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Sessió 18 de la CET

La sessió de la Comissió d’Empresa i Treball (CET) s’obre a les tres de la tarda i cinc mi-

nuts. Presideix Joan Carles Gallego i Herrera, acompanyat de la vicepresidenta, Maria An-

tònia Batlle i Andreu, i del secretari, Juan Luis Ruiz López. Assisteix la Mesa la lletrada Anna 

Casas i Gregorio.

Hi són presents Dolors Carreras Casany i Elena Díaz Torrevejano, pel G. P. Socialistes i 

Units per Avançar; Jordi Albert i Caballero, Bartomeu Compte Masmitjà, Engelbert Montalà 

i Pla i José Rodríguez Fernández, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Joaquim Calatayud Ca-

sals, Joan Canadell i Bruguera i Jordi Munell i Garcia, pel G. P. de Junts per Catalunya; Isa-

bel Lázaro Pina, pel G. P. de VOX en Cataluña; Eulàlia Reguant i Cura, pel G. P. de la Can-

didatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, i Ignacio Martín Blanco, pel G. P. de 

Ciutadans.

Assisteix a aquesta sessió el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent i Ramió, 

acompanyat del secretari de Treball, Enric Vinaixa i Bonet.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el conseller d’Empresa i 

Treball sobre el pla de xoc en matèria d’ocupació (tram. 355-00028/13). Comissió d’Em-

presa i Treball. Sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Treball amb el conseller d’Empresa i 

Treball sobre les conseqüències en el mercat laboral de la manca de places de formació 

professional el curs 2021-2022 (tram. 355-00042/13). Comissió d’Empresa i Treball. Ses-

sió informativa.

El president

Bé; doncs bona tarda a tots i totes. Esperem que hagueu menjat bé i comencem 
la reunió. 

Sessions informatives
355-00028/13 i 355-00042/13

Ja teniu l’ordre del dia. Avui teníem previstes les dos compareixences del con-
seller. Tal com vam acordar nosaltres, li hem transmès d’unificar les dos comparei-
xences en una.

Farà una primera intervenció, el conseller, de trenta minuts. Hi haurà flexibili-
tat, eh? Li posarem el rellotge a trenta, però sapiguem que som flexibles. Després, 
hi hauran les preguntes i intervencions dels diferents portaveus –cinc minuts, amb 
una flexibilitat de fins a set –a set us tallarem el... (El president riu.) Després, tindrà 
quinze minuts la rèplica del conseller. I després, ja, si hi ha alguna matisació i tal, 
de dos minutets màxim; però bé, ja seria alguna matisació i tal. 

Per tant, si no hi ha res en contra, donaríem per començada la compareixença. 
Jo baixaré a baix i es quedarà la Maria Antònia a presidir-nos, avui. Que vagi bé.
Conseller...

La vicepresidenta

Dono la paraula al conseller, amb el temps de trenta minuts.

El conseller d’Empresa i Treball (Roger Torrent i Ramió)

Molt bé; bona tarda, diputats, diputades. Com deia el president de la comissió, 
comparec a aquesta comissió per tractar conjuntament dos de les qüestions o dos 
dels temes pels quals es van requerir aquestes compareixences. D’una banda, la ses-
sió informativa sobre el pla de xoc en matèria d’ocupació i, de l’altra, la sessió infor-
mativa sobre les conseqüències en el món laboral de la manca de places de formació 
professional el curs 2021-2022. Començaré, doncs, pel pla de xoc de polítiques acti-
ves d’ocupació i ho enllaçarem, finalment, amb l’àmbit de la formació professional. 
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Pel que fa al pla de xoc de polítiques actives d’ocupació, el primer que voldria fer 
és recordar en quin context es va aprovar aquest pla, perquè el context explica, òb-
viament, quins són els objectius i també determina quin ha estat l’èxit dels propòsits 
que ens vam marcar inicialment. 

Bé, la pandèmia de la covid-19, com saben perfectament, amb les seves neces-
sàries restriccions iniciades al març del 2020, va provocar un fre sobtat a l’activitat 
econòmica, tot generant una crisi en la qual s’han fet evidents les mancances i els 
problemes del nostre model productiu.

Abans de l’inici de la pandèmia, el mes de febrer de l’any 2020, hi havia al nostre 
país 395.214 persones aturades. En finalitzar el mes de juny de l’any 2021 –per tant, 
un any i una mica més després de l’inici de la pandèmia i abans de l’aprovació del 
pla de xoc de polítiques actives d’ocupació– hi havia 445.862 persones aturades re-
gistrades a les oficines de treball. Això vol dir que hi havia 50.648 persones més en 
situació d’atur que abans de la pandèmia.

Des del Govern estàvem i estem compromesos a fer front a aquesta situació i, per 
tant, a combatre l’increment de l’atur provocat per la crisi de la covid-19. En aquell 
moment calia garantir que aquesta sortida a la crisi..., que ningú es quedés enrere 
i, alhora, seguir transformant, seguir treballant per transformar un model produc-
tiu que volem que sigui molt més resilient, competitiu i capaç de generar benestar i 
prosperitat per a tothom. És a dir, calia actuar de manera pal·liativa, fent front a la 
situació en la que ens trobàvem, però al mateix temps fent-ho ja amb respostes de 
caràcter estructural. I, en aquest sentit, calia mobilitzar tots els recursos possibles 
per fomentar la contractació i la formació. Hi insisteixo: resposta al moment, però 
amb vocació de permanència i de transformació de fons.

Per això vam establir aquest pla de xoc en polítiques actives d’ocupació que do-
nava resposta a aquesta doble motivació. Així, el passat 1 de juliol vam presentar, 
conjuntament amb el president Aragonès, el pla de xoc en polítiques actives d’ocupa-
ció, que des del Departament d’Empresa i Treball vam anunciar que hi destinaríem 
917 milions d’euros per recuperar, al més aviat possible, els llocs de treball perduts 
per la pandèmia, millorar la formació i reforçar els sectors que es troben en plena 
reconversió, amb aquesta vocació transformadora a la qual abans feia referència.

L’objectiu d’aquesta mobilització de recursos sense precedents –mai abans s’ha-
vien destinat 917 milions d’euros a polítiques actives d’ocupació– era impulsar les 
polítiques d’ocupació com el millor instrument per enfortir la cohesió social i re-
soldre els dèficits estructurals del model productiu. La previsió inicial del pla era 
beneficiar més de 500.000 persones, més de 500.000 catalans i catalanes, entre els 
quals 112.000 joves, 263.500 dones, 141.000 majors de quaranta-cinc anys i més de 
65.500 persones amb discapacitat. Un pla de xoc, doncs, que demostra l’esforç extra-
ordinari que ha fet el Govern de la Generalitat de Catalunya en els darrers dos anys 
per acompanyar els treballadors i treballadores i les empreses del país, que han patit 
molt a causa de la situació de la pandèmia.

De fet, podem dir clarament que el suport de la Generalitat de Catalunya cap a 
les empreses, autònoms, treballadores i treballadors d’aquest país ha estat i és ine-
quívoc. Hi hem destinat un total de 3.182 milions d’euros, entre subvencions i ajuts 
directes, en el període que va dels anys 2020 a 2021. Ho repeteixo: 3.182 milions 
d’euros totals en ajudes en els anys 2020 i 2021. I això fa que, amb diferència, Cata-
lunya sigui el territori de l’Estat espanyol que més ha ajudat els sectors més afectats 
per la situació que hem viscut. Això ha estat així en el passat recent, però continuarà 
sent així, en el sentit de que continuarem donant tot el suport possible a les empreses, 
autònoms i treballadors i treballadores del nostre país perquè puguin desenvolupar la 
seva activitat en les millors condicions possibles.

L’objectiu del pla de xoc i dels ajuts directes que hem comentat és oferir un futur 
digne a les persones a les quals volem posar al centre de la recuperació i la transfor-
mació del nostre país. Cada persona que aconsegueix avançar i que pot construir un 
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projecte de vida digne mitjançant una feina amb unes condicions també dignes és 
un èxit per al conjunt del país; un èxit de present, però sobretot que assenta les ba-
ses d’un futur millor. Aquest era l’objectiu bàsic amb el qual vam encarar l’execució 
d’aquest pla de xoc que vam anunciar l’1 de juliol del 2021.

Veurem ara –i, en aquest sentit, m’agradaria entrar al detall– com ha estat el 
desglossament dels diferents programes inclosos dintre d’aquest pla de xoc, onze 
mesos després d’haver-lo posat en marxa. En aquest sentit, cal dir que hem destinat 
als programes de foment de l’ocupació 335 milions d’euros –335,5 milions d’eu-
ros, per ser més precisos–, cosa que ha impactat directament en 23.923 persones 
beneficiàries. Als programes d’actuacions per a la diversitat, hi hem destinat 173 
milions d’euros, cosa que ha afavorit 56.048 persones. Als programes de formació 
professional per a l’ocupació, en aquest cas per a persones aturades, s’hi han destinat 
122.200 milions..., 200.000 milions d’euros..., 122.000... Perdó: 122 milions d’euros 
en els programes de formació professional per a l’ocupació, cosa que ha beneficiat 
36.806 persones aturades. Als programes de formació professional per a l’ocupació, 
s’hi han destinat 91,2 milions d’euros i això ha suposat beneficiar 273.427 persones. 
Als programes de desenvolupament econòmic local, s’hi han destinat 50,1 milions 
d’euros i han impactat sobre 19.603 persones. Igualment, als programes d’economia 
social, s’hi han pogut destinar 45,7 milions d’euros, cosa que ha beneficiat 60.005 
persones. I, per la seva banda, els programes d’orientació professional s’han dotat 
amb 40,3 milions d’euros, cosa que ha repercutit en 34.489 persones beneficiàries. 
Als programes de treball autònom i relacions laborals s’hi han destinat 19,4 milions 
d’euros, que han impactat en 1.428 persones beneficiàries. I pel que fa als progra-
mes de mobilitat laboral, s’hi han pogut destinar 2,2 milions d’euros, cosa que ha 
ajudat 315 persones.

Així doncs, en menys d’un any –ja hem dit que són onze mesos des de que es 
van posar en marxa–, dels 917 milions d’euros per a programes de polítiques acti-
ves d’ocupació se n’han resolt gairebé 880 milions; dels 917 s’han mobilitzat gairebé 
880 milions d’euros, i, per tant, s’ha mobilitzat un 96 per cent del pressupost previst, 
d’acord amb les dades.

La valoració que en fem des del Govern és, òbviament, molt positiva, donant 
compliment al compromís del Govern amb la ciutadania en la presentació del pla de 
xoc encara no fa un any. La majoria dels programes estan tenint una clara incidèn-
cia en el món laboral i la recuperació de l’activitat econòmica i dels llocs de treball 
perduts durant la pandèmia.

Cal esmentar, d’altra banda, que aquests programes s’estan duent a terme amb la 
participació del món local, de les entitats i les empreses del nostre país. Per tant, hi 
ha un desplegament que correspon, òbviament, al Departament d’Empresa i Treball 
i, per tant, al Govern de la Generalitat de Catalunya, però no només, eh?, les enti-
tats i el món local i, evidentment, també el teixit empresarial estan col·laborant i aju-
dant en aquest desplegament.

Voldria fer especial incidència o especial esment de dos dels programes que han 
tingut més repercussió en les persones treballadores i que han servit per donar su-
port a les empreses. D’aquests programes que abans he desglossat, ara em voldria 
centrar en dos. D’una banda, el programa d’ajuts a la contractació de persones joves 
menors de trenta anys, i el programa adreçat a dones majors de quaranta-cinc anys 
i aturats de llarga durada. Aquests programes han subvencionat un contracte laboral 
d’un any de durada per un import de quasi divuit mil euros per cada persona treba-
lladora. L’impacte d’aquesta política activa d’ocupació significa la contractació de 
deu mil persones treballadores en més de set mil empreses i entitats del nostre país, 
per un import total de 160 milions d’euros.

També voldria fer esment del programa d’ajuts per a joves autònoms, el qual, 
amb una inversió de 19 milions d’euros, ha permès arribar a 1.428 nous projectes 
d’emprenedoria.
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I tampoc voldria deixar d’esmentar, de destacar, en el marc del repte que té Ca-
talunya en l’àmbit de la formació tant per a persones treballadores en actiu com per-
sones aturades, els programes de formació professional per a l’ocupació. Aquests 
programes tenen com a objectiu millorar la competitivitat tant de les persones treba-
lladores com de les empreses, ja sigui per mitjà de la formació professional tradicio-
nal com de la dual. Són, en aquest cas, 200 milions d’euros que estan possibilitant 
que 160.000 persones s’estiguin formant, de les quals 875 en el nou programa de 
formació dual ocupacional.

Cal també fer referència a la nova incorporació dels serveis d’orientació profes-
sional per a persones en actiu, prioritàriament afectades per ERTOs, que ha arribat 
ja a més de vuit mil persones, amb l’objectiu d’arribar finalment a catorze mil, per 
un import de 25 milions d’euros, i que serveix com a prova pilot per incorporar-lo 
en la cartera dels serveis del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Finalment, i complementàriament al pla de xoc, cal recordar que es van desple-
gar també els ajuts a les persones autònomes i els ajuts a persones treballadores en 
ERTO i fixes discontínues, sorgits en els marcs de concertació establerts amb els 
agents socials de Catalunya, que s’han mobilitzat des de l’inici de la pandèmia; per 
tant, els darrers dos anys.

Ajuts per a persones treballadores autònomes arran de la pandèmia per a la com-
pensació de pèrdues econòmiques. En aquest sentit, s’han desplegat 659 milions i mig 
d’euros que han arribat a 273.427 autònoms i autònomes. Ho repeteixo: 659 milions 
i mig d’euros que han arribat, que han impactat en 273.427 autònoms i autònomes.

I, per altra banda, els ajuts per a persones afectades per un ERTO com a con-
seqüència de la crisi derivada de la covid i les persones amb contracte fix dis-
continu beneficiàries de prestació extraordinària. En aquest cas, s’hi han destinat 
168.586.700 euros, que han arribat a 247.856 persones treballadores en tres convo-
catòries. Més gairebé 170 milions d’euros que han impactat en 247.856 persones en 
les tres convocatòries que abans comentava.

Aquest és el desglossament dels programes que contenia aquest pla de xoc, afe-
gint-hi també les ajudes als autònoms i a les persones treballadores en situació 
d’ERTO que hem desplegat durant, en el primer dels casos, el pla de xoc, els últims 
onze mesos; en el cas d’ajudes a autònoms, a persones autònomes i treballadors, du-
rant els dos darrers anys, 2020, 2021.

Fet aquest desglossament, m’agradaria entrar ara en quina és la valoració que 
fem de la situació actual. Per tant, un cop parlat del context, dels objectius i del 
que hem mobilitzat en el pla de xoc, m’agradaria centrar-me en on som en aquests 
moments.

A Catalunya, el mes de maig passat hem tingut 3.599.605 persones afiliades a la 
seguretat social, la xifra més alta de la sèrie històrica. La baixada d’atur deixa un to-
tal de 348.027 persones en situació d’atur. I aquesta dada és la més baixa en un mes 
de maig des del 2008.

Les últimes dades, que hem fet públiques precisament aquest matí mateix, que 
són d’atur registrat a 31 de maig de 2022, ens diuen que hem tingut una reducció de 
l’atur de 16.671 persones en comparació amb el mes anterior, cosa que suposa una 
caiguda del 4,6 per cent i que, en comparació amb el mateix mes de l’any 2021, su-
posa una reducció d’aturats de 133.790 persones; és a dir, una caiguda del 27,8 per 
cent.

Si tenim en compte el gènere, l’atur es va reduir en 8.762 homes, un 5,6 per cent, 
i va baixar en 7.909 dones, és a dir, un 3,8 per cent. El que voldria destacar en aquest 
sentit és que hi ha un especial descens de l’atur en les persones joves menors de vint-
i-cinc anys, que es redueix en 2.952 persones respecte del mes anterior, cosa que 
suposa un descens del 13,3 per cent.

Enguany es registra el descens més acusat en un mes de maig de tota la sèrie, 
reduint-se en un 4,6 per cent, com deia, les dades d’atur globals. Aquestes dades 
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d’aquest mes de maig de 2022 demostren la solidesa i la resiliència del món laboral 
de Catalunya, i són conseqüència de diversos factors; entre d’altres, l’esforç fet pel 
teixit productiu del país, evidentment; d’altra banda, les polítiques actives d’ocupa-
ció de la Generalitat de Catalunya als sectors afectats per la covid, els estímuls al 
consum, certament, i a la concertació social. 

Aquesta era la primera part que avui volia traslladar, a petició de la comissió, 
respecte al pla de xoc en polítiques actives d’ocupació, amb quins objectius l’encarà-
vem i en quina situació estem en aquests moments. Passo ara a enllaçar amb la se-
gona part, que és la relativa a la formació professional. 

Un cop fet el balanç d’aquests onze mesos d’aplicació del pla de xoc, entraré ara, 
com deia, a valorar les qüestions més concretes, relacionades també amb el món la-
boral, òbviament, pel que fa a la política seguida pel Departament d’Empresa i Tre-
ball en l’àmbit de formació professional, que, com saben, té la vessant de la formació 
continuada i la formació ocupacional, tenint en compte que la formació professional 
inicial correspon, des d’un punt de vista d’atribucions, al Departament d’Educació.

En tot cas, precisament ahir mateix se celebrava al Palau de Pedralbes el II Con-
grés de la Formació Professional, impulsat pels quatre agents socials. Allà vam 
poder exposar els avenços, en aquest primer any de legislatura, pel que fa a la for-
mació professional. En aquest sentit, crec que hem d’estar d’acord en afirmar que, 
en general, la manca de treballadors i treballadores qualificats té un efecte sobre la 
productivitat i la competitivitat de les empreses evident, ja que la manca de perso-
nal els impedeix desenvolupar-se i innovar. Sabem, també, a més, que el dèficit de 
treballadors es tradueix en un fre de l’activitat i de la inversió, i que sovint aquesta 
manca de treballadors afecta més les petites i mitjanes empreses, que tenen cada cop 
més dificultats per atraure i retenir personal qualificat.

Però també sabem que aquest no és únicament un fenomen o una problemàtica 
de caràcter català. No només ens afecta a nosaltres, sinó que també afecta l’Estat 
espanyol, per descomptat, però també el conjunt de la Unió Europea. A més a més, 
en aquest context hem de tenir en compte que, en el ple procés de transformació i 
modernització de l’economia, en aquesta transformació del model productiu que es-
tem vivint i que viurem encara més intensament en els propers mesos i els propers 
anys, la demanda de treballadors amb perfils i habilitats diferents anirà creixent.

En aquest sentit, la demanda de treballadors i treballadores amb perfils, per 
exemple, STEM, amb especialitats relacionades, per exemple, amb les estructures 
energètiques, l’anàlisi de dades, o especialistes en logística, aniran creixent, la qual 
cosa podria agreujar, si no som capaços d’oferir una alternativa, una oferta adequa-
da, aquest desajustament en el món laboral que estem vivint en aquests moments i 
que és tan necessari de superar si volem encarar amb garanties aquesta transforma-
ció del model productiu.

En aquest sentit, i per tal, òbviament, de contribuir a solucionar aquesta proble-
màtica, impulsem set vies per millorar la formació professional i així aconseguir un 
funcionament més eficient del món laboral. Passo a detallar aquestes set vies.

La primera, la millora de l’ocupabilitat dels treballadors. En aquest sentit, cal 
insistir en la millora de l’ocupabilitat dels i les treballadores adequant l’oferta aca-
dèmica a les necessitats reals del món laboral, potenciant la formació professional 
i reorientant les polítiques actives d’ocupació. En aquest sentit, cal dir que des del 
SOC anualment s’analitza l’evolució i la qualitat de la contractació tant a nivell sec-
torial com territorial per després ajustar l’oferta formativa a les necessitats reals de 
les empreses. Per tant, hi ha una anàlisi de l’entorn per poder respondre de manera 
precisa a les demandes del món laboral en cada àmbit territorial del país, però tam-
bé tenint en compte cada un dels sectors econòmics de la nostra estructura econò-
mica. En aquest sentit, cal dir que d’aquesta anàlisi –i això és imprescindible– hi 
participen també les organitzacions empresarials, d’una banda, però també els sin-
dicats més representatius de Catalunya.
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L’any 2017 el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya va endegar el 
projecte Grups d’Actualització Permanent del Catàleg. He parlat del SOC, ara par-
lo del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya; dos de les peces claus, 
de les eines bàsiques que té el Departament d’Empresa i Treball en matèria de for-
mació professional. I el que vull explicar en aquest moment és com estan adaptant 
la seva oferta a aquesta realitat canviant. Hem parlat de com ho està fent el SOC. 
En l’àmbit del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, com deia, ja des 
de l’any 2017 es va endegar el projecte Grups d’Actualització Permanent del Catà-
leg, que permet l’actualització de les accions formatives a través de la participació, 
també, en aquest cas, dels agents i les entitats expertes en cadascun dels àmbits que 
contempla aquest catàleg.

L’objectiu, finalment, i com no podria ser d’altra manera, és l’adequació de l’ofer-
ta a les necessitats reals del món laboral. Actualment, el catàleg contempla al vol-
tant de mil accions formatives actualitzades any a any i que són la base, juntament 
amb els certificats de professionalitat, de l’oferta formativa del consorci. En aquest 
sentit, cal destacar també que s’està treballant conjuntament amb el Departament 
d’Educació en la millora del model de prospecció. Abans diferenciava quines són 
les atribucions de cada un dels departaments del Govern de la Generalitat de Cata-
lunya en matèria de formació professional, però val a dir –i aquest és un discurs que 
òbviament compartim al cent per cent amb el Departament d’Educació i el conjunt 
del Govern– que la formació professional ha de tenir una mirada global. I, per tant, 
això implica tant la vessant d’Empresa i Treball i aquelles eines i instruments que 
nosaltres posem a disposició de la ciutadania de Catalunya per millorar la seva for-
mació professional, com les que corresponen directament i formalment al Departa-
ment d’Educació.

Per tant, aquesta mirada ha de ser global, però al mateix temps ha de ser holís-
tica. I aquí vull destacar aquest esforç que estem fent per identificar quines són 
les demandes del món laboral, no només del present i, per tant, intentar resoldre 
aquests dèficits que descrivia al principi de manera immediata, sinó ja planificar, 
per als propers anys, quines seran les necessitats que podem entreveure, de tal ma-
nera que anem preparant ja també les habilitats i els recursos de la ciutadania, dels 
treballadors i les treballadores d’aquest país, per aquest món canviant que vindrà en 
els propers anys.

Un cop repassat aquest primer punt, que era la via de la millora de l’ocupabili-
tat dels treballadors, entraré en el segon, que és l’oferta integrada de formació pro-
fessional i que enllaça precisament amb aquesta reflexió que feia ara darrerament. 
Cal dir que com a govern vam presentar, el passat mes d’abril, una oferta integrada 
de formació professional, amb una inversió de 726,6 milions d’euros, que suposa 
un total de 413.373 places, és a dir, un trenta-quatre per cent més que l’any passat; 
413.373 places que es distribueixen de la següent manera pel que fa a l’àmbit de la 
formació professional, hi insisteixo, global, i, per tant, del conjunt de l’Administra-
ció del perímetre de la Generalitat de Catalunya: d’una banda, són 23.568, que cor-
responen a certificats de professionalitat; de l’altra, 147.805, a la formació de l’àmbit 
d’Educació, i, finalment, 242.000, a la formació continuada.

En aquest sentit, la principal novetat en la presentació no només d’aquest esforç 
fet en matèria de formació professional pel que fa als recursos disponibles i les pla-
ces ofertades, sinó que, a banda d’això, deia, la principal novetat és el missatge únic 
que som capaços de transmetre per part del Govern de la Generalitat de Catalunya 
des de la perspectiva de la informació i l’orientació professional. Estem davant d’un 
nou model d’FP que volem construir de manera, com deia abans, global i integrada; 
una formació professional que estigui íntimament connectada amb el territori i el 
teixit productiu i que, per tant, esdevingui realment una eina per a l’equitat i la in-
clusió social i laboral. En definitiva, una formació professional com a via d’èxit per 
a la incorporació al món laboral dels joves i les joves d’aquest país.
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Aquesta integració, que forma part intrínseca d’aquest nou model, situarà la for-
mació professional com un element transformador i tractor dels canvis que ha de 
viure el teixit socioeconòmic. Per això s’ha planificat de forma, hi insisteixo, in-
tegrada, amb una perspectiva del conjunt del sistema; flexible, per adaptar-se rà-
pidament i àgilment a la realitat, i participada, per tant, concertant amb els agents 
econòmics i socials i, per tant, fent del diàleg permanent la via de modificació i 
d’enriquiment del propi sistema.

El context laboral i socioeconòmic demana noves habilitats, nous coneixements 
i noves competències professionals, i l’FP és la via per aconseguir oferir oportuni-
tats a les persones que volen inserir-se o mantenir-se al món laboral. Cada vegada 
serà més difícil explicar l’accés o el manteniment d’una feina si no hi ha darrere un 
esforç important. I aquesta és també la responsabilitat, òbviament, del Govern de la 
Generalitat de Catalunya en oferir eines per al reciclatge permanent, per a l’obtenció 
de noves habilitats, de noves eines per desenvolupar-se en un context on, entre altres 
coses, el vector de la digitalització impregna, cada vegada més, el teixit socioeco-
nòmic del nostre país.

En aquest sentit, des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, des del SOC, 
es fa un esforç també molt important. Ja he destacat abans aquesta voluntat de pros-
pecció de futur, però que es concreta en el present, específicament aquest 2022, en 
el fet que ha augmentat un quaranta-quatre per cent el pressupost, que ha suposat 
un increment dels itineraris formatius i el nombre de places ofertades. I, per part del 
Consorci per a la Formació Contínua, s’ha incrementat el pressupost fins als 85,3 
milions d’euros, amb els que està previst formar quasi, com deia abans, 242.000 
persones treballadores.

L’oferta de formació professional s’engloba en una finestreta única al portal fp.gen-
cat.cat, on s’hi pot trobar tota la informació i orientació per a la trajectòria formativa i 
professional en els diferents àmbits, és a dir, el sistema educatiu, laboral i la formació 
al llarg de la vida professional de tots els treballadors i treballadores del país. A ban-
da d’aquest espai web, però, s’està elaborant un manual de suport per a les persones 
professionals orientadores, amb la finalitat d’acompanyar les persones usuàries en la 
construcció del seu itinerari formatiu o professional. Aquestes eines permeten rela-
cionar les ocupacions amb l’oferta formativa corresponent, ja sigui de certificats o de 
títols de formació professional.

L’agència de formació professional de Catalunya, FPCat, coordina l’impuls d’a-
quest nou model que té com a objectiu facilitar a les persones la construcció del seu 
itinerari formatiu i professional, i a les empreses, la captació i sistematització del 
talent. Aquest nou model es projecta des de la xarxa del sistema FPCat, on són pre-
sents tots els nivells de l’Administració, els agents socials i econòmics i les empreses 
del país. De fet, compta amb 2.405 punts d’informació i orientació, 16.974 persones 
docents, formadores i expertes, més de 35.000 empreses i entitats, 413.373 places de 
formació, com abans destacava, i 1.044 centres de formació professional. Enguany, 
cal dir-ho, s’incrementa un cent tres per cent el nombre de places ofertes pel SOC i 
el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, passant de 131.041 a 265.568.

La tercera via –parlava de les set vies que proposem– és el reforç dels sectors 
prioritaris a la Unió Europea. L’increment de l’oferta formativa reforça els tres pi-
lars prioritzats per la Unió Europea: economia digital, economia verda i atenció a 
les persones. Pel que fa a l’economia digital, es creen noves accions formatives rela-
cionades amb la implementació de xarxes 5G, la intel·ligència artificial i big data, 
la ciberseguretat en entorns de les tecnologies de la informació i d’operació, i el 
desenvolupament de videojocs i realitat virtual.

Entorn de l’economia verda s’ofereixen nous cursos en modelatge de la informa-
ció de la construcció, manteniment de vehicles híbrids i elèctrics, conducció de ve-
hicles de transport per carretera, energies renovables i de ramaderia i assistència en 
sanitat animal, entre d’altres.
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Per últim, en atenció a les persones, es proposen noves accions formatives rela-
cionades amb l’atenció sociosanitària i la teleassistència, la promoció d’igualtat de 
gènere i auxiliar de centre sanitari també, entre altres propostes.

La quarta via és el foment de les llengües estrangeres –també, òbviament, de-
terminant. Aquesta és una de les novetats en les quals volem insistir: el foment de 
les llengües estrangeres. El Departament d’Educació posa en marxa, de cara al curs 
vinent, un nou pla pilot per fomentar les llengües estrangeres. En cent seixanta 
grups de cicles formatius, el vint per cent de les hores lectives es cursaran en aques-
ta llengua. A més, comptaran amb els recursos addicionals de les persones auxiliars 
de conversa i per a la realització d’estades a l’estranger per millorar la competèn-
cia lingüística. Al mateix temps, permetrà la formació i certificació dels docents en 
llengua estrangera. I, en aquest cas, el Departament d’Empresa i Treball, a través 
del SOC, impulsa també més de 185 accions formatives d’idiomes per a les persones 
en situació d’atur, i, mitjançant el Consorci per a la Formació Contínua, s’impulsen 
itineraris per a la formació de persones ocupades, dins el marc comú europeu de les 
llengües.

Cinquena via: la formació adreçada a les persones en situació de vulnerabilitat. 
El vint-i-cinc per cent dels nous grups de formació professional inicial estan adre-
çats a persones joves en situació de vulnerabilitat. I també s’incrementa el nombre 
de persones orientadores als centres formatius. Per altra banda, des del SOC s’incre-
menten en un quaranta-sis per cent les places adreçades a les persones en situació 
de vulnerabilitat.

Sisena via: la formació per a persones formadores –també, òbviament, molt im-
portant. Al llarg del 2022, el Departament d’Educació posa en marxa sis itineraris 
formatius per formar els docents en habilitats digitals, màrqueting i comunicació 
digital, tecnologies aplicades a les metodologies didàctiques, big data, intel·ligèn-
cia artificial o programació i robòtica, entre d’altres. L’objectiu és que el cent per 
cent del personal formador d’FP de Catalunya pugui accedir durant tot el 2022 a 
aquestes formacions, dintre d’una plataforma en format obert vint-i-quatre hores, 
amb l’acompanyament d’una persona tutora que farà de guia. Des del SOC s’ofereix 
formació de formadors mitjançant els CIFO, i des del Consorci per a la Formació 
Contínua de Catalunya s’ha posat en marxa la plataforma Forma’t, amb l’objectiu 
d’acompanyar amb accions formatives les persones formadores i orientadores.

I setè punt, setena i darrera via: els centres de formació professional integrada. 
Totes aquestes estratègies que hem comentat fins ara tindran la seva màxima ex-
pressió en els centres integrats. Acabem d’acordar, en el marc de la comissió rec-
tora del sistema, amb les organitzacions patronals i sindicals més representatives, 
el decret que tot just ara comença el seu procediment administratiu per ser aprovat 
pel Govern tan aviat com sigui possible i acabi, òbviament, entrant en vigor. Un de-
cret que determinarà com han de ser aquests centres integrats; uns centres que han 
de ser tractors del canvi que requereix el sistema, amb una governança pròpia, amb 
dotació de personal i recursos. El Departament d’Empresa i Treball també jugarà 
un paper clau, a través del SOC i del consorci, amb la implicació dels CIFOs, deci-
siu en la configuració d’aquests centres integrats, del mapa dels centres integrats al 
conjunt del país.

En definitiva –i amb això acabo–, en aquest primer any des de la formació del 
Govern, hem començat a desenvolupar les transformacions que conté el pla de go-
vern de la catorzena legislatura. El pla de xoc de polítiques actives d’ocupació i el 
reforç de la formació professional han estat dos dels pilars fonamentals de l’obra de 
govern d’aquest darrer any, marcat, entre altres coses, per les conseqüències de la 
covid-19, el conflicte a Ucraïna i el seu impacte en l’economia catalana. El desple-
gament d’aquest noranta-sis per cent del pla de xoc d’ocupació ha estat fonamental 
per resistir les frenades que ha patit l’activitat econòmica, derivades de la pandèmia 
i del conflicte bèl·lic.



DSPC-C 329
2 de juny de 2022

Sessió 18 de la CET  11 

La intervenció pública, per tant, ha estat decisiva per garantir una sortida de la 
crisi en la que ningú quedés enrere, que no es deixés ningú al marge, a la vegada 
que hem estat treballant per transformar el model productiu, que volem més resilient 
i competitiu per aguantar millor les amenaces que a partir d’ara anirem tenint, que 
ens anirem trobant i que hauran de determinar quin tipus d’economia volem per al 
nostre país en el futur.

En aquest sentit, a banda del pla de xoc, òbviament, per no deixar ningú enre-
re, per transformar el país, la formació professional és clau. I, en aquest sentit, hem 
d’aconseguir que la ciutadania valori que la formació professional és també la pri-
mera opció, sense prejudicis de cap tipus o percepcions que corresponen a un temps 
passat, en el que, efectivament, hem menystingut massa la formació professional. 
Ara hem de saber explicar i saber transmetre que la formació especialitzada, tècni-
ca i sovint molt més adaptada a la professió concreta és important per encarar amb 
garanties la inserció en el món del treball. Les dades d’inserció laboral demostren 
com d’efectiva és la formació professional des d’aquest punt de vista; però també 
demostren, les dades, com d’important és per a les empreses apostar per la formació 
professional.

La formació professional, en definitiva, és un element clau per a la competitivi-
tat del país, un element estratègic per incrementar l’ocupabilitat i per impulsar la 
competitivitat de les empreses. Les treballadores i els treballadors, amb el seu ta-
lent, coneixements, habilitats i aptituds, són part essencial del valor de les empreses. 
Cal augmentar el seu valor, cal apoderar el talent i les competències professionals, 
perquè hem de competir en formació, en qualitat del treball, en el valor afegit que 
poden aportar les persones a la seva feina. Això implica, per tant, incidir de manera 
decisiva en la formació i la reconversió de les capacitats de les persones treballado-
res, que es troben davant d’un món laboral canviant, que els demana noves compe-
tències professionals. En aquest escenari, en aquest món constantment canviant, les 
empreses i els treballadors es necessiten mútuament i han de ser aliats, substituint la 
cultura de la desconfiança per la cultura de la col·laboració.

Aquesta ha de ser una legislatura –així ho proposem nosaltres– de diàleg, d’en-
tesa, d’acords per poder superar els reptes enormes que tenim al davant i que són 
compartits. Les polítiques actives d’ocupació, d’una banda, i la formació professio-
nal formen part de la resposta a aquests enormes reptes.

Moltíssimes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, conseller. Ara és el torn del Grup dels Socialistes, com a proposant de 
la iniciativa. Per set minuts, té la paraula la diputada Elena Díaz. Gràcies.

Elena Díaz Torrevejano

Moltes gràcies, presidenta. Primer de tot, agrair la compareixença d’avui del 
conseller i les seves explicacions i dades que avui ens ha donat en aquesta comissió. 
Bé, com deia, doncs, la pandèmia ha accelerat aquells canvis que ja tenien previstos 
per al mitjà i llarg termini. Ara cal convergir cap a un model productiu més digital, 
més innovador i més sostenible amb el medi ambient; modificar el teixit productiu 
mantenint, com deia vostè, les persones al centre per, precisament, això, per no dei-
xar ningú enrere. 

En aquest context, doncs, és on entren en joc aquests plans de xoc, no? El nostre 
grup sí que va rebre amb bons ulls l’anunci dels més de 900 milions d’euros per a 
polítiques actives d’aquest pla de xoc. Ara bé, sí, tenim els recursos, tenim les in-
versions, però creiem que cal ser molt curosos amb els objectius, amb la concreció 
de mesures, perquè ja aquests plans de xoc el que aconsegueixin és ser autèntics 
elements transformadors.

Nosaltres volem incidir en un element, que és la transició laboral. Precisament, 
doncs, creiem que ha de ser un pacte de país inclòs dins d’aquest pla de transforma-
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ció del model productiu, de canvis de model, precisament per això, per garantir fer 
una transició justa a tots els ciutadans i ciutadanes, per això, per no deixar ningú en-
rere. Ara bé, nosaltres volíem fer èmfasi –amb el temps que tenim, intentaré ser una 
mica endreçada, tot i que tinc moltes notes– en dos elements. Volíem fer èmfasi en 
dos elements, perquè, per molts plans de xoc que es puguin portar a terme, per molta 
inversió que es mobilitzi, si no preparem les eines, si no tenim els sectors estructu-
rats, els sectors, les eines que tenim com a país, potser aquests plans de xoc tenen un 
efecte molt a curt termini, però no ens serviran de gaire en el mitjà i llarg termini. 

El primer element que voldria fer és el sector de la indústria. Tots som conscients 
que a Catalunya i també a Espanya s’ha perdut un pes important..., s’ha perdut un 
pes industrial important en els darrers vint anys. Per això, el nostre grup considera 
urgent i necessari aprovar el pacte, el nou pacte nacional d’indústria que actualment 
està en discussió. Considerem que, per part del Govern de la Generalitat, doncs, 
s’ha fet un abandonament de la política industrial en els darrers anys. I, per exem-
ple, un exemple és la retallada del pressupost d’Indústria en un setanta per cent des 
de l’any 2010.

I és que el sector industrial, doncs, ja ho sap, conseller, és un sector molt impor-
tant, molt rellevant. Les economies amb indústria resisteixen molt millor les crisis 
econòmiques, les pandèmies. Van enllaçades amb millors salaris dels seus treballa-
dors. A més, són elles mateixes les que aporten més despesa en innovació, i en el 
conjunt del país hauria de ser un sector rellevant i, diguem-ho així, un sector priori-
tari per al seu departament. 

Nosaltres, en aquest sentit, sí que li volíem preguntar quina previsió tenen de 
quan es podrà aprovar aquest nou pacte nacional d’indústria; si hi hauran els recur-
sos suficients per poder-lo desplegar, per poder-lo tirar endavant, i si la resta dels 
departaments del Govern, doncs, tenen clar que cal potenciar un sector com la in-
dústria. Ens cal una indústria sostenible, innovadora i digital, com deia. 

I el segon element en el que nosaltres volíem fer èmfasi és en el SOC. Vostè ja 
sap que el nostre grup porta temps..., és potser una demanda històrica per part del 
nostre grup, que és que calia abordar la reordenació del SOC, perquè és necessari, 
és urgent fer del SOC una autèntica eina de país transformadora, una eina més àgil, 
més dinàmica i que doni respostes reals tant als treballadors com també als sectors 
econòmics. Considerem que és una eina bàsica per ajudar a reequilibrar aquesta..., 
tornar a l’equilibri entre la demanda i l’oferta de treball que avui dia, com ja sap, 
pateix alguns desajustos. 

Nosaltres hem fet..., hem demanat en moltes ocasions un desplegament territorial 
del SOC. En aquest sentit, nosaltres celebrem l’acord entre el SOC i l’Ajuntament de 
Barcelona. Creiem que és la línia, creiem que és el camí a seguir. Aquest desplega-
ment territorial del SOC considerem que és important perquè ens dona un marc més 
flexible a les polítiques actives i a la seva execució arreu de tot el territori. 

Ara canviaré de tema. Volia fer..., parlaré sobre la formació professional. Vostè 
ho ha comentat i nosaltres, sí, volíem deixar palès en aquesta comissió la importàn-
cia dels orientadors professionals. Creiem que aquí és un dels temes on hem d’incidir 
més. És molt important fer una bona aposta pels orientadors professionals, perquè 
són una eina bàsica per garantir l’èxit en la inserció laboral dels i les joves que apos-
tin per la formació professional. 

Vostè ho ha comentat, s’ha fet un increment de l’oferta en la formació professio-
nal. Però, bé, si no tenim en compte les places de formació continuada ni dels cer-
tificats de professionalitat, ens sembla que ens quedem més o menys en un augment 
de places d’unes set mil places en formació professional. Si tenim en compte que el 
curs passat es van quedar fora, van mancar vint mil places en formació professional, 
creiem que l’esforç que s’hauria de fer, doncs, encara hauria de ser millor. Creiem 
que..., és un esforç que valorem molt positivament, però creiem que es quedarà curt 
i que el proper curs no donarà..., no sortirà l’oferta necessària. 
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I, bé, també sobre l’oferta de places de formació professional, doncs, creiem que 
encara, a part de places..., creiem que, a més, aquestes no responen a les necessitats 
formatives ni dels sectors econòmics ni tampoc del territori. Tenim un problema 
amb l’oferta de treball, especialment preocupant en dos sectors com és el sector ho-
teler i el turístic en general, a Catalunya, i en el de la construcció. Són dos sectors 
amb un fort arrelament al nostre país. I, si mirem els motius d’aquest problema amb 
l’oferta de treball, doncs, potser són dos. Un potser seria les condicions de treball 
i la seva remuneració, o la seva remuneració també. I l’altre la manca de formació 
adequada segons les demandes del propi sector; pot ser un, pot ser l’altre... Nosal-
tres creiem més aviat que és una barreja dels dos, d’aquests dos motius. El fet és que 
estem davant d’un cicle econòmic expansiu de creació d’ocupació, on els pitjors tre-
balls queden realment sense ocupar.

Acabo ja, presidenta, que m’estic allargant. Sobre les dades del mes de maig que 
vostè ha comentat i que no mencionaré per no repetir, creiem que són unes bones 
dades del mercat laboral, malgrat aquesta visió catastrofista que alguns van fer amb 
la pujada del salari mínim interprofessional, de mil euros; veiem que el mercat re-
acciona, que el mercat respon i es crea ocupació. Nosaltres, a més, volíem fer un es-
pecial èmfasi en la contractació. El mes de maig, 257.000 contractes, es van signar, 
dels quals el 47,4 van ser contractes indefinits –el màxim històric en un mes al nos-
tre país–, i això, doncs, com no podia ser d’una altra manera, volíem donar la seva 
responsabilitat..., gràcies a la reforma laboral aprovada el mes de febrer. 

La mitjana –les dades de contractació, les dades d’atur– en general és bona, tant 
a Espanya com a Catalunya, la recuperació econòmica i d’ocupació va bé, tot i que 
no som el motor principal. Catalunya creiem que ambiciona el lideratge econòmic i 
productiu i el nostre grup considera, doncs, que cal recuperar-lo. Cal tenir una mi-
rada àmplia per a tothom, i especialment en els aturats de llarga durada i en els sec-
tors d’exclusió social. 

I ho deixo aquí, presidenta, i gràcies per gairebé dos minuts més que m’ha donat. 

La vicepresidenta

Gràcies. Sí, com que hem fet dues sessions informatives en una, el Reglament 
permetria una hora, llavors, bé, hem dit..., el president abans ha apuntat cinc, set mi-
nuts; deixaré una mica de marge.

Ara tindria la paraula la diputada Isabel Lázaro, pel Grup de VOX.

Isabel Lázaro Pina

Gracias, vicepresidenta. Buenas tardes, señor conseller, bienvenido y muchas 
gracias por su comparecencia. Buenas tardes a todos, diputados. Tal como usted ha 
dicho, el verano pasado el Govern presentó un plan de choque para fomentar el em-
pleo que pretendía atajar los problemas laborales de aquellos colectivos que, desde 
su punto de vista, desde su perspectiva, eran considerados como los más vulnera-
bles de la sociedad. Nos gustaría plantear una reflexión para conocer su opinión al 
respecto, señor conseller. Por un lado, sobre los parches a problemas estructurales, 
que no los ha comentado. Porque sus planes, conseller, alivian los síntomas, pero no 
solventan los problemas estructurales.

En VOX estamos convencidos de que las mejores políticas de empleo tienen que 
ver con el establecimiento de una fiscalidad baja que permita atraer inversiones y 
fomentar la actividad empresarial, una regulación que elimine los cuellos de botella 
en diferentes sectores económicos y que permita a las empresas desarrollar sus pla-
nes de negocio de la mejor manera posible, y, sobre todo, un entorno de seguridad 
jurídica y estabilidad institucional que permita atraer la inversión extranjera y na-
cional. Es decir, que su plan de choque contra el desempleo no aborda ni el infierno 
fiscal catalán, ni la asfixia regulatoria y el entramado burocrático y administrativo 
que lastra el desarrollo empresarial, y tampoco aborda la necesidad de acabar, de 
una vez por todas, con la política separatista y la regulación ideológica, que lo único 
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que hace es espantar la inversión extranjera y nacional directa. Nuestra pregunta es: 
¿cuándo piensa su gobierno abordar estas tres temáticas que le acabo de mencionar?

También nos parece que una manera eficiente de mejorar estructuralmente nues-
tro mercado de trabajo sería profundizar en la diversificación de nuestro tejido 
productivo y en la industrialización de nuestra región. ¿No cree usted que es contra-
dictorio y contraproducente vender planes de choque contra el desempleo mientras 
su Gobierno está destruyendo miles de puestos de trabajo, por ejemplo, con la regu-
lación verde?

Con respecto a la formación profesional, señor conseller, me gustaría abordar 
con usted dos temas que tienen relación con la formación profesional y con nuestro 
mercado de trabajo. Hay una doble paradoja en nuestro mercado laboral. Prime-
ro, nos encontramos ante una situación paradójica mientras existen varios sectores, 
como pueden ser la restauración, la hostelería y la construcción, que denuncian es-
casez de profesionales cualificados y escasez de mano de obra en general. Por otro 
lado, nos encontramos con una tasa de desempleo y salarios relativamente bajos en 
muchos de los sectores de nuestra economía. Puede existir multiplicidad de explica-
ciones ante este fenómeno, pero lo que está claro es que existe un desajuste entre la 
oferta y la demanda en nuestro mercado de trabajo.

Analizando el tema, nos encontramos que dos de las explicaciones pueden ser 
las siguientes. Los trabajadores no están dispuestos a trabajar por un salario bajo y, 
por lo tanto, existe un desincentivo claro para afectar las ofertas de trabajo existen-
tes, y la formación de nuestros trabajadores no se ajusta a las necesidades de nues-
tras empresas. Nuestra pregunta es: ¿qué explicación le da usted a este escenario 
paradójico que le expuesto?, y ¿qué está haciendo el Gobierno para reajustar las ha-
bilidades de nuestros jóvenes con la demanda profesional del mundo empresarial?

La formación profesional dual..., en este sentido, VOX apostamos por el mo-
delo de formación profesional dual, ya que ha tenido muy buenos resultados en 
otros lugares de España, y además creemos que para regular este desajuste entre 
oferta y demanda es necesario profundizar en la influencia de las empresas, en el 
diseño y ejecución de los programas académicos de formación profesional en Cata-
luña. ¿Cree usted que el problema de nuestra formación profesional se debe más a 
un asunto de cantidad o falta de plazas o, por el contrario, tiene que ver más con la 
calidad de las mismas?

Muchas gracias. 

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn del Grup de la CUP i té la paraula la diputada 
Eulàlia Reguant.

Eulàlia Reguant i Cura

Bé, moltes gràcies. No crec que utilitzi els set minuts. Per començar, partim 
d’una anomalia. Estem parlant de dues compareixences, una aprovada el 29 de se-
tembre i l’altra del 3 de novembre, no?, i, per tant, genera..., estaven focalitzades en 
uns temes; és evident que es pot seguir parlant d’això, però que la part més d’actua-
litat o que en aquell moment tenia un sentit ha anat evolucionant. 

Per començar, gràcies per les dades que ha facilitat, conseller, però algunes ob-
servacions en alguns dels elements. És evident, un pla de xoc serveix en moments 
molt concrets, i era necessari, i són necessaris en aquells moments de crisi per do-
nar resposta o per facilitar situacions concretes a grups de persones. Però nosaltres 
diferim, o no veiem..., vostè parlava que el pla de xoc també havia de servir per 
transformar el model productiu, a part de per pal·liar situacions concretes. Nosal-
tres, la transformació del model productiu la veiem necessària i indispensable, però 
la veiem poc, per no dir que pràcticament gens, en tot el que portem de temps. No 
ho veiem tampoc sortir abans en el debat al voltant del..., la diputada del Partit So-
cialistes ha fet referència al voltant del debat del pacte nacional per a la indústria 
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que s’està acabant d’arribar a un acord, que considerem que és poc innovador, amb 
objectius més aviat conservadors al nostre entendre; per això pot ser interessant, o 
podia ser interessant un pla de xoc de 900 milions per donar resposta a situacions 
concretes, però al que vostè el vinculava, en la part de transformació del sistema 
productiu, ens costa de veure.

I després, per ser breu –he dit que no gastaria els set minuts–, en relació amb 
el tema de formació professional, algunes reflexions i compartir alguns elements. 
L’any passat, com ja s’ha dit, es va veure de manera clara la manca de places i, per 
tant, la no garantia de la universalitat en el que és la formació professional: més de 
vint mil persones es van quedar fora. Hi ha els informes, també, del síndic que re-
cullen algunes recomanacions al voltant d’això. S’ha fet un esforç per augmentar les 
places. Però nosaltres creiem que cal anar més enllà; que cal anar més enllà variant 
alguns dels elements que hi ha sobre la taula ara mateix, perquè nosaltres entenem 
que la llei en la que es basa el desplegament de la formació professional en l’actua-
litat en el nostre país el que fa és primar allò privat sobre allò públic, externalitzar, 
facilitar la ingerència del mercat sobre la governança del sistema educatiu, no?, i, per 
tant, la competitivitat com a màxima general en tots els aprenentatges. I aquest és 
un element que per nosaltres és clau. I és per això que també sempre hem demanat o 
hem posat sobre la taula la necessitat de la no obligatorietat de la modalitat dual, que 
és com la gran bandera ara de la formació professional, i que aquesta només sigui 
aplicable en aquells cicles formatius on quedi constatat que la modalitat dual millora 
la formació de l’alumnat. I no és en tots els casos, ni molt menys, i que, a més a més, 
llavors ha d’anar vinculada, evidentment, a un sou just per cursar aquesta modalitat.

Però més enllà d’això, cal avançar en la transformació del sistema de formació 
professional; una formació professional que pugui estar també arrelada al territori, en 
aquesta necessitat de vincular-ho a la transformació productiva del país i que la trans-
formació productiva del país estigui vinculada a les necessitats del territori. Doncs 
també la formació professional ha d’estar vinculada a les necessitats formatives del 
territori, que donin resposta a aquestes necessitats que estan arrelades al territori. 
I és per això que propostes al voltant d’espais de governança en el si del territori per 
dissenyar les formacions professionals, però també la integració dels tres sistemes o 
dels tres subsistemes que hi ha ara, no?, la inicial, l’ocupacional i la contínua. Nosal-
tres entenem que cal avançar en això.

I, com ja s’ha dit –i vostè ho ha dit i aquí hi estem d’acord–, la necessitat de 
l’acompanyament, de l’orientació, i que, per tant, cal reforçar els itineraris i les tran-
sicions educatives amb orientació. Que una de les claus perquè realment la forma-
ció professional, i ja no només la formació professional, sinó el sistema educatiu en 
aquest país sigui d’èxit, és també l’orientació, orientació i orientació, per facilitar 
després, també, sortides professionals.

Jo ho deixo aquí. I, de nou, gràcies per les dades que ha donat a l’inici.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. És el torn del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Té la 
paraula el diputat Joan Carles Gallego.

Joan Carles Gallego i Herrera

Bé; doncs bona tarda. Gràcies, conseller, per l’exposició i pel volum de dades 
que ha abocat; no n’he pogut prendre nota de totes, espero que ens les faci arribar 
per escrit.

Jo, dos qüestions generals i, després, unes quatre o cinc de més concretes, no? 
D’entrada, agrair-li, hi insisteixo, la compareixença, la informació i l’evidència de 
que hi ha recursos importants per fer polítiques en el terreny de les polítiques d’ocu-
pació actives i en el terreny de la formació professional. I això és important sa-
ber-ho. N’hi ha hagut i n’hi han. Perquè és una opció, també, del conjunt de la Unió 
Europea, que està abocant també recursos en aquesta finalitat, els quals, evident-
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ment, com no pot ser d’una altra manera, han d’arribar aquí, perquè també són re-
cursos nostres i tal.

La primera qüestió: certament, la millor política activa d’ocupació és la políti-
ca industrial, i la millor política industrial és, sens dubte, la formació professional. 
Per tant, jo crec que aquí estem d’acord, no? Però, per això mateix, trobo a faltar en 
aquests moments que tinguem una estratègia definida a llarg termini de política in-
dustrial; trobo a faltar aquest pacte nacional per a la indústria de caràcter estratègic 
i a llarg termini, que encara està en elaboració, i que permeti alinear totes les polí-
tiques dels diferents departaments del Govern i els compromisos dels agents socials 
amb aquesta estratègia de canvi de model productiu, que necessàriament ha de ser a 
llarg termini perquè hi puguem abocar els recursos. Aquesta és la primera qüestió.

I la segona qüestió: és cert que les dades d’ocupació són bones i les del mes de 
maig són especialment molt bones. No tenen a veure únicament i exclusivament amb 
el pla de xoc; el pla de xoc, sens dubte, hi ha ajudat, però també hi han altres elements 
que val la pena que els tinguem presents. Crec que és important que tinguem en 
compte que avui hi ha més qualitat en l’ocupació i és més difícil acomiadar, també, 
perquè hi han hagut canvis en la legislació laboral bàsica. La darrera reforma laboral 
està donant fruits i fruits importants, com també està donant fruits el salari mínim 
interprofessional, que també estira la demanda agregada i fa que l’activitat econòmi-
ca pugui tirar endavant. Per tant, també val la pena que tinguem això present.

I val la pena que tinguem present els efectes de la reforma laboral en positiu, del 
salari mínim en el seu moment, també dels ajuts directes que han implicat les ren-
des garantides en situacions, diguéssim, de crisi i tal, sobretot perquè hauríem de 
pensar ja en començar a anticipar-nos a un futur proper d’afebliment de la situació 
econòmica –els preus de l’energia, les dificultats de proveïment...–; la inflació ens 
augura un després de l’estiu no excessivament bo. Que ara les coses vagin bé no vol 
dir que aniran sempre bé i, per tant, preocupem-nos de que han de pujar els salaris, 
han d’augmentar els ajuts directes a les famílies, la renda garantida de ciutadania 
cal actualitzar-la a la realitat de la capacitat adquisitiva de les famílies, cal compen-
sar els sobrecostos energètics que estan patint les famílies, especialment les més 
vulnerables, perquè, si no, no mantindrem la demanda agregada, i si no mantenim 
la demanda agregada, difícilment l’activitat econòmica es podrà suportar en el fu-
tur. I aquí tenim un problema, i aquest problema acabarà sent polítiques d’ocupació. 
Anticipem-nos en política generals que incideixin aquí.

Dit això, qüestions concretes en relació amb el tema que ens ocupa més de polí-
tiques actives i de formació professional ocupacional i tal. Una primera, la necessà-
ria descentralització territorial i de la concertació social per abordar els reptes de la 
formació professional integral, de totes les formacions professionals. Hi ha una certa 
especialització productiva en el territori; val la pena que sigui en el marc territorial 
on situem els espais de concertació social que determinin quines polítiques actives 
es realitzen, quines ofertes de formació professionals es determinen i com –la se-
gona qüestió– disposem d’aquesta xarxa de centres públics integrals en el territori, 
en els diferents àmbits territorials corresponents, que siguin capaços de relacionar, 
de relligar les empreses del territori amb aquesta oferta integral de formació pro-
fessional, inicial, contínua i ocupacional, que permeti disposar, en aquests centres 
integrals, d’aquesta capacitat d’enxarxar, de posar en relació necessitats de formació 
amb realitats de persones que poden formar-se inicialment, poden reciclar-se con-
tínuament, etcètera.

Per tant, diguéssim, descentralitzar el territori, espais de concertació social, de 
governança d’aquestes polítiques actives i de formació, i la necessitat d’aquesta xar-
xa de centres integrals també en el territori.

La formació professional dual. La formació professional dual és important, però 
compte no ens emmirallem simplement amb les dades de quants milers, quants mi-
lers, quants milers fan formació professional dual; fem una formació professional dual 
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que sigui realment de qualitat, que sigui un compromís de les empreses amb la for-
mació, lligada, evidentment, amb l’oferta que es faci formativa en els centres. I la 
formació s’ha de seguir fent en els centres. Les empreses s’han de comprometre amb 
la formació, i la millor manera que les empreses es comprometin amb la formació, a 
través de la formació professional dual, és que aquesta es basi en un contracte laboral, 
amb un salari de les persones que fan formació professional dual, si no, no hi haurà 
compromís de les empreses amb la formació i amb la qualificació i amb la futura in-
serció laboral dels joves que puguin fer la formació professional dual, sigui de la ini-
cial o sigui de l’ocupacional, que també val la pena que ho situem. 

Una altra qüestió faria referència a l’oferta de formació professional per al curs 
2022-23. Sabem els problemes del 21-22 i hem de preveure també els del 22-23, 
malauradament, tot i que no correspon al seu departament, però sí que correspon a 
les polítiques de formació professional i, per tant, n’és coprotagonista, diguéssim, 
d’aquestes, no? No pot ser que diguem que garantirem simplement l’oferta de for-
mació professional inicial per a aquells que acabin l’ESO. Hem d’apostar necessà-
riament contra l’abandó escolar prematur, la qual cosa vol dir per reintegrar en el 
sistema formatiu –en aquest cas, la formació professional– aquells joves que han 
deixat els estudis perquè no tenien oferta o perquè no volien o pel que sigui, perquè 
puguin reincorporar-se de nou en el sistema educatiu. Cal garantir que no hi hagi 
cap jove que vulgui reintegrar-se en el sistema formatiu per qualificar-se que quedi 
sense plaça, i això cal garantir-ho.

I aquí també podríem posar un apèndix pel que faria referència al lloc, eh?, l’ins-
titut..., aquest de la formació a distància, eh?: qualificar millor aquest institut, amb 
més recursos i garantir també, diguéssim, que la ràtio d’atenció a l’alumnat sigui la 
justa i la necessària.

I, per últim, vetllar pel dret a la formació contínua dels treballadors en actiu, per 
aquest reciclatge necessari que han de tenir. I això vol dir compromisos de les em-
preses; però això vol dir també que des del departament haurem de veure, a través 
dels mecanismes de diàleg social, com les empreses es comprometen a fer efectiu el 
dret dels treballadors en actiu a disposar dels mecanismes per reciclar-se per actua-
litzar els seus coneixements a l’albor, diguéssim, dels canvis tècnics que hi han i les 
necessitats de competitivitat de les empreses, que són també les dels treballadors, 
que volen estabilitat laboral i tal.

Bé, res més, i gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Ara és el torn del Grup de Ciutadans. Té la paraula el diputat 
Nacho Martín Blanco.

Ignacio Martín Blanco

Gràcies, presidenta. Gràcies, conseller. En primer lloc, li vull agrair les seves 
explicacions, el seu caràcter amb voluntat, si més no, d’explicar les coses amb una 
certa prudència. I des d’aquest punt de vista, crec que la seva intervenció, doncs, al-
menys intenta explicar la realitat des del respecte a algunes dades.

També és cert que crec que a vostè li he de dir que ha incorregut en un cert co-
foisme quant a la situació que travessa la nostra comunitat, perquè crec que les da-
des que efectivament ha comentat vostè des del punt de vista de l’ocupació i de les 
afiliacions a la seguretat social, en definitiva, les dades macroeconòmiques de la 
nostra comunitat són positives, però crec que no podem tampoc caure en un triom-
falisme excessiu, ateses les circumstàncies estacionals del mes en què es produeixen 
aquestes dades, que acostuma a ser el mes més bo de l’any; el mes de maig és un 
mes que sempre acostuma a tenir una embranzida important des del punt de vista de 
l’ocupació i des del punt de vista de l’afiliació a la seguretat social, i, per tant, crec 
que hem de ser prudents amb els nostres judicis i amb les nostres anàlisis. Però, en 
tot cas, li agraeixo la seva claredat.
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D’altra banda, jo vull fer una..., o m’agradaria fer, amb aquesta intervenció, un 
elogi de l’empresari; un elogi de l’empresari, que crec que és molt necessari a la 
nostra comunitat, perquè fa molts anys que, per desgràcia, l’empresari, aquell a qui 
Adam Smith catalogava d’heroi social, d’autèntic heroi social, està, per desgràcia, 
menystingut a la nostra societat. Molt sovint, en el debat públic entre els partits po-
lítics que governen Catalunya i aquells que li donen suport, concretament també 
els seus socis preferents de la CUP, hi ha un menysteniment, una malfiança envers 
l’empresariat, envers la iniciativa individual, la iniciativa particular i l’interès parti-
cular. Jo crec que s’ha de posar, d’una vegada per totes, de manifest que moltes ve-
gades aquest interès particular, precisament, redunda en el benefici general. I això 
és el que fan els empresaris. Per això Adam Smith parlava dels empresaris com a 
herois socials. Perquè, al final, l’èxit de l’empresari és una aportació, un servei que 
l’empresari presta a la comunitat i del qual l’empresari no s’hauria o no hauria de 
tenir motius per avergonyir-se’n; tot el contrari, se n’hauria d’enorgullir, se n’hauria 
de felicitar, i el conjunt de la societat hauria de manifestar molt més respecte, si més 
no, pels empresaris, per l’activitat dels empresaris, pel que fan els empresaris per la 
nostra societat.

Per tant, jo crec que el Govern de la Generalitat el que hauria de fer és posar fa-
cilitats a l’empresari, no dificultats; eliminar traves administratives i burocràtiques 
que el que fan és perjudicar l’activitat econòmica, perjudicar el desenvolupament i 
el progrés econòmic de la nostra societat, de la nostra comunitat. I jo crec que, en 
aquest sentit, el Govern encara té molt a fer, perquè hi ha moltíssimes coses que 
acrediten una manera de fer política amb voluntat de control social, amb voluntat, 
d’alguna manera, d’escapçar la iniciativa privada. I això des del nostre punt de vista 
és absolutament perjudicial per a l’economia catalana.

Per això, la dependència de partits antisistema, anticapitalistes com la CUP per-
judica i suposa un llast per a l’economia catalana, suposa un llast per a la societat 
catalana. I, des de la nostra posició liberal, el que voldríem fer és posar de manifest 
fins a quin punt el seu Govern és actualment, diguem-ne, ostatge d’un discurs que 
afavoreix posicions anticapitalistes o antisistema; ens preocupa aquesta deriva.

I, d’altra banda, també li vull posar de manifest, o vull posar de manifest en 
aquesta comissió una cosa que a vostè no li vindrà de nou, òbviament, perquè sap 
positivament que és un clam entre els empresaris: l’exigència de compassar les ne-
cessitats del mercat laboral amb el que és la formació professional, amb aquesta 
formació professional dual, de la qual alguns comencen ja a vantar-se, però que, en 
tot cas, crec que no està tenint encara una plasmació a la nostra societat. És impres-
cindible que es posi en marxa un autèntic projecte, un autèntic pla de formació dual 
que generi una resposta des de la nostra comunitat educativa, també en termes de 
formació professional, perquè no tothom té per què ser universitari en una societat; 
és molt recomanable i molt desitjable que hi hagi també una formació professional 
digna que doni resposta a les necessitats de les nostres empreses. I, des d’aquest punt 
de vista, jo crec que el Govern té molta feina per davant. 

Crec que també és imprescindible que es modernitzi el Servei d’Ocupació de Ca-
talunya, el SOC, perquè els seus resultats fins ara, doncs, jo crec que permeten albi-
rar un marge de millora important, i ens sembla imprescindible que hi hagi, o que a 
la seva conselleria hi hagi un pla d’ajudes als sectors més afectats per la pandèmia. 

Crec que no podem tampoc negligir un fet que és evident, que és que la seva con-
selleria no és una illa envers la resta de les conselleries del Govern de la Generalitat, 
i considerem que vostè, com a conseller d’Empresa, que ha de vetllar precisament 
pel progrés econòmic de les nostres empreses, per la recuperació econòmica i també 
per la recuperació del teixit empresarial i industrial de la nostra comunitat, hauria 
de tenir també com a prioritat aconseguir que el conseller d’Economia, per exemple, 
canviés de dalt a baix el sistema fiscal que actualment suporta la nostra societat, i 
molt especialment els nostres empresaris. 
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Crec que el sistema fiscal que hi ha a Catalunya, doncs, per desgràcia, es basa 
moltes vegades en una visió de malfiança de la capacitat que tenim els ciutadans de 
gestionar amb intel·ligència i amb diligència els nostres recursos, i crec que això es 
veu reflectit en aquest sistema fiscal obertament voraç amb la capacitat adquisitiva 
dels ciutadans. Crec que la seva responsabilitat, com a conseller d’Empresa, seria 
precisament facilitar un canvi en aquest sistema fiscal que, hi insisteixo, perjudica 
enormement el progrés econòmic de la nostra comunitat. 

Crec que hi ha elements de la política del Govern que haurien de canviar de for-
ma radical, com ara el menysteniment que es fa, per exemple, des de les oficines de 
la Generalitat a l’exterior. Nosaltres ens hem mostrat molt crítics amb l’existència 
d’aquestes oficines, però el que tenim claríssim és que, en el cas d’existir aquestes 
oficines, el que no han de fer és dedicar-se constantment a malparlar d’Espanya i a 
fer una política bàsicament orientada a generar inestabilitat política i, sobretot, inse-
guretat jurídica. Les empreses necessiten seguretat jurídica; les empreses catalanes 
que van marxar de resultes del cop d’estat de l’any 17 han tingut un tractament hostil 
per part del Govern, s’han vist envoltades d’una sensació d’inseguretat jurídica, d’in-
estabilitat política que els ha fet prendre la decisió de marxar. I el que hem de fer, 
des de la nostra comunitat, és generar les condicions òptimes perquè les nostres em-
preses, les empreses que van marxar a redós d’aquesta inestabilitat política, tornin a 
la nostra comunitat. Crec que ha de ser una prioritat per al Govern de la Generalitat. 

I vull insistir, senyor conseller, que crec que és molt important dir-li en seu parla-
mentària –i acabo, presidenta–..., recordar, hi insistim, la importància de l’empresari 
per a la societat, per al progrés de la societat; la importància d’acabar amb aques-
ta malfiança. Vostè parlava abans de la necessitat de canviar el paradigma i passar 
d’una situació de desconfiança a un paradigma de confiança. I nosaltres, des de fa 
temps, el que demanem precisament és recuperar la confiança –jo ho he fet en diver-
ses ocasions des del faristol del Parlament, de l’hemicicle. Recuperar la confiança és 
imprescindible i crec que és imprescindible recuperar la confiança també en aquells 
aspectes en els quals la societat catalana, per desgràcia, està fracturada o està divi-
dida. I crec que, des d’aquest punt de vista, la confiança –i ho dic obertament, amb 
aquestes paraules– entre partidaris de la separació de Catalunya de la resta d’Espa-
nya i els que no ho som, els que som partidaris de la continuïtat de Catalunya din-
tre d’Espanya..., és imprescindible recuperar la confiança també entre els diversos 
grups socials que integren la nostra societat. 

I això seria bàsicament tot, conseller. Gràcies per la seva intervenció. Gràcies, 
presidenta, per la seva paciència.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Ara, com que no tenim presència del Grup Mixt, seria la parau-
la dels grups que donen suport al Govern. En primer lloc, el diputat Joan Canadell, 
per Junts per Catalunya.

Joan Canadell i Bruguera

Moltes gràcies, presidenta en funcions. Bé; primer de tot, moltes gràcies per totes 
les dades que ha aportat, conseller, i després felicitar el conseller, el secretari i a tot 
l’equip pels resultats, perquè avui és un dia de celebració d’unes bones notícies. Tor-
nar a un atur anterior, no a la crisi de la covid, sinó a la crisi del 2008, és un pas en-
davant important. Això demostra que aquest Govern està governant, està treballant 
per millorar el dia a dia de la gent. El fet d’haver tingut un pressupost liderat pel 
conseller Giró molt més alt que altres anys també ha fet que puguem dedicar més 
recursos i, per tant, una part molt important han anat al Departament d’Empresa i 
Treball, i s’està notant, i aquests diners s’estan invertint, i s’estan invertint bé, i al 
final els resultats van arribant. 

Avui tenim dues notícies importants, entre ahir i avui, eh?, que tenen un cert lli-
gam. La primera és que l’Estat espanyol, com sempre, ens segueix discriminant. I re-
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sulta que ens explica que el compliment del pressupost d’infraestructures –ahir ho 
sabíem– arriba als mínims històrics. Amb un govern del PSOE i de Podemos, fins i 
tot arriba a nivells molt inferiors als que tenia el PP. I després diuen..., l’altre dia el 
senyor Gallego, al faristol, deia: «Home, és molt millor un govern del PSOE, on vas a 
parar, amb Podemos –on vas a parar, no?». Doncs no, és pitjor, eh?, és a dir, el pitjor 
en compliment d’inversió en infraestructures. 

I la segona notícia és la d’avui, que l’atur a Catalunya ha baixat, torna a baixar, 
està en mínims des de l’any 2008, i, a més a més, la situa en els millors valors, 
comparat amb la mitjana espanyola; és a dir, devem estar..., no sé si hem passat 
ja per sota el deu, però devem estar, més o menys, entorn del deu per cent, men-
tre que la mitjana espanyola està entorn del tretze, i Madrid, entorn de l’onze per 
cent. 

Per tant, tot i que l’Estat no para d’invertir molt més a Madrid i molt més a l’Es-
tat, a les altres comunitats autònomes, aquí creixem més i generem més llocs de tre-
ball que no pas a les altres comunitats. Com s’entén això? Doncs bé, perquè som un 
país –en això estic d’acord amb el senyor Martín Blanco, i que no consti en acta, si 
pot ser– en què l’empresariat té un paper molt important, i és un empresariat molt 
dinàmic que en aquest moment torna a liderar, sens cap mena de dubte, doncs, les 
exportacions, les inversions estrangeres –no oblidem que les inversions normalment 
van al sector privat– i, d’alguna manera, l’ocupació. Per tant, l’empresariat torna a 
fer el que està acostumat a fer l’empresariat al nostre país. 

Relacionat amb aquesta notícia que els hi deia de la no inversió en infraestructu-
res a Catalunya, vull fer menció una vegada més –ho he fet altres vegades aquí– so-
bre l’estudi que la cambra va publicar l’any 19, eh? Allà deien que, per comparar-nos 
a la mitjana espanyola a nivell d’inversió sobre PIB, s’haurien d’invertir a Catalunya 
45.000 milions d’euros. Penseu que aquest any passat se n’han invertit set-cents i 
escaig, eh? Imagineu fins a 45.000 milions d’euros el dèficit acumulat que portem 
d’anys i anys.

Però el mateix estudi –i per això en faig menció– deia que, en una anàlisi del 
període 2011-2018, el no compliment de les inversions de l’Estat, del pressupost de 
les inversions de l’Estat havia deixat de generar fins a 111.000 llocs de treball. Us 
imagineu que hagués complert amb..., simplement amb el pressupost, eh?, nosaltres 
no diem mai que ens donin més del que ens pertoca. I el pressupost sempre està per 
sota del percentatge de generació de riquesa de Catalunya. Com a molt està al quin-
ze o setze per cent –com a molt–, i nosaltres generem el dinou. 

Per tant, no pressuposten ni el pressupost; a l’hora de complir-lo, el compleixen, 
fins ara, el seixanta per cent, ara ja el trenta-cinc per cent. I això quina conseqüèn-
cia té? Doncs mirin, només en vuit anys la no generació de 111.000 llocs de treball. 
S’imaginen avui que en lloc de 350.000 aturats en tinguéssim 230.000 o 240.000? 
Doncs aquest és el drama de Catalunya i aquest és el drama de seguir a l’Estat es-
panyol, un estat que no inverteix en Catalunya a consciència, amb la connivència 
d’alguns partits que diuen que, d’alguna manera, treballen per als catalans, però que, 
en definitiva, els resultats que donen són contraris.

I el mateix estudi parlava de que aquests vuit anys havien fet perdre un 3,3 per 
cent de PIB a Catalunya. S’imaginen Catalunya amb un 3,3 per cent més de PIB? 
Mirin, Madrid encara no ens hauria superat, eh? Perquè fa un parell d’anys que 
diuen: «Ah, Madrid ya ha superado a Cataluña.» Clar, si cada any no pares d’in-
vertir, invertir, invertir, al final arriba un moment que et superen. Perquè la inversió 
genera llocs de treball i genera riquesa. Doncs mirin, estaríem per sobre encara de 
Madrid. Per tant, imaginem si és important aquesta situació.

En canvi, en resultats, Madrid, per molt que se li inverteixin molts diners... Faig 
menció ara d’una presentació d’un llibre que va fer el conseller Tremosa, que va in-
troduir el senyor Eduard Gracia, el va presentar fa una setmana, que deia que, com a 
resultats, Catalunya és la primera comunitat o la primera regió de la península Ibè-
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rica en nombre de patents –la primera–, Madrid és la novena. I en producció cien-
tífica, Catalunya és la primera, Madrid és la quinzena.

És a dir que per molts diners que allà s’inverteixen, en canvi, no s’ocupen per ge-
nerar una societat més avançada en el talent i el coneixement, sinó que es fan servir 
per simplement buidar Espanya i acumular a Madrid. Aquesta és la gran estratègia 
que va començar el senyor Aznar i que continua fent, sigui qui sigui el qui governi, 
–PP, PSOE o qui sigui.

Bé, per nosaltres, la transformació que necessita el nostre país és una transfor-
mació de societat del coneixement –ho estem fent–, de plena ocupació i de qualitat 
–també ho estem fent, encara ens queda camí, però anem en aquesta línia– i equili-
brada territorialment –que en això també, doncs, hi hem de lluitar i estic convençut 
que en els propers anys ho farem.

Ara bé, quan parlava de les empreses, vull recordar que el problema principal 
de les empreses en aquest moment..., i això..., les últimes enquestes que jo recordo 
també són del 2019. Es parlava que una de cada quatre empreses no creix per falta 
de personal qualificat, i el setanta-nou per cent té dificultats per trobar personal qua-
lificat. Això era abans de la covid, suposo que ara encara és pitjor, eh? Pel que jo em 
moc en el món empresarial, ara encara és pitjor.

Per tant, tenim un veritable drama amb la formació, la qualificació de la gent del 
nostre país. Per tant, aquí celebrem que també s’estigui invertint molt en formació 
professional, pensem que és la clau. Pensin que dos de cada tres llocs de treball que 
es creen, de qualitat, són en formació professional, no són en carreres universitàries; 
és dos terços formació professional, un terç carreres universitàries. Per tant, hem 
d’apostar fort per la formació professional. Ho estem fent, crec que ho estem fent. 
I, per tant, també celebro i felicito que sigui així. 

Ara, el dubte que tinc és com anem amb la dual, eh? I aquí sí que li voldria de-
manar algunes preguntes, conseller, perquè, si ho recorden, en l’acord de govern van 
fixar, a petició del nostre grup, que l’objectiu per a aquesta legislatura seria arribar 
al quaranta per cent d’FP dual, eh? Llavors, voldria demanar-li com estem ara: si en 
tenim dades ja, si ho estem monitoritzant i si veu possible que això sigui una realitat 
durant aquesta legislatura, tal com ho havíem acordat.

L’altra part –que en això disculpi que no estigui d’acord amb el seu grup, però, 
al final, és una petita cosa, eh?– és la formació publicoprivada. És a dir, hi ha molts 
empresaris que volen crear la seva pròpia escola dintre de l’empresa, perquè veuen 
que és molt difícil trobar personal qualificat. I això, justament la setmana passada, 
al diputat Engelbert Montalà li demanava d’incloure això en un punt d’una moció i 
no se’m va acceptar.

Però, per què no podem potenciar de veritat la formació publicoprivada? Quin 
problema tenim? És a dir, si hi ha empresaris que volen dedicar esforços a formar 
gent, que, sens dubte, la gent que es formi en aquesta escola dintre de l’empresa se-
ran els primers que s’ocuparan, per què no ho hem de fer, això? Quin problema te-
nim? Aquí jo crec que és un dels temes en què podem avançar i, per tant, li demano 
a veure si hi ha algun motiu i si podem anar en aquesta línia.

Per altra banda –i vaig acabant, eh?–, no ha parlat de..., ja sé que avui parlàvem 
d’ocupació i de formació, però també un dels reptes nostres, com deia abans, és la 
qualitat de l’ocupació. I aquí també nosaltres havíem insistit molt en el tema del sa-
lari mínim de referència, que havíem situat en el seixanta per cent del salari mitjà, 
que en el seu moment, quan es va estudiar, eren 1.260 o 1.250 euros. No sé com te-
nim aquest tema, si realment s’està avançant o no s’està avançant, perquè crec que és 
un tema també important i també és un compromís de l’acord de govern.

I, finalment, dos coses més, dos preguntes més. La reforma del SOC, que també 
vam acordar en l’acord de govern, a petició nostra, que calia, bàsicament, una re-
forma pensada en dos eixos importants. Un, abordar les necessitats individuals de 
la gent que està a l’atur; d’això n’ha parlat una mica abans, però m’agradaria..., si 
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en pot parlar una mica més. Què s’està fent en aquesta línia? I també a nivell terri-
torial, que també soc conscient que s’hi està treballant i, per tant, si ho vol matisar 
una mica més.

I, finalment, una última pregunta, que és què estem fent per saber quines són les 
necessitats reals de les empreses a nivell d’ocupació, de necessitats d’ocupació? Si 
hem fet algun programa concret, si hem avançat en alguna cosa concreta o està pen-
sat fer-ho en els propers mesos.

Moltes gràcies. I disculpi, presidenta, que m’he passat gairebé més que els com-
panys.

La vicepresidenta

Gràcies, diputat. Ara seria el torn d’Esquerra Republicana, el diputat Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, vicepresidenta. Agrair la compareixença del conseller Torrent. Tam-
bé la presència del secretari de Treball, el senyor Enric Vinaixa, i de la resta dels 
membres del seu equip, que també estan aquí presents atentament, igual que també 
estaven presents ahir en el II Congrés de l’FP a Catalunya, un congrés que crec que 
va ser molt important i que, a més, va marcar els punts necessaris per a l’evolució de 
la formació professional al nostre país en els propers temps, marcant des de l’anàlisi 
fins, també, els objectius que cal assolir i que cal acomplir, i on hi havia una clara 
presència dels membres del Govern i on el president de la Generalitat va fer l’ober-
tura marcant clarament –marcant clarament– quina és la prioritat d’aquest Govern, 
del Govern Aragonès, el Govern que farà possible que aquesta sigui la legislatura 
de l’FP.

Anirem per parts. Començarem per la primera part de la seva intervenció, conse-
ller, on ha fet referència a les dades de l’atur i a l’impacte que ha tingut aquest pla de 
xoc sobre la situació actual. Li agraïm molt les dades, les dades al detall; dades que 
són molt necessàries també perquè nosaltres puguem fer la nostra tasca parlamentà-
ria; dades que són necessàries perquè també puguem fer una correcta avaluació de 
l’impacte que han tingut les polítiques actives d’ocupació per part del Govern i del 
seu departament. I, per tant, doncs, li agraïm moltíssim que aquestes dades ens les 
hagi pogut facilitar amb el detall que ho ha fet.

En efecte, ahir van sortir ja publicades i avui s’han fet públiques les dades de 
l’atur respecte al mes de maig; són dades molt bones, i aquí crec que ens hem de fe-
licitar totes les administracions que en formen part, però en especial l’Administració 
de la Generalitat pel fet que ha aportat una gran inversió social en aquest sentit.

Quan parlem d’aquests 917 milions d’euros de pla de xoc, són 917 milions d’eu-
ros que destinem a inversió social. La millor política social és el treball; la millor 
política per combatre les desigualtats és el treball. I, en aquest sentit, aquests 917 
milions d’euros són un pla de xoc, però van també al moll de l’os, van a la sectoria-
lització del problema més important que tenim les persones, que és la possibilitat de 
trobar..., i d’accedir al món laboral.

Per tant, aquestes dades que vostè ha destacat abans amb 348.027 persones en 
situació d’atur, que són les que ens preocupen, però també de la reducció que hi ha 
hagut respecte a l’any anterior del 27,8 per cent, o bé respecte al mes anterior, que ha 
estat d’un 4,6 per cent. Per tant, amb una tendència marcada i una tendència que ha de 
continuar consolidant-se en els propers temps.

En efecte, una de les eines importants de la nostra estructura laboral, i també des 
del punt de vista econòmic, ha de ser la indústria; la indústria per nosaltres és una 
prioritat. I, per tant, el pacte nacional per a la indústria, al qual s’han referit altres 
grups prèviament, creiem que és una eina determinant també per definir la políti-
ca industrial al nostre país i per definir que aquesta política industrial no ha d’anar 
encaminada únicament i exclusivament cap a un posicionament de ser el magatzem 
d’Europa, sinó que ha d’anar encaminada a la productivitat, ha d’anar encaminada 
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a les millores de les condicions materials del teixit industrial del nostre país. I, per 
tant, aquest pacte nacional per a la indústria ha de ser una eina cabdal.

I, com a eina cabdal, també reclamar aquesta responsabilitat per part de tots els 
agents que hi intervenen, des dels responsables polítics que estem avui aquí repre-
sentats, però també des de la resta d’agents socials que intervenen en l’elaboració 
d’aquest gran acord. Un gran acord que ha de marcar el desenvolupament industrial 
del nostre país i que ha de fer realitat també les grans transformacions econòmiques 
i les grans transformacions en el teixit productiu que requereix el nostre país. Hem 
d’afrontar grans reptes i cal que tinguem una estratègia clara, i el PNI, sense cap 
mena de dubte, ha de donar i donarà resposta a aquesta situació.

D’altra banda, s’ha fet referència a la manca d’inversió industrial des de l’any 
2010; bé, no cal que anem tan lluny: en el Consorci de la Zona Franca, que depèn de 
l’Estat, només s’ha executat el 69 per cent del que hi havia pressupostat l’any 2021. 
Per tant, l’any anterior no només s’ha de mirar cap a una única direcció, crec que 
el compromís d’execució pressupostària ha de ser per part de totes les parts. I aquí, 
en aquest cas, tenim un exemple claríssim també d’un dèficit d’inversió, d’un dèficit 
d’execució pressupostària, en aquest cas en política industrial, en aquest cas per al 
Consorci de la Zona Franca, que depèn del Govern de l’Estat.

I, d’altra banda, també, l’impacte que ha tingut, o el suposat impacte que s’ha 
afirmat que ha tingut la reforma laboral sobre les dades de reducció de l’atur. Bé, 
les afirmacions que s’han fet no tenen res a veure amb la capacitat de creació de 
llocs de treball, sinó que s’han fet referències clares des de la reforma laboral cap 
a la qualitat del treball i cap a la reducció de la temporalitat; però la reducció de la 
temporalitat són llocs de treball que acaben sent de caràcter indefinit, tot i que aca-
ben sent parcials en molts casos, tot i que acaben sent fixos discontinus en molts ca-
sos i que se’ls hi canvia el nom, però en realitat estem parlant de precarietat laboral 
en la millor de les situacions. Per tant, em sembla que en l’impacte sobre l’atur, que 
és la creació de nous llocs de treball, aquesta reforma laboral hi té un accés molt i 
molt limitat.

En qualsevol cas, em sembla que és important que també posem cada cosa al seu 
lloc, i, per tant, doncs, des d’aquest punt de vista, aquesta reforma laboral tampoc 
–tampoc– ajuda a que s’encareixi l’acomiadament i tampoc ajuda a que les condi-
cions laborals dels treballadors i treballadores del nostre país millorin.

I, finalment, sobre la formació professional. Sobre la formació professional, els 
objectius que vostè ha marcat són objectius molt clars. La formació professional és 
determinant per al nostre país; l’estructura de la formació professional és clau per al 
bon desenvolupament. I, alhora, també molt d’acord amb tots els aspectes de territo-
rialització i d’acostar en els centres de treball els aspectes formatius.

La formació professional integrada ajudarà, i molt, també a canviar mirades i a 
canviar dinàmiques. I, per tant, veurem aviat aquest decret. Un decret que serà una 
realitat en breu, que ja en la comissió rectora de l’agència de formació professional 
ja es va aprovar la setmana passada, i que esperem tenir ben aviat aquí per ratificar 
en el Parlament de Catalunya.

Per tant, continuar directament amb l’evolució del marc de la formació profes-
sional al nostre país i, alhora, també l’adequació de les necessitats de demandes, ne-
cessitats de formació que requereix el teixit empresarial, però, alhora, també tenir 
la capacitat d’incidir –d’incidir– en el mercat de treball, i incidir-hi aportant també 
coneixement, formació, de cara als futurs professionals que necessitarem al nostre 
país.

Ahir, en el II Congrés de Formació Professional s’aportaven dades. En els índexs 
de competència, en l’European Skills Index, que ens va presentar el Cedefop, ens 
mostrava que el 19,1..., l’índex que té l’Estat espanyol és del 19,1; només –només– 
supera en aquest cas el quinze que té Itàlia. La resta de països d’Europa superen, i 
molt, l’Estat espanyol en àmbit competencial. Doncs bé, aquest és el gran objectiu, 
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aquest objectiu d’assegurar que les professions del futur tinguin a disposició els tre-
balladors i treballadores qualificades per tal de donar resposta. I això és el que..., 
efectivament, és un dels objectius que vostès també han plantejat i que en aquest cas 
vostè ha plantejat també aquí.

I, per últim, li volia fer..., a veure si ens podia desenvolupar una qüestió que crec 
que també és referència. Com, les empreses, obtenen millores quan accedeixen a la 
formació professional, quan contracten treballadors i treballadores amb formació 
professional. Com, la formació contínua, incideix directament en el benefici de l’em-
presa. I com considera vostè que aquesta empresa ha de tenir un compromís inaliena-
ble amb aquesta inversió en els seus propis treballadors i que, per tant, les empreses 
s’han de comprometre també a la millora social del nostre país.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies. Ara té la paraula l’honorable conseller, per un temps de quinze 
minuts, aproximadament.

El conseller d’Empresa i Treball

Gràcies. Algunes reflexions que han anat sortint. Disculpin si no ho faig de ma-
nera ordenada amb relació al moment en què han anat apareixent, fruit de les inter-
vencions dels diferents grups parlamentaris, però intentaré reflectir tot el que s’ha 
plantejat. 

D’entrada, jo crec que, en ares, precisament, d’atacar les deficiències d’oferta 
d’un model que és veritat que necessita renovar-se, necessita fer aquesta transforma-
ció absolutament imprescindible en un context de canvis tectònics, diguéssim, no 
només en el món laboral sinó en el conjunt de l’economia, crec que, en ares de fer 
això, precisament, deia, seria bo que intentem ser precisos respecte a algunes de les 
dades o a alguns dels discursos que fem tots plegats. I, en aquest sentit, crec que és 
bo que diferenciem el que són places de preinscripció –sol·licituds de preinscripció 
a la formació professional– amb el que són finalment places d’inscripció, el que són 
realment, finalment, inscripcions. Ho dic perquè, d’entrada, en el procés de preins-
cripció, un noi o una noia que està decidint quin serà el seu itinerari formatiu pot 
fer diferents sol·licituds a diferents cicles per després acabar afinant. Aquí hi ha un 
paper dels orientadors, òbviament, però d’entrada hi ha una sol·licitud més àmplia 
del que acabarà sent i, per tant, això determina un nombre de places, que si després 
s’agafen les que realment acaben sent places en les que s’inscriu aquest noi o aques-
ta noia, doncs, hi ha un decalatge que alguns situen en aquestes vint mil places i 
que realment no són així pel que dèiem. Una persona pot fer una preinscripció, una 
sol·licitud a diferents cicles; òbviament només en farà un, però aquella preinscripció, 
aquella sol·licitud compta com a més demanda.

Ho dic, perquè és veritat que es va repetint el tema de les vint mil places de for-
mació professional, i això ja hem anat explicant que realment no és estrictament 
així. Perquè això són les de preinscripció. Finalment, el que compta són les inscrip-
cions finals. Fins i tot hi ha un decalatge entre preinscripcions de nois i noies que 
poden fer una sol·licitud a formació professional o batxillerat, per exemple, i que des-
prés poden optar per una o l’altra, però que compten en aquestes dades que després 
fem servir per dir que hi ha un decalatge entre l’oferta i la demanda.

Llavors, una altra qüestió. Ens passa a tots, eh? I jo reconec que a vegades tam-
bé la inèrcia m’hi porta, a distingir, a continuar distingint entre formació professio-
nal inicial, formació professional ocupacional i formació professional contínua. Ens 
costa encara fer un plantejament global i no distingir entre cada una de les parts del 
que és el conjunt de la formació professional, perquè hi ha una inèrcia de molts anys, 
cultural, que hem anat interioritzant i que hem anat adquirint, però que queda abso-
lutament desfasada amb el que ens demana avui no només la formació professional 
com a sistema, sinó sobretot el món laboral des d’una perspectiva de quina és l’oferta 
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que hem de saber oferir, que és contínua i en la que no podem, no hauríem de distin-
gir entre inicial, ocupacional i continuada, perquè són una mateixa cosa. Hi ha una 
única formació professional, de la mateixa manera que hi ha una única vida laboral.

I des d’aquesta perspectiva, intentant parlar d’aquesta globalitat, jo crec que és bo 
que anem insistint en com d’important és focalitzar-nos en els tres àmbits, digués-
sim, en els tres pilars de la formació professional, que són l’orientació, la formació 
i l’acreditació, que tots tres són igual d’importants i que, a més a més, es retroali-
menten amb una lògica circular. O hauria de ser així. És a dir: orientació, formació i 
acreditació, per tornar a començar amb l’orientació, la formació i l’acreditació, i per 
tornar-hi. Perquè això serà constant en la vida laboral de les persones, cada vegada 
més. I des d’aquesta perspectiva, jo crec que és bo que tots plegats anem adquirint 
aquesta voluntat i aquesta vocació de parlar com un tot de la formació professional, 
sense distingir els subsistemes, que deia algú abans.

En ares, també, d’aquesta perspectiva més global –i aquí s’ha insistit en interven-
cions dels diferents grups parlamentaris–, s’ha destacat la importància també de la 
mirada territorial, intentant compaginar aquesta mirada més global, des d’un punt 
de vista més holístic del conjunt del sistema, per aterrar-ho des d’un punt de vista 
territorial, amb les singularitats que pot presentar el món laboral i l’estructura eco-
nòmica de cada un dels territoris del país. És important que sapiguem trobar aquest 
equilibri, efectivament. Jo he intentat explicar quines mesures anàvem seguint per 
fer compatible una governança del sistema orientada a aquests objectius de país –i, 
per tant, de consens del conjunt de Catalunya– i, al mateix temps, com això havia de 
tenir una singularització, des d’una perspectiva dels territoris, que òbviament tenen 
necessitats i potencialitats diferents els uns dels altres. Per tant, com fem que aques-
ta governança global a nivell territorial reprodueixi pel que fa als actors, però amb 
iniciatives de concreció diferents. 

En aquest sentit, he explicat com d’important eren els centres integrats. No no-
més la integració del conjunt del sistema, sinó que cada un dels centres ha de re-
produir aquest model de governança per orientar-se a les necessitats de l’entorn més 
immediat. De la mateixa manera que en l’àmbit del SOC és important que també 
fem aquest exercici de territorialització. I, en aquest sentit, fa pocs dies, doncs, en el 
marc del Consell de Direcció del SOC es van assentar les bases per a un acord que 
permeti generar aquest marc de desplegament territorial de les polítiques del SOC. 
Imprescindible també per coordinar aquesta mirada més general amb aquesta voca-
ció de connexió, gairebé diria que quirúrgica, amb el territori. Per tant, des del punt 
de vista dels centres de formació, la integració als centres integrats són claus, però 
també des del punt de vista del desplegament de les polítiques del SOC és molt im-
portant també aquesta mirada territorial. 

De la mateixa manera que és fonamental la col·laboració publicoprivada. Totes i 
cadascuna de les eines que avui hem anat desglossant i que formen part no només 
del pla de xoc, sinó també de l’estratègia de formació professional del país estan es-
tretament vinculades en l’exercici de la concertació social; són fruit del diàleg social 
i dels acords que som capaços de fer amb els agents socials del país. I la màxima 
expressió, probablement –i estic d’acord amb el que plantejava el diputat Canadell 
en aquest sentit–, d’aquesta col·laboració publicoprivada és la formació professional 
dual, perquè aglutina aquesta vocació territorial. Són empreses, no?, distribuïdes al 
territori i, per tant, que responen a les necessitats del món laboral en un àmbit molt 
concret i participen de la pròpia definició de l’oferta formativa. 

La formació professional dual és important des d’un punt de vista quantitatiu, 
certament, però sobretot encara és més important des d’un punt de vista qualita-
tiu, perquè l’important no només és el nombre de places de dual que som capaços 
d’ofertar –en el cas de l’ocupacional són 875, que ja ho he comentat–, sinó quin per-
centatge d’inserció laboral tenen aquestes places. I és molt alt. És un percentatge 
d’inserció molt alt, que ajuda, òbviament, no només a donar resposta a les necessi-
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tats concretes del teixit empresarial del sector, sinó també a identificar fins i tot vo-
cacions, des d’un punt de vista personal. 

I, en aquest sentit, jo crec honestament que el model de formació professional 
dual de Catalunya pot inspirar-se en altres realitats, però ha de ser propi. Primer, 
per la pròpia realitat socioeconòmica del país i, després, perquè els mecanismes de 
diàleg social i de concertació són diferents d’altres països. Moltes vegades prenem 
de referència el model alemany. Anem farcint els nostres discursos del model de 
formació professional d’Alemanya, que és fruit d’unes circumstàncies i d’uns acords 
socials diferents dels que hem fet els últims anys al nostre país. 

I és veritat que hi han qüestions on ens podem i ens hem d’emmirallar, però en 
tot cas el model de formació professional dual de Catalunya ha de ser un model pro-
pi; entre altres coses, perquè el model alemany també té uns dèficits a compartir i 
que també tenen el repte de resoldre’ls. És a dir, quan ens emmirallem, hi han algu-
nes deficiències que són comunes i que hi hem de respondre amb una recepta pròpia.

Què més? Un àmbit on és cabdal, efectivament, la formació professional en el 
seu conjunt, i específicament la dual, és en l’àmbit de la indústria. I s’ha comentat 
com d’important és, des d’un punt de vista de generació de qualitat en l’ocupació, 
fomentar la reindustrialització del país. Hi estem completament d’acord. No només 
hi estem completament d’acord, sinó que hi estem completament abocats, a la rein-
dustrialització del país. I per aconseguir aquesta reindustrialització, saben que ens 
hem fixat arribar al vint-i-cinc per cent del valor afegit brut. El pacte nacional per a 
la indústria és una eina fonamental; un pacte nacional per a la indústria que estem 
acabant de treballar. 

En les properes setmanes, podrem fer la presentació del pacte nacional per a la 
indústria, que és un document que, com hem anat dient durant tots aquests mesos 
en els que hem treballat intensament amb els agents econòmics, socials, acadèmics 
del país i també amb les entitats municipalistes per poder-lo aterrar..., ha de ser un 
document, deia, i així és, amb accions concretes. És a dir, no és una declaració d’in-
tencions. No és retòrica. És un pla executiu amb fitxes concretes per a cada un dels 
objectius que ens hem marcat, amb indicadors per avaluar l’efectivitat de les me-
sures i amb els seus recursos pressupostaris, i amb un horitzó que és el 2030. És a 
dir, és un pacte nacional per a la indústria 2022-2025, però que té uns objectius que 
casen perfectament amb l’agenda 2030, que són a més llarg termini. 

I, en aquest sentit, mai és fàcil posar-se uns objectius que van més enllà del que 
és la pròpia legislatura i, al mateix temps, si es vol que sigui un pacte efectiu, ater-
rar a nivell pressupostari aquests objectius si van més enllà d’una legislatura. Què 
vull dir amb això? Vull dir que nosaltres ens plantegem, òbviament, objectius cap al 
2030 i, al mateix temps, per arribar a aquests objectius, marquem fites fins al 2025, 
que és el període en el qual ens podrem comprometre pressupostàriament. 

Perquè, si anéssim més enllà, vostès mateixos serien els primers de dir: «Escol-
tin, és que estan comprometent pressupostos de la Generalitat de Catalunya més 
enllà del que és estrictament la legislatura.» I això no ho fem. I com que al mateix 
temps volem que sigui un pacte efectiu, el que diem és: «Doncs marquem uns ob-
jectius 2030 i, al mateix temps, un camí fins al 2025, que és el que nosaltres podem 
garantir des d’un punt de vista de vinculació pressupostària.» Però ho torno a dir: 
amb aquesta mirada a mitjà i llarg termini, certament. 

En el marc de la reindustrialització del país, que coincidim que és, òbviament, 
un objectiu fonamental de país i, en aquest sentit, doncs, nosaltres hi estem abso-
lutament compromesos, diríem que, segurament, aquí és on –en l’àmbit de la in-
dústria– es generen més reptes des d’un punt de vista de la formació professional; 
en tots els sectors econòmics, però particularment en l’àmbit de la indústria, on la 
indústria 4.0 –ara ja, si m’ho permeten, la 5.0– genera tota una sèrie de reptes vin-
culats als canvis tecnològics com no es donen amb la mateixa intensitat, potser, en 
altres sectors econòmics. 
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I és aquí, per tant, on, com deia, la formació professional es fa imprescindible; 
en tots els sectors, però, ho torno a dir, especialment en l’àmbit de la indústria. Per 
tant, aquí haurem de focalitzar-nos molt. I, des d’aquest punt de vista, l’orientació 
serà clau –vostès n’han anat parlant, de l’orientació–; l’orientació és fonamental, tant 
a dintre del sistema com fora del sistema. Amb els professionals, dintre del siste-
ma de formació professional, sistema educatiu, però també amb aquest ecosistema 
a l’entorn que ens ha d’ajudar, també, a generar l’orientació necessària per aixecar 
vocacions. 

Vocacions que avui estan molt més lligades a habilitats i a recursos dels treballa-
dors i les treballadores més que no pas a títols o certificacions molt concretes. Per-
què el món és tan canviant que el que avui entenem, per exemple, per «mecatrònica» 
potser d’aquí a dos anys ho entenem diferent. O el que avui plantegem que ha de 
ser el currículum de ciberseguretat potser en qüestió de cinc anys queda absoluta-
ment desfasat. Per tant, avui hem de posar molt més l’èmfasi en aquestes habilitats i 
aquests recursos, més que no en els títols; que continuen sent importants, perquè és 
el que genera acreditacions i és el que homologa en el mercat els coneixements que 
té un treballador o treballadora, però, hi insisteixo, és important que ens focalitzem 
encara més en les habilitats i els recursos. I aquí –ho he dit abans– la vocació d’ai-
xecar habilitats en l’àmbit STEM és claríssima, eh?, per donar resposta a aquesta 
necessitat cada vegada més evident de perfils tecnològics en l’àmbit de la indústria; 
en tots els sectors, ho torno a repetir, però particularment en l’àmbit de la indústria.

I, en aquest sentit, crec que aquí tenim una responsabilitat, un repte, però també 
una oportunitat. Una oportunitat perquè és una situació que es dona al conjunt d’Eu-
ropa. Jo ara vinc, aquest cap de setmana, de la Hannover Messe, la fira més impor-
tant, en l’àmbit de la indústria, del món. I, encara que pugui semblar paradoxal des 
de la nostra lectura, les grans indústries alemanyes confessen que també tenen un 
problema a l’hora de poder captar talent tecnològic. Per tant, com que és una situa-
ció, diríem, que es dona a tot Europa, aquí també tenim una oportunitat, si fem bé 
les coses, de ser encara més competitius des d’un punt de vista econòmic.

En tot cas, aquesta és la perspectiva que ens ha d’ajudar a fer la transformació 
del model productiu que ja hem encetat, eh? Abans, en fi, es debatia o es posava en 
dubte si aquesta resposta pal·liativa que suposa el pla de xoc també tenia aquesta 
vessant més de transformació estructural del model productiu. Nosaltres estem con-
vençuts de que sí, i que decididament. De fet, hem explicat quin esforç hem fet en 
determinats nínxols, que són els que avui Europa marca com els que han de tenir 
un recorregut molt important en els propers anys, sobretot associats al Green Deal, 
eh?: economia digital, economia verda, atenció a les persones; eixos que seran im-
prescindibles en aquesta transformació del model productiu. I, al mateix temps, hem 
posat l’accent en la transició dels treballadors i treballadores en determinats sectors 
que estan en procés de reconversió; per exemple, el de l’automoció. I, en aquest 
sentit, el centre de Martorell, el centre de formació de l’automoció de Martorell ha 
de ser clau també per ajudar, per exemple, en el sector de l’automoció, a fer aquest 
reskilling dels treballadors i treballadores d’un sector que està immers en una trans-
formació radical.

Respecte a les dades d’atur, algunes apreciacions. Intentem, nosaltres, no ser mai 
cofoistes; al contrari, generar un missatge optimista, però al mateix temps respon-
sable. I és veritat que el mes de maig és un bon mes –històricament, eh?– des d’un 
punt de vista de les dades de l’atur; però això és cada any, no és només aquest any. 
I amb el que ens estem comparant és amb els maigs, amb tots els mesos de maig de 
tota la sèrie històrica. I si agafem tots els mesos de maig –que és veritat que és un 
bon any, però ho és cada any–, el mes de maig d’enguany és el millor de tota aques-
ta sèrie, i tornem a dades d’ocupació no ja prèvies a la pandèmia, sinó prèvies a la 
crisi del 2008. Per tant, és veritat que, des d’un punt de vista del calendari anual, el 
maig sol ser un bon moment. Tinguem en compte també que aquest mes de maig 
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s’ha produït després d’un inici del 2022 amb les afectacions produïdes per la guerra 
a Ucraïna, que, òbviament, no hi comptàvem i que són sobrevingudes. Plantejàvem 
un 2022 com l’any de la recuperació; s’està consolidant aquesta recuperació malgrat 
que hi ha tot l’impacte derivat de la crisi d’Ucraïna. I no només això, sinó que, hi 
insisteixo, és el millor maig de tota la sèrie històrica, anant a resultats que des del 
2008, com a mínim, no es donaven.

Respecte al paper de l’empresari o de l’empresa i l’elogi a l’empresari –a l’em-
presària entenc que també– o a l’empresa. Miri, el millor elogi a l’empresari és que 
es facin les infraestructures que necessita per al seu desenvolupament econòmic. Al 
final, l’elogi no són paraules, són fets, són pressupostos, és execució pressupostària, 
és que es facin les infraestructures imprescindibles per a la internacionalització de 
les nostres empreses; aquest és el millor elogi que se’ls hi pot fer als empresaris, 
a les empresàries, a les empreses. Perquè, independentment de qui votin, indepen-
dentment de com pensin políticament, es veuen afectats per la manca sistemàtica 
d’inversions al nostre país. És que clama al cel una execució pressupostària del tren-
ta-cinc per cent respecte al 181 per cent de Madrid, i que a sobre es digui que això 
és per la situació de covid, com si als altres territoris no hi hagués hagut l’afectació 
de la pandèmia. Aquest és el millor trampolí, la millor ajuda que es pot donar al tei-
xit empresarial del país, que el que necessita són infraestructures del segle XXI per 
competir en mercats que són també del segle XXI. 

En aquest sentit, òbviament, nosaltres fem un esforç no només per reconèixer 
allò que el teixit productiu del país aporta al dinamisme, al creixement i al benestar 
compartit del país, sinó que ho traduïm també amb l’esforç pressupostari. De fet, 
el Departament d’Empresa i Treball creix el 2022, respecte al 2021, en un 28,8 per 
cent, ja n’hem parlat. De fet, òbviament, els pressupostos van ser subjecte de debat i 
votació al Parlament de Catalunya, i aquest increment del 28,8 per cent del Depar-
tament d’Empresa i Treball es tradueix, sobretot, també en polítiques de reindus-
trialització, per una banda, i polítiques de formació professional, de l’altra, dos dels 
elements que coincidim que són imprescindibles. 

Una altra reflexió. S’ha dit aquí que la millor política per ajudar a la creació 
d’ocupació és abaixar impostos. Dit així, literalment. Doncs miri, les comunitats au-
tònomes que s’aprofiten del dúmping fiscal respecte a Catalunya tenen dades d’atur 
superiors a les de Catalunya. Per tant, si la millor estratègia és la baixada d’impos-
tos, cal dir que és una estratègia que es demostra sistemàticament fallida, perquè 
allà on es practica aquest dúmping fiscal, que afecta també el teixit empresarial i 
productiu del país, resulta que tot i això les dades d’atur són superiors a Catalunya. 
Madrid té més atur que Catalunya. 

Acabo amb algunes preguntes concretes que se’m feien i una reflexió final. Res-
pecte al salari mínim de referència, bé, com saben, l’últim salari mínim de referèn-
cia que es va consensuar no arriba als 1.240 euros, gairebé 1.240 euros. Dintre del 
pla de treball del Consell de Relacions Laborals, per a aquest 2022 hi ha l’actualit-
zació d’aquest salari mínim de referència, tenint en compte tots els elements conjun-
turals que s’estan donant. Calculem que en els propers mesos podrem acordar amb 
els agents socials presents en el Consell de Relacions Laborals aquesta actualització 
del salari mínim de referència, també un cop tinguem els informes d’altres departa-
ments de la Generalitat, com per exemple el d’Economia, que també és important, 
és imprescindible per poder fer aquesta labor. Però hi estem treballant, i en aquest 
pla de treball acordat amb els agents, amb el Consell de Relacions Laborals, hi ha 
l’actualització del salari mínim de referència. 

Pel que fa al SOC, s’està treballant en la millora del SOC, jo diria que de mane-
ra molt molt intensa. He parlat de la vocació de territorialització. Vull parlar també 
d’altres dos aspectes que em semblen particularment rellevants. Primer, el pla de 
digitalització del propi SOC; per tant, per adequar-lo amb les eines necessàries per 
interrelacionar-se amb la ciutadania en ple segle XXI. Aquest és un esforç que està 
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fent el SOC i que és molt important, i que ajudarà a l’agilització de les relacions amb 
el sistema. I, d’altra banda, també vull destacar l’esforç que està fent el SOC amb 
relació a focalitzar polítiques concretes, accions molt concretes en el segment d’atu-
rats de llarga durada, que, òbviament, constitueix una de les grans preocupacions 
del SOC i del conjunt del Departament d’Empresa i Treball, com a prioritats i com 
a elements de canvi del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Respecte a les necessitats de les empreses i com s’està treballant per detectar i 
donar resposta a les necessitats de les empreses, bé, dintre de l’agència de la for-
mació professional de Catalunya i el consell rector de la formació professional s’ha 
acordat fer un exercici de prospectiva per identificar quines necessitats hi ha; no 
només en aquests moments, sinó que valorem el que hi haurà en els propers anys i, 
per tant, per fer aquest exercici de vinculació molt directa entre l’oferta i la deman-
da formativa.

I, finalment, la reflexió que volia fer en darrer terme i que té a veure amb el que 
deia el diputat Albert sobre la relació intrínseca entre qualitat i formació, entre quali-
tat en l’ocupació i formació. És evident, i així les dades totes ho diuen, que les empre-
ses que aposten per la formació professional són més productives, al voltant..., de fet, 
de més de deu mil euros de diferencial de valor, d’aportació dels treballadors, si tenen 
títol de formació professional o si no el tenen, eh? Per tant, més productivitat de les 
empreses, són més innovadores, especialment en allò que fa referència a la innovació 
incremental, que és la que es fa a peu de màquina, a peu de cadena de muntatge, i ve-
nen més. O sigui, els estudis ens diuen que aquelles empreses que opten, que aposten 
per la formació professional, són més competitives en els mercats interns, però també 
en els mercats exteriors. Per tant, venen i exporten més. 

I pel que fa a l’àmbit del treball, és evident que la formació professional no no-
més permet aixecar el talent, sinó que genera llocs de treball de qualitat, i fins i tot 
ajuda, òbviament, a la inserció laboral. Recordem que la taxa d’atur juvenil afecta el 
doble els joves que no tenen un cicle de formació professional. Per tant, aquesta és 
una xifra que dimensiona, efectivament, com estan absolutament lligades la forma-
ció professional i la qualitat en el treball. 

Res més. Crec, en tot cas..., no sé si ho hem tocat tot, però déu-n’hi-do. 

La vicepresidenta

Moltes gràcies, conseller. No sé si hi ha algun grup parlamentari que volgués fer 
alguna pregunta en concret, que li donaria un minut... No.

Doncs gràcies per les seves explicacions, també a tot l’equip que l’acompanya i 
al secretari de Treball, el senyor Vinaixa. Moltes gràcies.

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les cinc de la tarda i set minuts.
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