
EXTRACTE REGLAMENT DEL CONSELL DE LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL. 
 
TÍTOL II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT 
 
Article 3r. 
Són òrgans del Consell: 
- La Presidència i les Vice-presidències. 
- El Plenari 
- La Comissió Permanent. 
Article 4t. 
El Consell es dotarà d’una Secretaria Tècnica que donarà suport, impuls i 
coordinació als seus òrgans, que durà a terme les funcions previstes a l’article 
16è. de la present normativa, i que comptarà amb els recursos humans i 
mitjans materials necessaris per desenvolupar amb eficiència les tasques que 
se li assignin. La persona o persones que exerceixin les funcions de Secretaria 
Tècnica seran designades a proposta conjunta de la Regidoria d’Educació i de 
l’Àrea de Promoció Econòmica. 
Article 5è. 
La Comissió Permanent, podrà constituir grups de treball en funció dels 
diferents sectors productius que siguin objecte de formació. 
Article 6è. 
1. La Secretaria Tècnica, o la persona en qui delegui, assistirà a les 
sessions del plenari i de la comissió permanent, amb veu però sense 
vot, i aixecarà les corresponents actes. 
 
Capítol I. De la Presidència i la vice-presidència. 
Article 7è. 
1. La Presidència correspondrà a l’alcalde/alcaldessa o persona en qui 
delegui. 
2. La Presidència ostentarà la màxima representació de l’Ajuntament al 
Consell. Li correspon convocar i presidir totes les sessions del Plenari, i 
utilitzar el vot de qualitat en cas d’empat. A més, exercirà totes les 
atribucions que el plenari li delegui. 
Article 8è. 
La Vice-Presidència estarà formada per: el/la Regidor/a d’Educació i el/la 
Regidori/a de Promoció Econòmica, que de forma alternativa cada 2 anys 
assumiran la substitució de la presidència en supòsits d’absència del president 
i presidiran la Comissió Permanent del Consell. 
La Vice-presidència durà a terme les funcions de col·laboració i assistència a la 
Presidència i, en general, totes aquelles que aquesta els delegui. 
Capítol II. Del Plenari 
Article 9è. 
El Plenari és l’òrgan de màxima representació i decisió del Consell de la 
Formació Professional de L’Hospitalet, dins de l’àmbit de competències que li 
són pròpies. 
Article 10è. 
1. Són competències del Plenari les relacionades en l’article 2n. de les 
presents normes. 
2. Són també funcions del Plenari vetllar per l’assoliment dels objectius del 



Consell, i aprovar el pla de treball i l’informe anual, així com la 
reglamentació per al seu funcionament intern. 
Article 11è. 
1.El Plenari del Consell està integrat per: 
- President. 
- Vice-presidents. 
- 1 representant de cadascun dels grups polítics del Consistori municipal. 
- Dos representants de la Regidoria d’Educació. 
- Dos representants de l’Àrea de Promoció Econòmica. 
- Un representant de l’Àrea de Benestar i Família. 
- Un representant de la Regidoria delegada de Joventut. 
- Un representant designat pel Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya. 
- Un representant designat pel Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya. 
- Un representant designat per la Diputació de Barcelona. 
- Un representant designat pel Consell Comarcal. 
- Quatre representants de l’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el 
Baix Llobregat (AEBALL). 
- Dos representants de l’organització sindical Unió General de Treballadors 
(UGT). 
- Dos representants de l’organització sindical Comissions Obreres (CCOO). 
- Un representant del Pacte Local per l’Ocupació. 
- Un representant de cadascun dels centres de formació professional 
públics, privats-concertats i privats de L’Hospitalet. 
- Representants de les Associacions de Mares i Pares d'alumnes fins un 
màxim de 4 persones. 
- Un representant de cadascuna de les Universitats presents a la ciutat, 
així com aquelles que, per la procedència de l'alumnat o per altres 
raons, vulguin integrar-se al Consell. 
- Un representant de cadascuna de les Associacions, Entitats, ONG, etc. 
que el seu àmbit d’actuació estigui relacionat amb els objectius d’aquest 
Consell i que vulguin integrar-se en el Consell fins un màxim de 4 
persones. 
- Representants dels estudiants de Formació Professional de la ciutat fins 
un màxim de 4 persones. 
Tots hauran de manifestar expressament el seu compromís de col·laborar en la 
millora de la formació professional (reglada, ocupacional i contínua) i de 
participar en els grups de treball que es constitueixin. 
Els membres del Plenari podran delegar el seu vot, ja sigui a alguna altra de 
les persones que integren el Plenari com a una persona aliena a aquest òrgan 
que actuï en representació de la mateixa entitat, amb la condició que ho 
comuniqui prèviament per escrit a la Secretaria Tècnica del Consell. 
Article 12è. 
1) El Plenari es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, tres vegades a 
l’any. Es podrà reunir amb caràcter extraordinari quan la Presidència o 
un terç del nombre legal de persones membres del mateix ho sol·liciti. 
2) El Plenari es constitueix vàlidament amb l’assistència, en primera 
convocatòria, de com a mínim la meitat del seu nombre legal de 
membres. Si no existís quòrum suficient, es constituirà en segona 



convocatòria deu minuts més tard de l'hora assenyalada per a la 
primera, amb els membres assistents, i en tot cas en nombre no inferior 
a un terç. Cal igualment l’assistència de les persones que realitzin les 
funcions de Presidència i Secretari o qui, en cada cas les substitueixi. 
3) Les sessions del Plenari del Consell són públiques i s’hauran de 
convocar per escrit, acompanyades de l’ordre del dia corresponent i 
amb una antelació mínima de cinc dies hàbils, excepte les 
extraordinàries de caràcter urgent, que es convocaran com a mínim amb 
una antelació de dos dies. 
4) Els acords del Plenari s’adoptaran: 
a) Per majoria dels assistents, amb el vot diriment de la Presidència en 
cas d’empat. 
b) El vot es pot emetre en sentit afirmatiu o negatiu, i els membres del 
Plenari es poden abstenir de votar. 
c) Es consideren com a aprovades per assentiment les propostes si, un 
cop anunciades per la Presidència, no originen cap objecció o cap 
oposició. 
 
Capítol III. De la Comissió Permanent. 
Article 13è 
La Comissió Permanent és l’òrgan de caràcter executiu del Consell. Té 
atribuïdes les següents funcions: 
a) Elaborar els dictàmens, les propostes de resolució i els informes sobre 
les matèries que són competència del Plenari. 
b) Acordar la realització d’estudis, projectes i dictàmens en l’àmbit de 
competències del Consell. 
c) Aprovar totes les propostes realitzades per la Secretaria Tècnica i que 
no siguin competència del Plenari. 
d) Constituir els grups de treball en funció dels diferents objectius dels 
corresponents plans de treball, i vetllar pel seu funcionament. 
e) Proposar les noves incorporacions com a membres del Consell. 
f) Totes aquelles que li siguin delegades pel Plenari. 
Article 14è. 
La Comissió Permanent estarà integrada per: 
- Els dos Vice-presidents del Consell. 
- Un representant de la Regidoria d'Educació. 
- Un representant de la Regidoria de Promoció Econòmica. 
- Un representant de la Regidoria delegada de Joventut. 
- Un representant designat pel Departament d'Educació de la Generalitat 
de Catalunya. 
- Un representant designat pel Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya. 
- Un representant designat per la Diputació de Barcelona. 
- Dos representants de l’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix 
Llobregat (AEBALL). 
- Un representant de La Unió General de Treballadors (UGT). 
- Un representant de Comissions Obreres (CC.OO). 
- Un representant dels Centres de Formació professional públics de 
L’Hospitalet associat al Consell. 
- Un representant dels Centres de Formació professional privats concertats 



de L’Hospitalet associat al Consell. 
- Un representant dels estudiants de Formació Professional de la ciutat 
designat per ells mateixos. 
- Un representant del món Universitari designat per ells mateixos. 
- Un representant de les entitats de la ciutat i adherides al Consell 
designat per ells mateixos. 
Els membres de la Comissió Permanent podran delegar el seu vot, ja sigui 
a alguna altra de les persones que integren la Comissió com a una persona 
aliena a aquest òrgan que actuï en representació de la mateixa entitat, amb 
la condició que ho comuniqui prèviament per escrit a la Secretaria Tècnica 
del Consell. 
Els representats podran fer-se acompanyar per tècnics assessors, en funció 
de la matèria a tractar. 
Article 15è 
1. La Comissió Permanent es reunirà, com a mínim tres vegades a l’any. 
Es podrà reunir amb caràcter extraordinari quan la seva Presidència o 
un terç del nombre legal de persones membres del mateix ho sol·liciti. 
2. La Comissió Permanent es constitueix vàlidament amb l’assistència de 
la meitat del seu nombre legal de membres, i en segona convocatòria 
deu minuts més tard, amb els membres assistents, i en tot cas en 
nombre no inferior a un terç. Cal igualment l’assistència de les persones 
que realitzin les funcions de Presidència i Secretaria o qui, en cada cas, 
les substitueixi. 
3. Les seves sessions s’hauran de convocar per escrit, acompanyades de 
l’ordre del dia corresponent i amb una antelació mínima de cinc dies 
hàbils, excepte les extraordinàries de caràcter urgent, que es 
convocaran com a mínim amb una antelació de dos dies. 
4. Els seus acords s’adoptaran per majoria dels assistents, amb el vot 
diriment de la Presidència en cas d’empat, seguint els mateixos criteris 
exposats a l’article 12.4 d’aquest Reglament. 
5. La Comissió Permanent es dotarà d’un grup de treball estable composat 
a parts iguals per representants de les Administracions, i de les 
organitzacions patronals i de les sindicals, i dels centres de formació, 
per tal de preparar l’ordre del dia i la documentació d’anàlisi i proposta. 


