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Àrea: SECRETARIA
Expedient núm. GENE2021007772
Tomàs Soler Navarro, secretari de l’ajuntament de Castell-Platja d’Aro (Baix Empordà),
CERTIFICO:
Que segons les dades de què disposa la secretaria al meu càrrec, el Ple de
l’ajuntament, en SESSIÓ ORDINÀRIA de 20 d´octubre de 2021, per UNANIMITAT
ABSOLUTA, en relació amb les actuacions de referència i sense perjudici del
contingut de l’art. 206 del R.O.F., va prendre el següent acord:
MOCIÓ EN DEFENSA D’UNA FORMACIÓ PROFESSIONAL DIGNE I DE QUALITAT
L’inici de curs escolar 2021-22 serà recordat per haver deixat sense plaça per cursar
estudis de Formació Professional a més de 10.000 alumnes a tot Catalunya. Una
situació inaudita, que vulnera el dret bàsic a l’educació i que evidencia la falta de
planificació i de previsió del Departament d’Educació a l’hora de programar l’oferta
educativa.
Si bé és cert aquest any hi ha hagut un augment considerable de la demanda per
cursar estudis de formació professional (un augment del 17,4% respecte al curs
anterior), el departament d’Educació disposava de prou instruments i informació per
preveure aquest augment. Sorprèn que en època de la digitalització i de les dades
massives, el Departament no hagi realitzat un exercici de planificació i, conseqüència
d’aquesta falta de planificació, s’hagin deixat milers de joves fora del sistema.
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Cal recordar les recomanacions de potenciar la formació professional com la millor
política d’ocupació possible per combatre l’elevat atur juvenil (38% fins als 24 anys).
Malgrat les xifres d’abandonament escolar, les persones titulades de Formació
Professional tenen un percentatge d’atur juvenil més baix que les persones sense
aquestes titulacions. En concret, l’atur juvenil es redueix fins a 6 vegades, passant del
42% d’atur al 7%. Aquestes xifres demostren l’alta ocupabilitat de les persones que
cursen aquests estudis i, per tant, el Govern de la Generalitat hauria de garantir l’accés
augmentant el nombre de places disponible.
El propi Síndic de Greuges s’ha pronunciat sobre la situació crítica de la Formació
Professional a Catalunya, després de les denúncies d’algunes famílies i organitzacions
sindicals. El Síndic considera que Catalunya té un dèficit de places estructurals i que hi
ha una manca de garanties d’escolarització i d’oportunitats per als i les joves que
opten per l’itinerari professional.
Tot i que el Departament ha anunciat que procedirà a augmentar l’oferta a través dels
increments de ràtios dels cicles ja existents i amb l’obertura de nous grups per intentar
donar resposta a la demanda no coberta, tots i totes sabem a hores d’ara que
aquestes mesures no seran suficients per atendre i oferir les oportunitats formatives al
conjunt de les sol·licituds presentades.
L’altre alternativa anunciada per el Departament ha estat augmentar l’ensenyament
on-line. Una solució que la COVID-19 ja ens ha demostrat que no és útil i que només
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pot generar més abandonament escolar prematur. La manca d’oferta suficient pot
abocar a l’alumnat a abandonar el sistema educatiu pel fet de no poder accedir a una
formació que respongui als seus interessos i necessitats, alhora que impedeix que
joves que han abandonat prematurament el sistema educatiu puguin retornar-hi.
En el municipi de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró tenim antecedents des de l’any
2006 de sol·licituds per part de l’Institut, l’Ajuntament, AMPA, i associacions
empresarials del municipi d’iniciar estudis de Cicle Formatiu al nostre municipi.
Propostes com Hoteleria, Dietètica, Cuina i Sala, Salvament i Socorrisme, o Conducció
d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural han estat estudis proposats des del
territori amb l’aval del centre educatiu i empreses, amb la intenció de fomentar la
professionalitat dins el sector dels serveis turístics, i garantir així l’accés a la formació
professional dels joves del nostre municipi que moltes vegades tenen impossible
l’accés a la formació per problemes de mobilitat i connectivitat.
Necessitem una aposta més decidida per la Formació Professional. El món local
també està treballant, de manera activa, per millorar la formació professional al seu
territori des de la proximitat, però necessitem que el Departament d’Educació treballi
amb i pel territori, i planifiqui nous cicles formatius.
Per tot l’exposat, a proposta dels grups municipals, el Ple del Ajuntament de Castell
d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró adopta els següents acords:
Primer. Instar al Departament d’Educació a programar Formació Professional a
l’Institut Ridaura, obrint un espai de treball amb centre, AMPA, Ajuntament i empreses
locals per a la definició de la tipologia d’estudis.
Segon. Instar al Departament d’Educació a augmentar de manera immediata les
places públiques de Formació Professional, tant de cicles formatius de grau mig, com
grau superior i programes de formació i inserció laboral (PFI), amb l’objectiu de
garantir l’accés a tot l’alumnat que ha quedat exclòs.
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Tercer.. Instar al Departament d’Educació
acompanyament a l’escolaritat de l’alumnat
post obligatoris, especialment de l’alumnat
formatius i no ha pogut accedir a l’oferta
expectatives.

a a reforçar els sistemes d’orientació i
matriculat als ensenyaments secundaris
que s’ha preinscrit a determinats cicles
que més s’ajusta als seus interessos i

Quart. Incrementar l’oferta pública de cicles formatius d’acord amb les necessitats
sectorials i dels territoris, garantint plaça en la família professional sol·licitada sempre i
quan hi hagi necessitats sectorials i preveient l’increment de professionals i
equipaments necessaris arreu del territori.
Cinquè. Planificar la creació de la nova oferta de cara al proper procés d'admissió per
al curs 2022/2023 i modificar el procés d’inscripció i matrícula per tal d’avançar-lo en el
temps.
Sisè. Instar al Departament d’Educació a combatre les desigualtats territorials
existents en la provisió de l’oferta de formació professional i prioritzar la creació de
places a les comarques amb més dèficit de provisió.
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Setè. Traslladar aquest acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i a les organitzacions sindicals més representatives
d’ensenyament: USTEC, CCOO i UGT.
I perquè així consti, lliuro aquest certificat, per ordre i amb el vistiplau de l’alcalde.
Signat i datat electrònicament

Vist-i-plau
L’Alcalde

Certifico
El secretari

