls de la formació professional dual per tal de triplicar en l’horitzó 

del curs 2024-25 l’actual nombre de places. Aquesta tasca  es farà 

d’acord amb els agents socioeconòmics des de la doble visió sectorial i 

territorial, posant un especial èmfasi en les PIMES. 

 

Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor) 

 

NOU PUNT d.bis 

Realitzar una campanya de foment i difusió de la FP dual en tots els 

centres que inclogui accions de promoció específica adreçada a les dones 

per tal de fomentar la seva incorporació a les famílies professionals on 

estan menys representades actualment. 

ESMENA TRANSACCIONA AMB L’ESMENA NÚM. 3 DEL GP Cs 

e) El disseny i implementació d’un nou sistema de beques i d’ajuts que 

atengui les despeses de transport i manutenció d’aquells alumnes que es 

vegin obligats a fer desplaçaments superiors a deu quilòmetres. 
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NOU PUNT e.bis 

Eliminar les taxes de matriculació als cicles formatius de grau superior 

creats per l´Ordre ENS/181/2012, en un termini màxim de dos exercicis 

pressupostaris amb  l’objectiu  d´assegurar la igualtat d´oportunitats en 

l´accés a la formació professional. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP CatECP  

f) El desplegament efectiu per al curs 2019-20 d’itineraris específics 

postobligatoris per a persones amb discapacitat, d’acord amb la 

informació recollida a través de la implementació del Pla pilot 

experimental d'itineraris formatius específics (IFE). 

g) La implementació d’un únic servei d’informació, orientació i 

assessorament respecte les possibilitats que ofereix el sistema de 

formació i qualificació professionals.  

h) La implementació per al curs 2019-20 d’un sistema d’avaluació que 

abasti, entre d’altres, els següents aspectes:  

1. la taxa d’abandonament, per subsistema de formació i sistema 

d’impartició: presencial, elearning i dual, 

2. el grau d’inserció laboral de les persones que finalitzen un grau o 

un certificat de professionalitat, 

3. les característiques de la impartició: el nombre d’alumnes per 

unitat, els recursos humans i econòmics dedicats a la formació per 

cicle o certificat de professionalitat. 

 

Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor) 

 

2. Habilitar, per tal de fer efectiu aquest desplegament, les partides necessàries 

en el proper projecte de llei de Pressupostos de la Generalitat.  

 

Aprovat: Unanimitat (126 vots a favor) 

 


