
 
 
 
 

 
 

OD-04 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 21 de juliol de 2021 
CI, de 14 de juliol de 2021 
 
Aprovar la creació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès 
Oriental i llur reglament orgànic. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 27 d’abril de 2021, el senyor Jordi Vendrell i Ros, cap dels Serveis jurídics del Consell 

Comarcal del Vallès Oriental, ha emès l’informe següent: 

 
“RELACIÓ DE FETS 
 
El Pla de Reactivació Econòmica és una de les mesures incloses dins el Pla de Xoc del Servei 
d’Ocupació de Catalunya (SOC), anunciat el mes de maig de 2020 per fer front a la situació de la 
Covid-19 i que es recull en el Decret Llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents 
complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer 
front a la COVID-19. 
 
El 16 de juliol de 2020 el Plenari de la Taula Vallès Oriental Avança, d’ara en endavant TVOA, aprova 
el Pla de Reactivació Econòmica i Social del Vallès Oriental on, entre altres mesures, s’inclou la 
voluntat de crear un Consell de la Formació Professional i l’Ocupació a la comarca.  
 
La Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professional, en el seu articulat, reconeix un 
paper actiu de les administracions locals, jugant un rol actiu dins dels òrgans de participació del 
sistema de la formació i qualificació professional. 
 
Com a conseqüència d’aquesta normativa i de la voluntat de la TVOA, es considera adient crear a la 
comarca un Consell de la Formació Professional i l’Ocupació que doni resposta a les necessitats 
formatives i d’ocupació al territori. 
 
La creació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental és fruit del 
consens de les Administracions locals i comarcal, i els Agents Econòmics i Socials de la comarca per 
a treballar de forma conjunta cap a una millora de la formació professional i per l’ocupació del territori. 
En aquest sentit, el reglament orgànic i de funcionament d’aquest Consell de la Formació 
Professional i l’Ocupació s’ha treballat conjuntament entre els membres de la Comissió Executiva de 
la TVOA, el personal tècnic del Consell Comarcal del Vallès Oriental i altres agents del territori de 
l’àmbit de la formació professional i l’ocupació.  
 
El Reglament del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental té per objecte 
regular el règim organitzatiu i de funcionament del mateix Consell. Així mateix, la finalitat del 
Reglament és la d'establir els canals organitzatius i de participació en el si del propi Consell de la 
Formació Professional i de l’Ocupació del Vallès Oriental i els seus Òrgans de Govern i 
representació, així com les seves funcions i competències. 
 
L’Objectiu general que es fixa per aquest Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès 
Oriental és avançar cap a una planificació conjunta, integrada i coherent dels serveis de formació 
professional del Vallès Oriental, que s’ajusti a les necessitats dels sectors i les empreses del territori, 
així com a les estratègies de desenvolupament econòmic productiu a mig i llarg termini locals i 
comarcal, mitjançant la col·laboració i el consens entre les organitzacions sindicals i empresarials 



 
 
 
 

 
 

més representatives a Catalunya, les diferents administracions i els actors que intervenen en el 
sistema de formació professional del territori, alineats amb l’Estratègia Catalana de Formació i 
Qualificació Professional. 
 
Per tant, PROPOSO,      
 
Únic.- Aprovar la creació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental i de 
llur Reglament orgànic i de funcionament.” 

 
2. El 7 de maig de 2012, mitjançant el Decret de Presidència núm. 2021PRES000315 s’aprovà 

incoar l’expedient per a l’aprovació del reglament orgànic del Consell de la Formació 
Professional i de l’Ocupació del Vallès Oriental i publicar al web del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental la consulta pública per demanar l’opinió dels subjectes i de les 
organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma en els 
termes previstos a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques.  
 
La consulta pública s’ha publicat al web del Consell Comarcal del Vallès Oriental el 7 de 
maig de 2021 i llur exposició pública finalitza el 31 de maig de 2021. En el cas que hi 
hagués resposta a les preguntes formulades en la consulta pública, caldria incloure-les a 
l’expedient, valorar-ne llur opinió i modificar el text que es proposa si es considerés oportú.   
 

3. El 28 de maig de 2021, el secretari accidental del Consell Comarcal del Vallès Oriental, 
senyor Jordi Vendrell i Ros, ha emès l’informe preceptiu corresponent.  
 

4. El 2 de juny de 2021, el Consell d’Alcaldies ha informat favorablement l’aprovació del 
reglament orgànic del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental.  

 
5. El 14 de juliol de 2021 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. L’article 94 del Reglament orgànic comarcal, amb el títol Altres òrgans col·legiats,  disposa 

que el Consell Comarcal pot complementar l’organització prevista en aquest Reglament en 
els termes previstos en la legislació de règim local, ja sigui mitjançant acord del ple o 
mitjançant el reglament orgànic comarcal. 
 

2. L’article 156 del Reglament orgànic comarcal, amb el títol Dret a participar en els consells 
sectorials de participació, determina que els ciutadans i les associacions tenen dret a 
participar en els consells sectorials de participació que creï el Consell Comarcal mitjançant 
acord plenari, a proposta de la Presidència, en els termes previstos en aquest Reglament i 
el respectiu reglament orgànic. 
 
Els consells sectorials de participació tenen per objecte facilitar la participació ciutadana en 
els àmbits d’actuació pública comarcal que llur naturalesa ho permeti, amb la finalitat 
d’integrar la participació dels ciutadans i les associacions en els assumptes comarcals, i fer 
així efectiu el dret de tots els ciutadans i ciutadanes a participar en els assumptes públics. 
 



 
 
 
 

 
 

3. L’article 14 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, estableix que és competència del 
Ple, entre d’altres, l’aprovació del reglament orgànic i les ordenances. 
 

4. L’article 19.2 del Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya, aprovat 
mitjançant el Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, disposa que el Consell d’Alcaldes 
ha d’emetre prèviament un informe sobre l'aprovació del reglament orgànic i de les 
ordenances. 
 

5. L’article 114.3 lletra b) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en 
endavant TRLMRLC, estableix que és necessari el vot favorable de la majoria absoluta del 
nombre legal de membres de la corporació per adoptar els acords relatius a la creació i la 
regulació dels òrgans complementaris. 
 

6. L’article 179.1.b) del TRLMRLC estableix que és necessari l’informe previ del secretari o 
secretària de la corporació i, si s’escau, de l’interventor o interventora, o de qui legalment 
els substitueixi, per a adoptar els acords següents: sempre que es tracti de matèries per a 
les quals la llei exigeix un quòrum de votació especial.   
 

7. L’article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les de bases de règim local i l’article 
178 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat mitjançant el 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que fa al procediment d’aprovació de les 
ordenances i el reglaments. 
 

8. La Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques.  
 
 

Per això, PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Aprovar la creació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental i 

llur reglament orgànic, d’acord amb el redactat següent:  
 
 

“PREÀMBUL 
 
La creació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental és fruit de la 
voluntat i el consens de les Administracions locals i comarcal, i els Agents Econòmics i Socials de la 
comarca per a treballar de forma conjunta cap a una millora de la formació professional i per 
l’ocupació del territori. 
 
El mercat laboral està en un procés de canvi constant, fent imprescindible l’adaptació i l’adquisició de 
nous aprenentatges i competències al llarg de la vida per a garantir la inclusió laboral i social, i 
millorar la competitivitat de les empreses. En aquest sentit, s’ha de treballar per aconseguir dos 
elements cabdals: l’adaptació de la formació professional als nous models productius de les 
empreses i, l’acompanyament de les persones en la seva presa de decisions personals, 
acadèmiques i professionals mitjançant la informació i orientació, especialment en les transicions 
educatives. 
 



 
 
 
 

 
 

Per assolir aquests elements, aquest consell ha de contribuir al recull i anàlisi de totes aquelles 
dades vinculades al mercat de treball, la formació professional i la formació al llarg de la vida, 
fomentant així la funció d’Observatori de la Formació Professional inicial, ocupacional i contínua. 
 
Tanmateix, es vol establir i mantenir les relacions institucions necessàries per tal de coordinar-se cap 
a una estratègia de la Formació Professional a la comarca. Per aquest motiu, a banda de les 
institucions externes a la comarca, es contempla la relació i la coordinació amb altres consells de la 
Formació Professional dins del món local, taules de coordinació o qualsevol altra fórmula existent al 
territori, o en vies de creació, que permeti crear eines de coordinació entre les diferents entitats 
implicades dins d’un mateix municipi o, conjunt de municipis, i garantir la seva coordinació i 
complementarietat amb el Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental. 
 
Finalment, també es proposta fer difusió de la Formació Professional inicial, ocupacional i contínua, 
amb la finalitat de donar-li el reconeixement i el grau d’utilitat que li correspon. 
 
 
TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS 
Article 1. 
 
1. El reglament orgànic del Consell de la Formació Professional i de l’Ocupació del Vallès Oriental 

té per objecte regular llur règim organitzatiu i de funcionament. 
 

2. Així mateix, la finalitat d'aquest Reglament és la d'establir els canals organitzatius i de 
participació en el si del propi Consell de la Formació Professional i de l’Ocupació del Vallès 
Oriental i els seus Òrgans de Govern i representació, així com les seves funcions i competències. 

 
Article 2. 
 
1. El Consell de la Formació Professional i de l’Ocupació del Vallès Oriental és un òrgan de 

participació territorial de caràcter consultiu, informatiu i de proposta del Vallès Oriental, sent un 
Consell Sectorial de participació de caràcter permanent. 
 

2. La naturalesa del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental fa que 
estigui vinculat al Consell de la Formació i Qualificació Professionals de Catalunya. 

 
Article 3. 
 
La creació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental té llur fonament en 
les normes següents: 
 
a) La Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professional, que estableix que 

l’Administració local forma part dels òrgans rectors i de participació del sistema de formació i 
qualificació professionals. 
 

b) El Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de 
l'organització comarcal de Catalunya. 

 
c) L’article 92 i 93 del Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental, pel que fa als 

consells sectorials de participació.  
 

TÍTOL II OBJECTIUS 
 
Article 4. 
 



 
 
 
 

 
 

L’Objectiu general del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental és avançar 
cap a una planificació conjunta, integrada i coherent dels serveis de formació professional del Vallès 
Oriental, que s’ajusti a les necessitats dels sectors i les empreses del territori, així com a les 
estratègies de desenvolupament econòmic productiu a mig i llarg termini locals i comarcal, mitjançant 
la col·laboració i el consens entre les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a 
Catalunya, les diferents administracions i els actors que intervenen en el sistema de formació 
professional del territori, alineats amb l’Estratègia Catalana de Formació i Qualificació Professional. 
 
Article 5. 
 
El Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental ha de contribuir per assolir els 
objectius específics següents: 
 

a. Contribuir i participar en la planificació, coordinació i ordenació, de manera integrada, de 
l’oferta de Formació Professional i Formació Professional per l’ocupació (inicial, ocupacional i 
continua), d’ara endavant FP i FPO, ajustada a les necessitats dels sectors i les empreses 
del territori, als plans estratègics de captació i enfortiment del teixit productiu, així com els 
programes d’orientació i inserció professional al llarg de la vida. 

b. Mantenir un mapa actualitzat i accessible a tothom (persones usuàries i orientadores, 
empreses, i administracions locals) dels serveis de formació professional del territori, incloent 
tota l’oferta formativa de FP i FPO i d’acreditació de competències professionals de la 
comarca. 

c. Recollir, mantenir i gestionar  les demandes i propostes de millora i d’actuació de centres 
educatius i formatius, ajuntaments i empreses, vers a la planificació i estat dels centres. 

d. Establir canals de participació i comunicació amb el Consell de Formació i Qualificació 
Professional de Catalunya, per fer arribar els informes, posicionaments i propostes que 
emanin dels treballs d’aquest Consell. 

e. Avançar cap a un model integrat de Formació Professional per l’ocupació.  
f. Impulsar la Formació Professional Dual, així com les relacions centre – empresa per millorar i 

reforçar els vincles per a la realització de pràctiques i formació a l’entorn laboral. 
g. Impulsar centres de Formació Professional Integrada, així com els consells de formació i 

d’empresa corresponents. 
h. Promoure projectes pilot d’innovació de FP i FPO al territori. 
i. Fomentar la innovació i la recerca en la formació impartida per afavorir l’encaix amb les 

necessitats formatives de les empreses de la comarca. 
j. Potenciar la mobilitat i les pràctiques internacionals. 
k. Construir ponts entre l’àmbit educatiu i formatiu i el món laboral, i fomentar tant 

l’emprenedoria com les relacions per compte d’altri. 
l. Contribuir a donar valor i prestigi a la FP i FPO del Vallès Oriental, i fer difusió de l’oferta 

formativa. 
m. Fer difusió i donar a conèixer els perfils professionals amb major demanda dins del mercat de 

treball, i especialment les industrials, treballant el biaix de gènere vinculat a determinades 
professions. 

n. Oferir un marc d’estudi i d’anàlisi de la FP i FPO i de l’entorn econòmic de la comarca,  
analitzant de manera prospectiva les necessitats professionals, tendències sectorials i noves 
ocupacions, a través de l’Observatori-Centre d’Estudis del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental. 

o. Crear espais de debat, reflexió i intercanvi de bones pràctiques que responguin als 
interessos comuns de l’àmbit productiu i formatiu. 

p. Potenciar la col·laboració de la Formació Professional amb les escoles de primària i 
secundària per tal de donar visibilitat a la Formació Professional, dins tota l’educació 
obligatòria, com a oferta educativa de qualitat. 



 
 
 
 

 
 

q. Aquells objectius esmentats anteriorment, que coincideixin amb els objectius dels Consell de 
la Formació Professional existents a la comarca, el Consell de la Formació Professional i 
l’Ocupació del Vallès Oriental exercirà una funció complementària per tal d’evitar duplicitats. 

 
TÍTOL III ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
Article 6. 
 
Són òrgans del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental: 
 

a. La Presidència i la Vicepresidència. 
b. El Consell Plenari. 
c. La Comissió Permanent. 
d. La Secretaria Tècnica. 
e. Els Grups de Treball. 

 
 
Capítol I De la Presidència i de la Vicepresidència 
 
Article 7. 
 
1. El president o la presidenta del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès 

Oriental és el president o la presidenta del Consell Comarcal del Vallès Oriental, o conseller o 
consellera comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental en qui delegui. 

 
2. El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del 

Vallès Oriental és el conseller o la consellera de Promoció Econòmica del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental. 

 
Article 8. 
 
El president o la presidenta del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental té 
les funcions següents: 
 

1. Representar el Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental. 
2. Convocar i presidir les sessions ordinàries i extraordinàries del Consell Plenari i de la 

Comissió Permanent, fixar l’ordre del dia, moderar els debats, mantenir l’ordre en el transcurs 
de les sessions i suspendre-les amb causes justificades, si escau. 

3. Decidir mitjançant el vot de qualitat en cas que es produeixi un empat en les votacions del 
Consell Plenari i la Comissió Permanent. 

4. Canalitzar davant els òrgans administratius i institucions corresponents les peticions, 
requeriments i actuacions aprovades pel Consell Plenari. 

5. Convidar al Consell Plenari i a la Comissió Permanent, amb veu però sense vot, les persones 
que estimi oportú.  

6. Vetllar pel compliment dels acords adoptats pel Consell Plenari del Consell de la Formació 
Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental. 

7. Totes les que li siguin expressament delegades pel Consell Plenari. 
 
Article 9. 
 
El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès 
Oriental substitueix al president o presidenta en els casos de vacant, d’absència o impediment en 
l’exercici del seu càrrec. 
 



 
 
 
 

 
 

Capítol II Del Consell Plenari 
 
Article 10. 
 
1. El Consell Plenari està integrat pels membres següents: 
 

a. El president o la presidenta del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès 
Oriental  o conseller o consellera comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental en qui 
delegui. 

b. El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del 
Vallès Oriental. 

c. El conseller o la consellera d’Ensenyament del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
d. Un representant de cada grup polític comarcal amb representació al Consell Comarcal del 

Vallès Oriental. 
e. Un representant de cadascun dels ajuntaments del Vallès Oriental. 
f. Un representant de cadascun dels dos sindicats més representatius de Catalunya. 
g. Un representant de cadascuna de les dues organitzacions empresarials més representatives 

de Catalunya. 
h. Un representant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ubicat a la comarca. 
i. Un representant dels Serveis Territorials d’Educació Maresme-Vallès Oriental. 
j. Un representant de l’Agència de la Formació Professional de Catalunya. 
k. Un representant de la Diputació de Barcelona. 
l. Un representant de cadascun dels consells de la formació professional, dels ja existents i 

d’aquells que es creïn a la comarca. 
m. Quatre representants dels centres públics de Formació Professional:  tres representants a 

proposta de la Junta de directors de secundària del Vallès Oriental i un representant del 
Centre d’Innovació i Formació Ocupacional, d’ara endavant CIFO, de les Franqueses del 
Vallès. 

n. Dos representants dels centres de Formació Professional inicial de titularitat privada de la 
comarca, proposats per les entitats més representatives del sector. 

o. Dos representants dels centres de Formació Professional per a l’ocupació de titularitat 
privada de la comarca, proposats per les entitats més representatives del sector.  

p. Dos representants de les escoles d’adults de la comarca. 
q. Un representant de la UVIC, com a universitat amb presència a la comarca. 
r. Un representant de la UAB. 
s. Dos representants dels estudiants de Formació Professional dels centres educatius i 

formatius del Consell Plenari a proposta d’aquests.   
t. Secretaria tècnica. 

 
2. El nomenament i la substitució dels membres del Consell Plenari del Consell de la Formació 

Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental que actuen com a representants ha de ser objecte 
d'acord exprés per part de les organitzacions corresponents, que haurà de ser degudament 
comunicat al Consell Comarcal del Vallès Oriental. A més, aquestes hauran de nomenar a una 
persona suplent. 

 
La durada màxima de l’acord de nomenament i suplència és de 4 anys, sens perjudici que pugui 
prorrogar-se mitjançant acord exprés que haurà de ser comunicat al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  

 
3. Es preveu la possibilitat d’incorporar a noves entitats d’àmbit comarcal que siguin rellevants a la 

comarca per la seva tasca realitzada dins de l’àmbit de la FP i FPO, el mercat de treball i el teixit 
productiu. 
 



 
 
 
 

 
 

4. La incorporació de noves entitats, així com la quantitat dels seus membres representants, ha de 
ser aprovada pel Consell Plenari del Consell de la Formació Professional i Ocupació del Vallès 
Oriental. 
 

5. La representació dels centres formatius hauria d’incorporar el màxim de les famílies professionals 
presents a la comarca. 
 

6. La secretaria tècnica assisteix al Consell Plenari amb veu però sense vot. 
 
Article 11. 
 
El Consell Plenari del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental té les 
funcions següents: 
 

a. Garantir la concertació i col·laboració institucional entre els agents que intervenen en la 
formació professional del territori. 

b. Aprovar les actes de llurs sessions. 
c. Aprovar la diagnosi i la prospecció de necessitats comarcals que serveixi de marc de 

referència per al disseny de les iniciatives a implementar. 
d. Vetllar per l’assoliment dels objectius generals i específics pels quals s’ha creat el Consell de 

la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental mitjançant la proposta de realització 
d’accions concretes que seran contemplades dins del pla de treball anual. 

e. Aprovar el pla de treball anual del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès 
Oriental. 

f. Aprovar els grups de treball on es farà l’execució i seguiment tècnic de les activitats previstes 
al pla de treball. 

g. Fer un seguiment i avaluació de les activitats previstes al pla de treball. 
h. Exercir el dret a la iniciativa fent propostes a les diferents administracions amb competències 

en matèria de formació professional així com al conjunt d’actors i operadors de la formació 
professional sobre aspectes dins el seu àmbit competencial. 

i. Establir l’organització del Consell de la Formació Professional i l‘Ocupació del Vallès Oriental. 
j. Aprovar l’admissió de noves entitats membres del Consell de la Formació Professional i 

l’Ocupació del Vallès Oriental que tindran membres representants dins del Consell Plenari. 
k. Altres que poguessin ser objecte dels fins del Consell de la Formació i l’Ocupació del Vallès 

Oriental. 
 
Article 12. 
 
El règim de funcionament del Consell Plenari del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del 
Vallès Oriental és el següent: 
 
a. Les sessions poden ser de tres classes:  

 
i. Ordinàries 
ii. Extraordinàries 
iii. Extraordinàries de caràcter urgent 

 
b. Sessions ordinàries: el Consell Plenari del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del 

Vallès Oriental té, com a mínim, una sessió ordinària a l’any.  
 

c. Sessions extraordinàries: el Consell Plenari del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació 
del Vallès Oriental té sessions extraordinàries quan siguin convocades amb aquest caràcter pel 
president o presidenta, a iniciativa pròpia o a sol·licitud d’una quarta part, com a mínim, del 
nombre legal de membres del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès 



 
 
 
 

 
 

Oriental. En aquest últim cas, el president o la presidenta ha de convocar-la dins els 5 dies hàbils 
següents al de la sol·licitud, i la celebració no es pot endarrerir més enllà d'un mes des que ha 
estat sol·licitada.  
 

d. Sessions extraordinàries de caràcter urgent: el ple té sessions extraordinàries de caràcter urgent, 
quan siguin convocades amb aquest caràcter pel president o la presidenta, en els supòsits en 
què, per raons d’urgència motivades degudament, no es pugui convocar la sessió amb l’antelació 
normativament requerida.  

 
e. La convocatòria contindrà l'ordre del dia dels assumptes a tractar. En cas d'urgència se'n podran 

incloure d'altres si així s'acorda per majoria. 
 

f. La celebració de les sessions requereix llur convocatòria prèvia per mitjans electrònics, 
informàtics o telemàtics feta per la Presidència a tots els membres del Consell Plenari del Consell 
de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental, acompanyada de l’ordre del dia 
expressiu i detallat dels assumptes a tractar, les condicions de celebració de la sessió, presencial 
o a distància, i si és el cas, el sistema de connexió i els llocs en què estiguin disponibles els 
mitjans tècnics necessaris per assistir i participar-hi.  

 
La convocatòria s’ha de notificar amb dos dies hàbils d’antelació a la celebració de la sessió, no 
computant-se, a aquests efectes, els dies de notificació i de celebració del Consell Plenari.  
 
Nogensmenys, no es requereix l’esmentada antelació per a la celebració de sessions 
extraordinàries de caràcter urgent, que caldrà convocar-les amb un mínim de 48 hores 
d’antelació a la celebració de la sessió, computant-se a efectes de càlcul el dia de la notificació i 
el de celebració del Consell Plenari.  
 

g. En les convocatòries de les sessions del Consell Plenari s’ha de fer constar que en el cas de no 
existir el quòrum de constitució exigit en primera convocatòria, resta automàticament convocada 
la sessió per a llur celebració, en segona convocatòria, trenta minuts més tard. 

 
h. El Consell Plenari es constituirà vàlidament en primera convocatòria amb l'assistència de tres 

cinquens del seu nombre legal de membres, o en el mateix dia i en segona convocatòria amb 
l'assistència d'un terç dels membres. Cal en tot cas l'assistència del president o de la presidenta, 
o del conseller o consellera comarcal en qui hagi delegat les seves funcions, o bé del 
vicepresident o vicepresidenta.  
 

i. L'adopció d'acords es produeix mitjançant votació ordinària. Els acords del Consell Plenari 
s'adoptaran per majoria simple dels i de les membres presents. El vot es pot emetre en sentit 
afirmatiu o negatiu. Així mateix hom podrà abstenir-se de votar. També es consideren aprovades 
per assentiment les propostes, si un cop anunciades per la Presidència, no originen cap objecció 
o oposició. 

 
j. El vot és personal i indelegable. En cas de votació amb resultat d'empat, s'ha d'efectuar una altra 

votació, i si persisteix l'empat, decideix el vot de qualitat de la Presidència. 
 
k. En el cas de ser delegada la Presidència al vicepresident o vicepresidenta, aquest/a només 

votarà com a president/a sense exercir càrrec de vicepresident/a. 
 
l. Podran assistir al Consell Plenari persones expertes rellevants per la seva qualificació 

professional en temàtiques concretes objecte de treball, amb veu però sense vot. 
 
Capítol III De la Comissió Permanent 
 



 
 
 
 

 
 

Article 13. 
 
1. La Comissió Permanent està integrada pels següents membres: 
 

a. El president o la presidenta del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès 
Oriental  o conseller o consellera comarcal del Consell Comarcal del Vallès Oriental en qui 
delegui. 

b. El vicepresident o la vicepresidenta del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del 
Vallès Oriental. 

c. El conseller o la consellera d’Ensenyament del Consell Comarcal del Vallès Oriental. 
d. Quatre representants dels ajuntaments dels municipis del Vallès Oriental, designats pel 

president del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental.  
e. Un representant de cadascun dels dos sindicats més representatius de Catalunya. 
f. Un representant de cadascuna de les dues organitzacions empresarials més representatives 

de Catalunya. 
g. Un representant de cadascun dels consells de la formació professional, dels ja existents i 

d’aquells que es creïn a la comarca. 
h. Dos representants dels centres públics de Formació Professional: un representant dels 

centres representats al Consell Plenari, i un representant del CIFO de les Franqueses del 
Vallès. 

i. Dos representants dels centres de titularitat privada: Un representant dels centres de 
Formació Professional inicial i un representant dels centres de Formació Professional per a 
l’ocupació representats al Consell Plenari.  

j. Un representant del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ubicat a la comarca. 
k. Un representant dels Serveis Territorials d’Educació Maresme-Vallès Oriental. 
l. Un representant de l’Agència de la Formació Professional de Catalunya. 
m. Secretaria Tècnica. 

 
2. El nomenament i la substitució dels membres de la Comissió Permanent que actuen com a 

representants ha de ser objecte d'acord exprés per part de les organitzacions corresponents, que 
haurà de ser degudament comunicat al Consell Comarcal del Vallès Oriental. A més, aquestes 
hauran de nomenar a una persona suplent.  
 
La durada màxima de l’acord de nomenament i suplència és de 4 anys, sens perjudici que pugui 
prorrogar-se mitjançant acord exprés que haurà de ser comunicat al Consell Comarcal del Vallès 
Oriental.  

 
Article 14. 
 
La Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental té les 
funcions següents: 
 
1. Acordar i aprovar els dictàmens, estudis i projectes en l'àmbit competencial del Consell de la 

Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental. 
2. Proposar al Consell Plenari la constitució de grups de treball en funció dels diferents objectius 

dels seus plans de treball i vetllar pel seu funcionament. 
3. Vetllar pel desenvolupament dels objectius (general i específics) del Consell de la Formació 

Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental. 
4. Proposar al Consell Plenari un pla de treball que desenvolupi els objectius del Consell de la 

Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental i doni resposta a les necessitats 
manifestades. 

5. Totes aquelles que li siguin delegades del Consell Plenari. 
 

Article 15.  



 
 
 
 

 
 

 
La Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental té el 
següent funcionament: 
 
a. Es reunirà com a mínim 4 vegades l’any o bé es podrà reunir amb caràcter extraordinari quan la 

seva Presidència o un quart dels membres ho sol·licitin. 
 

b. Els acords es decidiran per majoria simple dels assistents. En cas d’empat es decidirà mitjançant 
el vot de qualitat de la Presidència o de la persona a qui la Presidència hagi delegat la seva 
funció. 

 
c. Les classes de sessions i el règim de funcionament i de convocatòria de la Comissió Permanent 

és el mateix que el regulat per al Consell Plenari amb les especificats establertes en aquest 
capítol.    

 
Capítol IV De la Secretaria tècnica 
 
Article 16. 
 
El Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental es dotarà d'una Secretaria 
Tècnica que donarà suport, impuls i coordinació als seus òrgans. Així mateix, exercirà les funcions de 
secretaria del Consell Plenari i de la Comissió Permanent, assistint a les sessions amb veu però 
sense vot, i aixecant les corresponents actes. 
 
Capítol V Dels Grups de treball 
 
Article 17. 
 
Els grups de treball son òrgans complementaris dels òrgans de govern i dependran directament de la 
Comissió Permanent i donaran comptes del seu treball a aquesta. 
 
Article 18. 
 
1. La designació i composició d'aquestes grups de treball correspon a la Comissió Permanent, així 

com l'establiment de l'àmbit i contingut de treball objecte d'aquestes. 
 

2. Formaran part d'aquests grups de treball, membres del Consell de la Formació Professional i 
l’Ocupació del Vallès Oriental directament interessats en el tema i altres persones que, tot i no 
ser-ne membres, tinguin un paper rellevant en la temàtica a tractar (professionals o entitats 
expertes i interessades o implicades en la temàtica a treballar). 

 
Article 19.  
 
Aquests grups de treball es constituiran amb funcions concretes i determinades segons les matèries 
a tractar i s'entendran com a unitats de treball per al coneixement, desenvolupament i l'estudi dels 
diferents temes incorporats dins del Pla de treball del Consell de la Formació Professional del Vallès 
Oriental. 

 
Article 20. 
 
1. Els grups de treball es reuniran automàticament sense convocatòria prèvia en la data i el lloc en 

què es fixi en la primera reunió, que serà degudament convocada. 
 

2. La seva vigència tindrà una durada determinada, i un cop finalitzi la funció atribuïda es dissoldrà. 



 
 
 
 

 
 

 
TÍTOL IV Col·laboració amb altres ens comarcals 
 
Article 21. 
 
1. El Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental, per tal de garantir la 

col·laboració, la coordinació i la coherència amb d’altres polítiques de desenvolupament 
econòmic local que afecten a la comarca, establirà convenis de col·laboració amb altres entitats 
del territori que tenen com a finalitat el desenvolupament i seguiment de polítiques de promoció 
econòmica, ocupació i desenvolupament econòmic local, si així es considera convenient. 
 

2. El Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental comptarà amb el Consell 
Català de la Formació Professional de la Generalitat de Catalunya i l’Agència Catalana de la 
Formació Professional com a agents col·laboradors per tal de desplegar les seves línies 
d’actuació i assolir els objectius que persegueix. 
 

3. La interlocució dels diferents agents del sistema, en aquells territoris on hi hagin consells locals 
de Formació Professional, serà amb aquests consells locals, a no ser que el consell local 
decideixi delegar-ho en el Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental. 

 
TÍTOL V. Vigència 
 
Article 22. 
 
El Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental tindrà una durada indefinida i 
s’extingeix per acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental.  
 
Disposició final 
 
El Reglament orgànic del Consell Comarcal del Vallès Oriental pot aplicar-se de forma supletòria a 
aquest Reglament per a la resolució de dubtes i llacunes especialment pel que fa al règim de 
funcionament, votació i presa d’acords.” 

 
2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies, a comptar des de la 

darrera publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària i disposar 
l’exposició al tauler d’anuncis, a efectes de presentació d’al·legacions i suggeriments. Un 
cop transcorregut el termini d’informació pública sense la presentació de cap al·legació 
s’elevarà l’acord a definitiu al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb la 
corresponent ressenya al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
Document signat electrònicament. 
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