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V Sessió del Ple de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals 

 

PIMEC reclama al Govern de la Generalitat  més 
participació dels gremis a les acreditacions i millorar la 

planificació anual de places 

El president de PIMEC, Antoni Cañete, demana l’Executiu català compromís a l’hora de 

concertar el decret de centres d’FP Integrada, concretant elements clau del 

desplegament com l’organització o el finançament dels centres integrats. 

Barcelona, 25 de febrer del 2022. El president de PIMEC, Antoni Cañete, ha reclamat 
avui al Govern de la Generalitat definir com es desplega el model d’Acreditació de 
competències a nivell operatiu, i ha insistit que els gremis i associacions han de 
mantenir el paper que han portat fins ara, com a impulsors dels processos 
d’acreditació i interlocutors amb els sectors productius. Així mateix, la patronal ha 
defensat que el model ha de comptar amb ells amb un paper actiu en els processos 
dels seus sectors, aportant els professionals per a les comissions avaluadores 
(assessors i avaluadors), però no només això, també aportant a les persones 
treballadores que s’han d’acreditar. Per això, considera que, si el Govern realment 
creu en l’acreditació de competències com a eina per a la millora de la qualificació de 
les persones i vol que funcioni, ha de reconèixer aquest paper actiu en la 
planificació, la coordinació i l’execució de l’acreditació de competències.  

Al llarg de la V Sessió del Ple de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i 
Qualificació Professionals, en la qual hi ha participat el president de la Generalitat de 
Catalunya, Pere Aragonès, el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i el 
conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, i el president de l’Agència FPCAT i 
secretari de la Comissió Rectora del Sistema FPCAT, Fabián Mohedano, Antoni 
Cañete també ha demanat al govern català sobre l’aprovació dels “Criteris Orientatius 
de centres de Formació Professional Integrada”, el compromís de concertar amb els 
agents socials més representatius el decret de centres d’FP Integrada, ja que hi 
ha qüestions que no s’han concertat encara, i que constitueixen elements clau 
del desplegament, com l’organització o el finançament dels centres integrats. 

Cañete també ha reclamat una millor planificació de l’oferta formativa, perquè no pot 
tornar a reproduir-se el fracàs de l’estiu passat en que milers de persones que havien 
demanat formar-se no van poder accedir al sistema. 

D’altra banda, el president de PIMEC veu positiva la planificació de l’oferta d’FP 
integrada “FPCAT 365”, ja que permet donar una resposta més adequada a les 
necessitats formatives de persones i empreses. La patronal valora que s’hagi donat 
resposta a una reclamació històrica de PIMEC per a una prospecció orientada a les 
necessitats de les empreses, així com situar l’orientació de les persones com a element 
clau perquè puguin accedir a la formació més adequada al llarg de la seva vida. Això 
no obstant, el president de l’entitat ha alertat que “això només funcionarà si 
disposem dels recursos i les places d’FP necessàries”, i ha afegit que no podem 
permetre’ns que es repeteixi la situació que van viure l’any passat les persones que es 
van preinscriure a cicles formatius i a les qui el departament d’Educació no va poder 
donar resposta pel dèficit de places. 
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