
 
 
 
 

 
 

OD-03 
PRESIDÈNCIA 
Ple, de 23 de març de 2022 
CI, de 16 de març de 2022 
 
Adherir-nos al Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional de 
Catalunya, i aprovar el contingut i la signatura de l'addenda corresponent. 

 
RELACIÓ DE FETS 
 
1. El 4 de febrer de 2022, el senyor Carles Fernández Pérez, gerent, ha emès l’informe següent: 
 
“RELACIÓ DE FETS 
 
1. L’objecte d’aquest conveni de cooperació i col·laboració és potenciar la relació i cohesió entre els 

municipis integrats en el “Fòrum de Ciutats amb Consells de la Formació Professional de Catalunya”,  
establint el compromís de treballar coordinadament i facilitant la transferència de coneixements i 
experiències entre els mateixos. I presentar-nos com Fòrum davant de les instancies que pertoquin, 
per tal de defensar els nostres interessos individuals i col·lectius, tot i mantenint l’autonomia de cada 
Consell en les relacions institucionals i tècniques amb d’altres administracions. 

 
2. Les administracions que subscriuen el conveni, i que formen part del “Fòrum de Ciutats amb Consells 

de la Formació Professional de Catalunya” son els municipis de Barcelona,  El Prat de Llobregat, 
Girona, Granollers, L’Hospitalet de Llobregat, Lleida, Mataró, Rubí, Sabadell, Tarragona i Terrassa. 

 
3. Aquest Fòrum resta obert a noves incorporacions d’entitats locals i/o comarcals que, també disposin 

d’estructures pròpies, de plataformes estables de treball, sota el nom de Consells de la Formació 
Professional o altres, i que comparteixen l’objectiu de millora i innovació de la Formació Professional.  

 
4. La incorporació d’altres administracions requerirà la conformitat de totes les ciutats integrades i la 

formalització de l’acord d’adhesió al present conveni mitjançant addenda singular.  
 

5. Tots els membres del Fòrum de Ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya 
aproven la incorporació del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental. 

 
6. És voluntat dels membres del Fòrum de les Ciutats amb Consell de Formació Professional, treballar 

en les següents actuacions: 
 

 Creació d’un marc de relació i col·laboració,  preferent i estable, amb les entitats relacionades en 
l’àmbit municipalista i de la Formació Professional, principalment: Associacions Municipalistes, 
Consells Comarcals, Diputacions provincials, Direcció General de la Formació Professional, Servei 
d’Ocupació de Catalunya, Consell Català de la Formació Professional i altres entitats vinculades amb 
la Formació Professional. 

 Planificació d’actuacions dirigides a la recerca de la implicació de les entitats municipalistes, en 
igualtat de condicions amb la resta dels agents que incideixen directament en la Formació 
Professional, per tal que es puguin coresponsabilitzar de les decisions que es prenguin de forma 
global. 



 
 
 
 

 
 

 Coordinació conjunta per mantenir una presencia pública com una sola veu, en els espais que 
s’acordin, emetent opinions i  en defensa del reconeixement de la tasca desenvolupada en els 
municipis al voltant de la formació professional. 

 Presentació com a interlocutors necessaris davant d’altres Administracions o entitats relacionades 
amb el nostre àmbit en els temes relacionats amb la formació professional en els nostres municipis i 
com a Fòrum. 

 Planificació i execució d’actuacions especifiques de forma coordinada entre tots els signants d’aquest 
conveni, en l’àmbit de la Formació Professional. 

 Organitzacions de trobades i jornades amb altres agents de fora del nostre territori per contrastar 
experiències.  

 
7. El text de l’addenda al conveni de cooperació i col·laboració del Consell de la Formació Professional 

i l’Ocupació del Vallès Oriental, mitjançant el Consell Comarcal del Vallès Oriental, al Fòrum de les 
ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya 

 
“ADDENDA AL CONVENI DE  COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ FORUM DE LES CIUTATS AMB CONSELL 
DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CATALUNYA 
 
EXPOSEN: 

 
Que amb data  23 de març de 2022 el Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental, 
representat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental s’adhereix al Fòrum de Ciutats amb Consell de l’FP 
Catalunya, segons el pacte II del Conveni  de  cooperació i col·laboració  de les Ciutats amb Consell de l’FP 
subscrites fins ara al Fòrum,  es preveu què: “Aquest Fòrum resta obert a noves incorporacions d’entitats locals 
i/o comarcals que, també disposin d’estructures pròpies, de plataformes estables de treball, sota el nom de 
Consells de la Formació Professional o altres, i que comparteixen l’objectiu de millora i innovació de la Formació 
Professional”. 
“ La incorporació d’altres administracions requerirà la conformitat de totes les ciutats integrades i la formalització 
de l’acord d’adhesió al present conveni mitjançant addenda singular”. 
 
MANIFESTEN: 
 

La conformitat en l’adhesió del Consell de la Formació Professional del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a 
participar en totes les actuacions especifiques que queden esmentades en el pacte III de l’últim conveni signat.  
 
Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura, i fins la finalització del conveni de cooperació i 
col·laboració al qual està referenciat. 
 
Perquè així consti, l’adhesió es aprovada i formalitzada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, i en el seu nom 
el president, signa el document present d'adhesió, en el lloc i data ut supra. 

 
Per això, PROPOSO: 
 
1. Aprovar l’adhesió del Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental, mitjançant 

el Consell Comarcal del Vallès Oriental, al Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació 
Professional de Catalunya i signar l’addenda al conveni de cooperació i col·laboració entre ambdues 
entitats.” 

 
2. El 16 de març de 2022 la Comissió Informativa ha aprovat informar favorablement i ha 

dictaminat aquesta proposta per assentiment unànime dels presents. 
 
 



 
 
 
 

 
 

FONAMENTS DE DRETS 
 
El Text refós de la Llei de l’organització comarcal del Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre. 
 
 
Per això, 
 
PROPOSO al Ple que acordi: 
 
1. Adherir-nos al Fòrum de les ciutats amb Consell de la Formació Professional de Catalunya, i 

aprovar-ne el contingut i la signatura de l'addenda següent: 
 
“ADDENDA AL CONVENI DE  COOPERACIÓ I COL·LABORACIÓ FORUM DE LES CIUTATS AMB CONSELL 
DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE CATALUNYA 
 
EXPOSEN: 

 
Que amb data  23 de març de 2022 el Consell de la Formació Professional i l’Ocupació del Vallès Oriental, 
representat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental s’adhereix al Fòrum de Ciutats amb Consell de l’FP 
Catalunya, segons el pacte II del Conveni  de  cooperació i col·laboració  de les Ciutats amb Consell de l’FP 
subscrites fins ara al Fòrum,  es preveu què: “Aquest Fòrum resta obert a noves incorporacions d’entitats locals 
i/o comarcals que, també disposin d’estructures pròpies, de plataformes estables de treball, sota el nom de 
Consells de la Formació Professional o altres, i que comparteixen l’objectiu de millora i innovació de la Formació 
Professional”. 
“ La incorporació d’altres administracions requerirà la conformitat de totes les ciutats integrades i la formalització 
de l’acord d’adhesió al present conveni mitjançant addenda singular”. 
 
MANIFESTEN: 
 

La conformitat en l’adhesió del Consell de la Formació Professional del Consell Comarcal del Vallès Oriental, a 
participar en totes les actuacions especifiques que queden esmentades en el pacte III de l’últim conveni signat.  
 
Aquesta addenda serà vigent des de la data de la seva signatura, i fins la finalització del conveni de cooperació i 
col·laboració al qual està referenciat. 
 
Perquè així consti, l’adhesió es aprovada i formalitzada pel Consell Comarcal del Vallès Oriental, i en el seu nom 
el president, signa el document present d'adhesió, en el lloc i data ut supra. 

 
2. Notificar aquest acord al Fòrum de Ciutats amb Consell de l’FP Catalunya. 
 

 
 
Document signat electrònicament. 
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