
RESOLUCIÓ

Davant l’actual situació de crisi financera, econòmica i social que travessa la societat 
valenciana, antecedida per un brusc descens dels salaris i un gran creixement dels beneficis 
empresarials i dels grups bancaris, que es tradueix en un fort augment de la desocupació i 
increment de l’atur, amb uns efectes immediats que ens situen en uns nivells de precarietat 
laboral i social així com d’injustícia generalitzada i, per altra, en un notable augment de la 
demanda d'accions formatives per part de la població afectada que està arribant als centres 
públics de Formació de Persones Adultes. Aquesta situació, fa temps inèdits al nostre país, i 
que són intensificats per les mancances arrossegades durant les últimes dècades en diferents 
àmbits, com per exemple l’educatiu i formatiu i el sociocultural.

Es fa, doncs, necessària una intervenció seria i sensata amb mesures urgents per part 
del govern valencià i del conjunt de la societat que,  per una banda garantisquen el dret a 
l’educació  i  la  formació  de  la  ciutadania  valenciana  i,  per  altra,  que  aquesta  garantia 
esdevinga  en la  clau  per fer  funcionar  l’equació formació= ocupació per  què,  en l’actual 
conjuntura, és imprescindible mobilitzar els recursos, de manera integrada, per a fer possible 
la capacitació de les treballadores i treballadors aturats, en risc de precarietat laboral, i la de 
les generacions futures i també fer front a les necessitats de les persones desocupades i a 
l’augment de l’exclusió social.

És per tot això que instem al govern valencià a:

1.- Redactar i presentar un Pla d’Actuacions d’Educació i Formació Permanent per al període 
2009-2011 amb una dotació financera anual de 42.170.000 € que supose una millora real de 
les  ofertes  formatives,  la  seua  interrelació  així  com les  inversions  adients  en  la  creació, 
millora i adequació dels equipaments públics, les seues dotacions i les seues plantilles. 
2.-  Redactar,  promulgar  i  posar  en  marxa  els  sistemes  territorials  d’educació  i  formació 
permanent i que aquests impliquen la coordinació i interrelació de les ofertes i les demandes 
formatives tot garantint un sistema públic de guia, assessorament i orientació integral. 
3.- Promoure el reconeixement i l’homologació de les capacitats i competències professionals 
adquirides  per  la  via  de  l’experiència  professional  i  integrar  les  accions  educatives  i 
formatives permanents en itineraris personalitzats.
4.- Mantindre una reunió amb la comissió permanent de la mEsA dElS AgenTs SoCialS per la 
FPA per tal d'abordar aquestes i d'altres qüestions pendents en el desenvolupament d'aquest 
àmbit educatiu i formatiu.
5.- Convocar la Comissió Interdepartamental de Formació de Persones Adultes conjuntament 
amb el Ple del Consell Valencià de Formació de Persones Adultes, abans del 31 de maig del 
2009, per abordar específicament la situació educativa i formativa de la població jove i adulta 
valenciana així com la posada en marxa d’aquestes dues iniciatives.
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