MARTA JIMÉNEZ IBORRA, com a regidora del Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, d'acord amb l'establert
a l'article 73.3 del Reglament Orgànic Municipal aprovat el 28 de febrer de
2019 i l'article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per
a ser tractat al proper ple municipal.
En base als següents antecedents:
Una de les accions més importants per als i les joves en edat procés de
formació en estudis de formació professional són les pràctiques laborals en
empreses del mateix ram dels estudis cursats. Aquestes pràctiques els
permeten completar la seva formació, tenir contacte directe amb el món
laboral real, i en molts casos, els proporcionen una porta d’entrada a la
inserció laboral,
Per això ens va resultar sorprenent saber (arran de la queixa de famílies
afectades), que l’empresa pública PRESEC només accepta alumnes en
pràctiques que estiguin cursant els seus estudis en centres educatius de
Gavà, però no en canvi alumnes residents a Gavà que estiguessin cursant
estudis de formació professional en altres localitats.
Entenem el criteri de prioritzar els centres educatius de Gavà, però
entenem que no té sentit no incloure-hi també aquells i aquelles alumnes
gavananecs que, per una o altra raó (per exemple, que l’especialitat
d’elecció no s’ofereixi a cap centre de Gavà) estudien en altres ciutats.
Entenem que hi tenen el mateix dret, i més sent PRESEC una empresa 100%
pública, a banda que la proximitat al domicili és un criteri que s’ha de
valorar a l’hora tant d’estudiar com de fer pràctiques.
Vist això, formulem, per tal que sigui substanciat al Ple Municipal, el
següent
Prec:
-Que s’inclogui entre les persones aptes per fer pràctiques a l’empresa
municipal PRESEC (o a qualsevol altra empresa o departament de

l’Ajuntament) tant les persones que estudien en centres de Gavà, com
aquelles que resideixen a Gavà però estudien en centres de fora de la ciutat,
sigui per la raó que sigui.
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Gavà, 23 de maig de 2022
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVA

