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Grup Parlamentari Socialista
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen
tari Socialista, d'acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Centre de
Formació Professional d'Automoció, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Treball, amb el text següent:

Exposició de motius

El Centre de Formació Professional d'Automoció es crea mitjançant el Decret
164/2014 de 1 6 de desembre de 2014, amb la finalitat d'impartir una oferta
de Formació Professional integrada -reglada inicial, continua i ocupacionalrelacionada amb el sector de l'automoció i amb els sectors auxiliars i també
inclou oferta formativa dirigida a les empreses segons les seves necessitats de
formació, així com la formació de demanda de les empreses. S'adscriu, inicial
ment al Servei d'Ocupació de Catalunya.
El Centre no té actualment un òrgan de direcció específic constituït, sinó que
en el procés de posada en marxa se li ha donat suport des del departament o
departaments que han tingut competències en cada moment i des del propi
Servei d'Ocupació de Catalunya. En aquest darrer organisme, sí que existeix la
preceptiva presència dels agents socials, entre ells els sindicats. D'altra banda,
per poder participar en l'orientació estratègica, es va constituir el Consorci de
Formació Professional de l'Automoció, entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajun
tament de Martorell i el Clúster de la indústria de l'automòbil a Catalunya, que
preveu actualment en els seus estatuts la constitució d'un Consell Social, on
han d'estar representats els sindicats.
La construcció del centre s'inicia l'I de gener de 2012 i finalitza el 31 de
desembre de 2014 amb una inversió de 17.960.689 €: Infraestructura
16.205.000 € i equipament i mobiliari 1.755.689 € (6 M€ rebuts el 2010 de
subvenció del Ministerio de Trabajo).
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Finalment, es va inaugurar el 20 de març de 201 5, ara fa més de dos anys. Es
tava previst que l'any 2016 passessin pel Centre de Formació Professional
d'Automoció uns 300 alumnes, quan la seva capacitat màxima arriba fins a
14.000 alumnes/any dels quals:
-

fins a 480 alumnes poden ser de Formació Professional Inicial

-

entre 1.700/2.000 alumnes del col·lectiu de persones aturades

-

fins a 1 2.000 treballadors en actiu del sector

Tenint en compte la necessitat de personal qualificat, expressada per entitats i
empreses del sector, i les actuals taxes d'atur, creiem intolerable tenir un cen
tre com aquest en uns baixíssims nivells d'activitat. A més, cal afegir que cada
mes que passa pren més força la possibilitat de construir un centre d'igual ca
racterístiques però en mans de les empreses del sector de l'automoció, fent
inútil de manera indefinida la inversió pública ja realitzada.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Posar en marxa i desplegar plenament l'oferta formativa del Centre de
Formació Professional d'Automoció pel curs vinent 201 7-1 8.
2. Treballar amb els agents socials i econòmics per tal d'assegurar una bo
na transició entre la formació del centre i el món laboral
3. Comptar amb els agents socials com a membres de la direcció del Cen
tre de Formació Professional d'Automoció.

Palau del Parlament, 1 5 de març de 201 7

Evá^&t^ñado; Galiano
Portaveu del GP SOC
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