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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 22/12/2021 REFERENT
A MOCIÓ PER MILLORAR I IMPULSAR EL SISTEMA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL A REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Objectiu 4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge
durant tota la vida per a tothom
El darrer període de preinscripció i matriculació ha posat de manifest que hi ha hagut un problema de
planificació, de prospecció i de gestió ineficient de la Formació Professional a Catalunya. Tot plegat, després de
diversos anys en els quals no s’han donat els passos necessaris des del govern de la Generalitat per desplegar la
Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals. Tant és així, que tot i que en els darrers anys
la demanda ha anat creixent de manera molt important curs a curs, un 9’2% al curs 2020-2021, el govern no va
preveure aquest augment de la Formació Professional a l’hora de planificar l’oferta i la programació educativa.
El resultat d’aquesta mala planificació ha tingut un efecte molt negatiu sobre els joves i les seves famílies. Més de
20.000 persones a Catalunya van quedar sense plaça assignada a l’inici del curs escolar 2021-22 i van viure amb
angoixa de no saber si podrien cursar els estudis que volien realitzar. En molts casos, es van veure abocats a fer
Batxillerat malgrat no ser l’itinerari desitjat, de cursar un cicle d’una família formativa diferent de l’escollida, o d’
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haver d’optar per un cicle formatiu en un centre concertat o privat, inassolible per a moltes famílies o,
malauradament, l’abandonament prematur dels estudis.
El món en què vivim necessita cada vegada més formació especialitzada i qualificacions en base a les quals poder
acreditar competències professionals per poder incorporar-se al mercat laboral. En aquest sentit, el govern
socialista de Pedro Sánchez segueix treballant per millorar el sistema de l’FP al nostre país i recentment ha
aprovat una nova llei de Formació Professional, la qual entre d’altres, ajusta els perfils professionals a les
demandes de les empreses i consolida una oferta formativa única, flexible i acreditable dirigida a estudiants i a
treballadors i treballadores. Amb una inversió de més de 5.400 milions d’euros, els esforços del govern central es
centren significativament en posar en marxa 200.000 noves places de FP en els pròxims quatre anys, havent
finançat ja 120.000 en el curs 2020-2021.

Llibre General Entrada 2021132649 16/12/2021 07:52:37 - CVE 13520472560255571701 Validar autenticitat en https://serveis.reus.cat/cve

La Unió Europea ha advertit dels riscos que comporta l’abandonament escolar prematur, instant als diferents
països a prendre mesures d’acompanyament i orientació, especialment en els moments més crítics com són les
transicions educatives per evitar-lo. En aquest sentit, la UE va proposar com a objectiu treballar per reduir com a
mínim al 10% l’abandonament escolar prematur, que a Catalunya es situa per sobre del 17%, sense tenir en
compte encara l’impacte de la pandèmia (un 16,3% com a dada provisional pel 2021) o de la problemàtica viscuda
aquest curs pel que fa a l’accés a cicles formatius. I, d’altra banda, convé tenir en compte l’elevada taxa d’atur
juvenil (38%) i el 14% de població de 15 a 24 anys que ni estudia ni treballa.
El risc d’abandonament en el primer curs dels Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) és superior al 40%, i podria
veure’s agreujat si, efectivament, els alumnes que volen cursar els seus estudis en una Formació Professional no
obtenen la plaça que volen o han d’estudiar a distància. Aquesta darrera ha estat una de les solucions que ha
donat el Govern per l’augment, no previst, de demanda d’aquest curs: cursar els estudis de formació professional
a l’Institut Obert de Catalunya (l’IOC), juntament amb l’augment de més de 4.000 places i l’obertura de 8 nous
grups més en aquells cicles més demandats, a banda de permetre ràtios de 33 alumnes per aula en temps de
pandèmia.
Aquestes són un conjunt de mesures que poden intentar resoldre alguns casos en el curt termini, donant una
resposta ràpida a una demanda no prevista, però que no contemplen la mirada de futur que l’FP necessita. La
manca de recursos no pot ser una excusa per justificar els dèficits de l’oferta de places d’FP atès que l’Estat ha
transferit 2.160 M€ a Catalunya per Educació. Necessitem una planificació adient a les necessitats formatives i
que tant el govern de la Generalitat com el govern municipal treballin plegats per una correcta planificació de
cara al pròxim curs escolar.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tot això, des del Grup Municipal Socialista de Reus instem a l'aprovació pel Ple dels següents acords:
1.
Elaborar un mapa de necessitats formatives a Reus, incloent-hi una prospecció del mercat, la consulta al
Consell de l’FP de Reus un cop s’hagi creat definitivament, dels agents econòmics i socials, tenint en compte la
perspectiva de gènere i l’orientació que es realitza als instituts i altres centres formatius, i treballar una correcta
planificació de cara al pròxim curs escolar.
2.
Incrementar pel curs 2022-2023 l’oferta pública de cicles formatius a Reus, especialment de grau mitjà, i
garantir plaça al conjunt de l’alumnat que sol·liciti plaça a la ciutat, en la família professional sol·licitada sempre i
quan hi hagi necessitats sectorials, i preveure l’increment de professionals i equipaments necessaris arreu del
territori.
3.
Instar a la Generalitat a potenciar l’orientació professional com a servei públic d’acompanyament en el
disseny d’itineraris formatius i professionalitzadors.
Pàgina 2 de 4
Aquest tràmit es pot fer telemàticament des de
l’oficina virtual de www.reus.cat

OAC
Plaça Mercadal, 1 • 43201 Reus
Tel. 977 010 010 • Fax 977 010 210
oac@reus.cat • www.reus.cat

4.
Instar a la Generalitat a abaixar les ràtios per a millorar la qualitat de l’atenció formativa a l’alumnat que
cursa un cicle formatiu de formació professional, ja sigui presencial o a distància.
5.
Incentivar, assessorar i promoure la corresponsabilitat i la col·laboració de centres formatius, empreses,
PIMES, micropimes, associacions empresarials, cambres de comerç i altres agents socials de Reus com a pilar
fonamental per a una formació professional dual d'excel·lència.
6.
Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Conselleria d’Educació, a les entitats
municipalistes de la FMC i l’ACM, als centres de Formació Professional del municipi, i a les entitats sindicals i
empresarials de Reus.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
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X

Mocio_Mocio__FP___OK_pdf.pdf

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

X

NO

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris
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Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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