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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 Cs SOBRE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL (302-

00185/12)  

 

 

1.MILLORA DE LA FORMACIÓ I DEL MERCAT LABORAL 

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

 

1.1. Presentar abans de sis mesos un informe sobre quin és l’estat de la 

creació de l’European Labour Authority, detallant les converses 

mantingudes sobre aquest tema amb el Ministeri de Treball, Migracions i 

Seguretat Social i l’efecte que la creació d’aquest òrgan supranacional 

tindrà sobre les competències en matèria d’ocupació que afecten la nostra 

comunitat. 

Aprovat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 60 vots en 

contra (JxCat, ERC) i 4 abstencions (CUP) 

1.2. Connectar abans de sis mesos el cercador d’ofertes de Feina Activa de la 

Generalitat de Catalunya al servei de cercadors d’ofertes de la resta 

d’Espanya i d’Europa de tal forma que es fomenti la transparència del 

mercat de treball.  

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

1.3. Impulsar una campanya informativa a quart curs d’ESO per tal que els 

alumnes coneguin les diverses formes de cercar feina, preparar un 

currículum vitae, tenir xerrades amb personal expert en contractació 

laboral, perquè així puguin tenir un millor coneixement de la situació del 

mercat laboral. 

 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚMERO 2 DEL GP DE JUNTS PER 

CATALUNYA, GP REPUBLICÀ 

Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 
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1.4. Incorporar jornades informatives específiques a quart curs d’ESO per tal 

que els alumnes coneguin les diferents fires d’ocupació o de formació 

existents i que tinguin un coneixement clar de què trobaran i què serà el 

que els oferiran. 

Aprovat: 121 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CUP i PPC) i 8 

vots en contra (CatECP) 

1.5. Preparar informes periòdics anuals de la situació del mercat de treball 

per a menors de 25 anys, que incloguin quines són les professions i oficis 

amb més demanda i quines aptituds i coneixements són necessaris per a 

cadascuna d’elles, així com les escales retributives aproximades 

corresponents. Aquests informes hauran d’estar a l’abast dels alumnes amb 

una antelació suficient perquè puguin decidir amb coneixement de causa 

quins són els estudis que, dins les seves preferències, tenen més sortides 

laborals i estan més ben retribuïdes.  
Rebutjat:  58 vots a favor (Cs, PSC-Units, PPC i un diputat de JxCat), 

64 vots en contra (JxCat, ERC i CUP) i 7 abstencions (CatECP) 

1.6. Incorporar els eixos principals de l’EES (European Employment Strategy), 

i en particular:   

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

1.6.1. L’impuls de la demanda de mà d’obra i, en particular, 

l’orientació sobre la creació d’ocupació, la fiscalitat laboral i la fixació 

de salaris. 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

1.6.2. El subministrament de capacitats i de treball millorat, 

mitjançant els punts febles estructurals en els sistemes d’educació i 

formació, i mitjançant l’abordatge de l’atur juvenil i de llarga durada. 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

1.6.3. Un millor funcionament dels mercats laborals, amb un focus 

específic en reduir la segmentació del mercat de treball i millorar les 
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mesures actives del mercat de treball i la mobilitat del mercat de 

treball. 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

1.6.4. L’equitat i la lluita contra la pobresa i el foment de la igualtat 

d’oportunitats per a tots. 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

1.6.5. Afavorir la mobilitat dels educadors i els treballadors a fi de 

millorar les capacitats orientades a l’ocupació i aprofitar tot el potencial 

del mercat de treball europeu. En aquest sentit, el Parlament de 

Catalunya insta al Govern de la Generalitat a garantir que els 

procediments administratius no siguin un obstacle per als treballadors 

d'altres comunitats autònomes o per als dels països membres de la UE 

que acceptin una feina. 

Aprovat: 117 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC), 7 vots en 

contra (CatECP) i 4 abstencions (CUP) 

1.7. Incorporar l’educació trilingüe al sistema educatiu català (català, 

espanyol i anglès) en tot el període d’ensenyament obligatori, mantenint un 

repartiment equitatiu del nombre d’hores lectives en els tres idiomes. 
Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 89 en contra (JxCat, ERC, PSC-Units, 

CatECP i CUP) 

1.8. Dissenyar un  Sistema de Transparència Salarial (STS) per a les 

empreses i entitats que permeti avaluar el compliment de la normativa 

d'igualtat dels treballadors en el si de l'organització analitzada. 
Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 

1.9. Promoure la regulació del procés de selecció de personal a les 

empreses, fent anònimes les primeres fases del procés de contractació per 

a evitar que s'esbiaixi per sexe o per edat, i evitant que els nous models de 

negoci basats en l'economia digital perpetuïn la bretxa de gènere. Realitzar 

controls sobre els algorismes utilitzats per a trobar llocs de treball perquè 

no incloguin biaixos de gènere. 

ES TRANSACCIONA L’ESMENA NÚMERO 4 DE GP JUNTS PER 

CATALUNYA, GP REPUBLICÀ 
Aprovat: Unanimitat (129 vots a favor) 
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1.10. Constituir i convocar la primera reunió, abans de finalitzar el primer 

trimestre del 2020, del Consell de Dones Emprenedores, format per 

organitzacions patronals i sindicals la creació de les quals va ser aprovada 

per aquest Parlament el 25 de juliol de 2019. 
Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 61 en contra (JxCat, ERC) i 

11 abstencions (CatECP i CUP) 

 

1.11. Valorar, en el marc del Consell de Relacions Laborals, l’impuls de 

mesures que tinguin com a finalitat la conciliació i facilitin la contractació de 

substituts o treballadors durant el temps de baixa, cura de persones 

dependents o de permís de maternitat o paternitat perquè no hagin 

d’interrompre la seva activitat.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚMERO 6 DE GP JUNTS PER CATALUNYA, GP 

REPUBLICÀ 
Aprovat: 121 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CUP i PPC) i 7 

vots en contra (CatECP) 

2. Formació Professional Dual (FP Dual) 

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

 

2.1. Desplegar completament la Llei 10/2015 de Formació i Qualificació 

Professionals de Catalunya i posar en marxa abans de nou mesos l’Agència 

Pública de Formació i Qualificacions professionals, assegurant que la nova 

agència tingui mecanismes efectius perquè representants d’empreses i 

centres educatius participin en el desenvolupament de la Formació 

Professional Dual i l’actualització dels cicles formatius.  

ES TRANSACCIONA AMB L’ESMENA NÚMERO 7 DE GP JUNTS PER 

CATALUNYA, GP REPUBLICÀ 

Aprovat: 108 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, CatECP i PPC), 4 vots en 

contra (CUP) i 17 abstencions (PSC-Units) 
 

2.2. Crear l’Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació en compliment del 

que va establir la Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya, i desenvolupar a 

través d’aquesta agència mecanismes d’autoavaluació dels programes de 

Formació Professional Dual. 
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Aprovat: 118 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC), 4 vots en 

contra (CUP) i 7 abstencions (CatECP)  

 

2.3. Dissenyar un pla per universalitzar la Formació Professional Dual en el 

termini de cinc cursos acadèmics i a presentar-lo en seu parlamentària en 

el termini de sis mesos.  
Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 72 en contra (JxCat, ERC, CatECP i 

CUP) i 17 abstencions (PSC-Units) 

2.4. Seguir treballant per fer créixer l’oferta de Formació Professional Dual i 

fer–ne difusió a les empreses, centres educatius i alumnes, així com ajudar 

les empreses i centres educatius a desenvolupar els seus primers 

programes de Formació Professional Dual.  En aquest sentit cal:  

S’ACCEPTA L’ESMENA  NÚMERO 9 DE GP JUNTS PER CATALUNYA, GP 

REPUBLICÀ 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

en contra (CUP) 

2.4.1. Desenvolupar i dotar pressupostàriament la figura del 

prospector, que tindrà les funcions de fer difusió de la Formació 

Professional Dual a empreses i centres educatius i ajudar-los a 

desenvolupar els seus primers programes de Formació Professional 

Dual. A més, els prospectors tindran les següents altres funcions:  
Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC, i un diputat 

de JxCat) i 64 vots en contra (JxCat, ERC i CUP) 

a. En sectors que estan creixent, però hi ha manca de 

professionals formats, treballar amb gremis i empreses 

per desenvolupar programes estratègics de Formació 

Professional Dual a Catalunya.   
Rebutjat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 65 en 

contra (JxCat, ERC i CUP) 

 

b. En territoris rurals, els prospectors s’enfocaran a ajudar 

les empreses d’àmbit rural a desenvolupar programes 

de Formació Professional Dual atractius per al sector de 

la agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i resta 

d’activitats vinculades al primer sector, amb l’objectiu 

de promoure el relleu generacional. 
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Rebutjat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 65 en 

contra (JxCat, ERC i CUP) 

 

2.4.2. Crear un programa específic de difusió de la Formació 

Professional Dual per a estudiants, pares i orientadors professionals-

acadèmics per donar-la a conèixer, promoure’n els avantatges i 

prestigiar-la. Aquest programa inclourà:  

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

4 en contra (CUP) 

a. Campanyes de difusió anuals als mitjans de 

comunicació i xarxes socials, així com xerrades a 

centres educatius.  

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

4 en contra (CUP) 

b. Inclourà casos d’èxit per promoure el prestigi de la 

Formació Professional Dual.  

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

4 en contra (CUP) 

c. Farà un especial enfocament en mostrar referents 

femenins amb perfils tècnics, tecnològics i científics en 

cicles on la participació femenina sigui minoritària. 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

4 en contra (CUP) 

2.4.3. Revisar i potenciar la plataforma online del Departament 

d'Educació centralitzant tota la informació de la Formació de la Formació 

Professional Dual a Catalunya, en benefici dels alumnes i dels centres 

educatius i empreses que hi puguin estar interessats 

ES TRANSACCIONA AMB L’ESMENA NÚMERO  11 DE GP DE JUNTS PER 

CATALUNYA Y ERC REPUBLICÀ  

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

4 en contra (CUP) 
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2.4.4.Instar el Govern d’Espanya perquè desenvolupi una plataforma 

única que unifiqui la informació i l’oferta de Formació Professional 

Dual de totes les Comunitats Autònomes.  
Rebutjat: 41 vots a favor (Cs i PPC i un diputat de CatECP), 65 vots en 

contra (JxCat, ERC i CUP) i 23 abstencions (PSC-Units i CatECP) 

 

2.5.  Ajudar les micro, petites i mitjanes empreses, que formen una 

important part de l’economia catalana i són les empreses amb més 

dificultats per accedir a la Formació Professional Dual per manca de 

recursos econòmics i disponibilitat de temps, a participar en la Formació 

Professional Dual, a través de les mesures següents: 

Aprovat: 118 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) i 11 vots 

en contra (CatECP i CUP) 

2.5.1.Bonificar el 50 per cent de la remuneració de l’alumne de Formació 

Professional Dual a l’empresa.  
Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 89 vots en contra (JxCat, ERC, 

PSC-Units, CatECP i CUP)  

 

2.5.2.Desenvolupar i dotar de pressupost la figura de tutor extern.  
Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 72 vots  en contra (JxCat, ERC, 

CatECP i CUP) i 17 abstencions (PSC-Units) 

 
2.6. Continuar facilitant la inserció en la Formació Professional Dual de 

determinades persones amb dificultats per accedir al mercat laboral i 

potenciar els diferents programes d’inserció activant nous mecanismes:  

Aprovat: 116 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) i 12 en 

contra (CatECP, CUP i un diputat de JxCat) 

2.6.1.Estudiar bonificar un percentatge de la remuneració mensual dels 

alumnes aturats majors de 45 anys que facin la Formació Professional 

Dual, per tal de fomentar la inclusió de persones que es volen reciclar i 

recapacitar professionalment.   

Aprovat: 118 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) i 11 en 

contra (CatECP i CUP) 
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2.6.2. Estudiar bonificar un percentatge de la remuneració d’alumnes amb 

necessitats educatives especials. 

ES TRANSACCIONA AMB L’ESMENA NÚMERO 13 DE GP JUNTS PER 

CATALUNYA, GP REPUBLICÀ 

Aprovat: 117 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) i 11 en 

contra (CatECP i CUP) 

2.7. Amb la voluntat que la Formació Professional Dual sigui una opció 

formativa d’excel·lència:   

 

2.7.1.Presentar una avaluació anual de la situació de la Formació 

Professional Dual a Catalunya, que inclogui els programes i 

convenis realitzats, l’opinió d’empreses, centres i alumnat sobre el 

funcionament, així com la inserció laboral aconseguida. Aquest 

informe també ha d’especificar les accions que es duran a terme 

com a resultat de l’avaluació. 

 

2.7.2.Desenvolupar programes d’intercanvi de FP Dual amb la resta de 

Comunitats Autònomes, que permetin als alumnes catalans fer una 

estada formativa a la resta d’Espanya.  

 

2.7.3.Promoure programes d’intercanvi de Formació Professional Dual 

amb Europa, com són el Programa Leonardo Da Vinci i Erasmus+, 

per a centres i alumnes de Formació Professional Dual de 

Catalunya. Aquests programes permetran que aquests alumnes i 

docents pugin fer estades formatives a empreses i centres de 

Formació Professional d’altres països de la Unió Europea. 

Aprovat: 125 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

en contra (CUP) 

2.8. Elaborar un mapa d’oferta formativa i l’informe de prospecció de 

necessitats formatives i de qualificació de Catalunya, amb la participació 

dels ens locals i dels agents socials i econòmics del territori.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚMERO 5 DE GP SOCIALISTES I UNITS PER 

AVANÇAR 
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Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

en contra (CUP) 

 


