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Ciutadans (Cs) Terrassa demana que la Generalitat desplegui sense més demora la Llei de Formació i Qualificació
Professional

Director, Tuesday 18 December 2018 - 08:16:03

·El regidor, David Aguinaga, recorda que l'FP és actualment "la via més eficaç per a la inserció laboral" i que la
ciutat va ser de les primeres a crear un consell municipal sobre aquest sector

El regidor del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Terrassa, David Aguinaga, ha proposat un acord perquè el
consistori demani a la Generalitat que "desplegui sense més demora la Llei 10/2015 de Formació i Qualificació Professional", en
els termes "de la declaració conjunta signada el novembre passat per patronals i sindicats" (Foment, Pimec, Fepime, CCOO i UGT).
Aguinaga ha assenyalat que la formació professional o cicles formatius "són actualment la via més eficaç per a la inserció
laboral tant de persones joves com perquè majors de 30 anys tornin al món del treball". La proposta, que es presentarà a debat de
la Junta de Portaveus, preveu a més comunicar la decisió municipal al departament de Presidència del Govern.

David Aguinaga ha recordat que Terrassa històricament ha atorgat "una gran importància a aquest sector", ja que va ser "una de les
pioneres de Catalunya, després de Barcelona, a dotar-se d'un Consell de la Formació Professional (FP)", exemple que després
han seguit altres ciutats que també tenien una forta tradició industrial. En aquest sentit, el representant local de Cs ha insistit que
"l'objectiu que l'FP sigui una via de formació, d'inserció laboral i de millora de la competitivitat de les empreses que perseguia la llei
en 2015 continua sent vàlid", a més d'assenyalar que en aquell moment la Llei va aconseguir "el consens de tots els grups
parlamentaris i els agents socials".

Per aquestes raons, Aguinaga ha lamentat "la paràlisi en el desplegament d'aquesta Llei", que no s'ha desenvolupat per a
aconseguir els seus objectius com demostra "l'avís de patronal i sindicats el passat 8 de novembre", quan van exigir la posada en
marxa de la Comissió Rectora i de l'Agència Pública de Formació i Qualificacions professionals, òrgans que han de garantir la
governança del sistema, donar prestigi a aquest tipus d'estudis i pal·liar els actuals dèficits. En aquest sentit, el regidor de la
formació taronja ha conclòs que, per exemple, "el Centre de Formació Professional d'Automoció de Martorell hauria de ser un
centre de referència però no està sent capaç de formar als professionals qualificats que demanda el sector".

