
Moció del grup municipal d'ICV-EUiA de Sant Cugat del Vallès per tal de promocionar 
la Formació Professional a la ciutat

1. Atès que la formació professional és un àmbit estratègic per a qualsevol societat que es vol 
avançada  i  de  progrés.  Un  veritable  motor  que  ens  mostra  el  grau  de  maduresa  i  de 
competitivitat del sistema econòmic i de formació. A Catalunya, i al conjunt de l'Estat, però, 
és un àmbit sovint amagat, i menys valorat del que realment mereix.

2. Atès que en el sistema de formació professional s'hi interrelacionen tres grans actors, a més 
dels mateixos centres docents, públics i privats: les empreses, les institucions públiques i les 
mateixes  estudiants/treballadores.  Un  bon  sistema  de  formació  professional  és  un  factor 
estratègic per a l'economia i la societat: genera ocupabilitat de la població, riquesa i progrés 
econòmic. Per les persones estudiants i treballadores, la formació professional és una font de 
qualificació i obtenció de drets.

3. Atès que a Catalunya ni ha una anomalia greu en l'elevada concentració de població amb 
nivells de qualificació baixos i, al mateix temps, un dèficit de població amb estudis mitjans o 
secundaris. S'estima que a Catalunya la població adulta amb baixa qualificació és d'un 45%, 
quan la mitjana europea és del 27%. Això implica el dèficit de professionals amb estudis 
intermedis que, en part, provenen de la formació professional.

4. Atès que les persones graduades en FP tenen una taxa d'atur relativament baixa, d'entre un 
11% i un 13%, molt per sota de la taxa d'atur de la població de 16 a 24 anys a Catalunya, que 
és d'un 37,64%.

5. Atès que malgrat que els impactes positius de la formació professional la nostra societat té 
una percepció social negativa o estigmatitzada. Sovint L'FP s'ha associat al fracàs escolar i a 
un  itinerari  de  segona  pels  estudiants  amb  dificultats.  Malgrat  que  aquesta  percepció  és 
errònia, segueix instal·lada en l'imaginari col·lectiu.

6. Atès que els estudis d’FP són uns estudis professionals i cal donar-los visió des dels serveis 
de treball i ocupació i no només des dels serveis educatius.

7. Atès que a Sant Cugat l'oferta formativa de formació professional és insuficient tenint en 
compte la dimensió de la nostra ciutat, sobretot si es compara amb la formació de batxillerat i 
la universitària i amb les ciutats de l'entorn.

8.  Atès que no cal que a la nostra ciutat  hi  hagi oferta de totes les disciplines d'FP sinó 
d'aquelles que el teixit productiu i la ciutat requereixin, tenint en compte l'oferta que existeix 
a les ciutats veïnes, afavorint una estratègia de cooperació.

9. Atesa la importància de promocionar i informar millor sobre quines opcions de formació 
professional hi ha a Sant Cugat i al Vallès Occidental.

Per tot això, el grup municipal d'ICV-EUiA proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Crear un servei d'informació, orientació i assessorament professional i laboral de 
suport als centres escolars i a l'abast de les famílies i alumnes del municipi, per tal garantir la 



igualtat en l'accés a la informació de l'oferta de Formació Professional a la nostra ciutat i 
entorn.

SEGON.-  Fer  un estudi  de  necessitats  a  la  ciutat  per  tal  d'analitzar  l'oferta  de  formació 
professional,  que  permeti  proposar  nous  FPs  a  la  ciutat  coherentment  amb  el 
desenvolupament econòmic i social del municipi. Aquest estudi s'ha de fer en sinergia amb 
les principals empreses de la ciutat, el Servei d'Ocupació Municipal, el Servei d'Ocupació de 
Catalunya, i els centres de formació professional. Realitzar un calendari d'elaboració d'aquest 
estudi per fer possible el desplegament dels nous FPs a la ciutat pel curs 2020/21.

TERCER.- Impulsar la col·laboració del Servei d'Ocupació Municipal amb els centres de 
formació  professional  per  tal  de  desplegar  actuacions  conjuntes  que  contribueixin  a  la 
formació, la requalificació i la millora de la qualificació professional de les persones joves i 
adultes del municipi.

Sant Cugat del Vallès, 27 de febrer de 2019

Ramon Gutiérrez Illana

Portaveu Grup municipal d’ICV-EUiA


