ES CONSTITUEIX LA COMISSIÓ RECTORA DEL SISTEMA DE
FORMACIÓ I QUALIFICACIONS PROFESSIONALS COM A
ÒRGAN RECTOR DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA DE LA
FORMACIÓ I LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONALS A
CATALUNYA
La UGT de Catalunya en forma part juntament amb la
Generalitat de Catalunya i les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives
Després de 4 anys de l’aprovació de la Llei 10/2015 de Formació i
Qualificacions Professionals, el passat 22 de febrer de 2019 s’ha constituït la
Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals,
com a òrgan rector de planificació estratègica i avaluació de les polítiques del
sistema de formació i qualificacions professionals.
L’acte va comptar amb les intervencions del President de la Generalitat de
Catalunya, del Conseller d’Educació, del secretari de la Comissió Rectora del
Sistema de Formació i Qualificació Professionals i dels diferents representants
de les organitzacions empresarials i sindicals que en formen part, entre elles la
del secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros.
Aquesta Comissió Rectora, adscrita al Departament de la Presidència, ha de
realitzar la direcció estratègica de l’Agència Pública de Formació i Qualificació
Professionals de Catalunya, que és l’òrgan de direcció i coordinació dels
serveis bàsics del sistema de formació i qualificació professionals i de gestió
dels serveis propis.
Entre altres funcions, la Comissió Rectora ha de determinar els objectius
prioritaris del sistema de formació i qualificació professionals, establir els criteris
generals de planificació estratègica i desenvolupament del sistema de formació
i qualificació professionals, els criteris generals per al desplegament dels
centres de formació i de la formació en alternança i dual, i aprovar l’informe
d’avaluació del sistema de formació i qualificacions professionals i el programa
anual de gestió de l’Agència Pública de Formació i Qualificacions Professionals
de Catalunya.
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La Comissió Rectora s’organitza en el Ple, del qual la UGT de Catalunya en
forma part, amb 3 representants, juntament amb la Generalitat de Catalunya, i
les organitzacions empresarials i sindicals més representatives a Catalunya; la
Presidència que correspon a la presidència de la Generalitat; i la secretaria,
assumida per la presidència executiva de l’Agència Pública de Formació i
Qualificació Professional de Catalunya.
En l’acte, a més de constituir la Comissió Rectora, també es va debatre i
aprovar el seu reglament intern i es va presentar el procés de concertació per a
la creació de l’Agència Pública de la Formació i la Qualificació Professionals de
Catalunya.
Tot i el retard que portem en el desplegament de la Llei de Formació i
Qualificació Professionals, la UGT de Catalunya celebra la constitució de la
Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals, i
esperem que sigui un pas cap a una formació professional integrada i de
qualitat al nostre país.
Recordem que des de la UGT de Catalunya ja fa temps que venint reclamant
que el govern de la Generalitat de Catalunya defineixi una governança única de
formació i qualificació professionals, per fer efectiva la integració real de l’FP
inicial i per l’ocupació, superant la descoordinació tradicional entre els
Departaments competents en Ensenyament i Treball, així com situar la
formació professional al nivell dels països més avançats del nostre entorn. En
aquest sentit, la UGT de Catalunya continuarà treballant en aquesta direcció.

Barcelona, 25 de febrer de 2019.

Eva Gajardo
Secretària d’Igualtat i Formació Professional
UGT de Catalunya
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