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ASSUMPTE: INFORME QUE S'EMET SOBRE L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL
CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL
ANTECEDENTS DE FET
I.- S’ha rebut a l’assessoria jurídica proposta del Reglament del Consell de la Formació
Professional
II.- Així mateix consta a l’expedient l’informe de la tècnica d’educació, Sra. Silvia
Parés i la cap de la regidoria d’educació, Sra. Núria Bruno Mas, i de la directora de
l’IMFE de data 2 de setembre de 2022 on transmet la necessitat d’aprovar el
reglament del Consell de la Formació Professional davant la importància de la
Formació Professional en la vida de la ciutat com a element de creixement personal i
professional dels ciutadans, element d’integració i cohesió social, potenciador de
l’economia local i del teixit empresarial, considera necessari crear un espai de
participació que sumi les mirades i aportacions dels diferents agents educatius, socials
i econòmics que operen a l’àmbit local que formen l’ecosistema de la Formació
Professional del municipi.

Als esmentats antecedents els són d'aplicació les següents

CONSIDERACIONS I FONAMENTS DE DRET
PRIMER: NORMATIVA APLICABLE
I.- La Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació de Catalunya, en l’article 159-1,
estableix com a competència dels ens locals la participació en el govern dels centres
educatius que presten el servei d’educació de Catalunya mitjançant la seva presència
en els consells escolars i també en la programació general de l’ensenyament, i, en
l’article 159-3, enumera les funcions que corresponen als municipis en relació amb el
sistema educatiu.
II.- L’article 173 determina que els municipis poden constituir consells municipals com
a òrgans i instruments de consulta i participació en l’exercici de les funcions.
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III.-Els articles 62 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
( Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i els articles 131 i 132 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre del Reglament d¡organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals preveuen els òrgans de participació sectorial dins dels
quals podem enquadrar el Consell de la FP.
IV.- Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professional. Aquesta llei, en
el seu articulat reconeix un paper actiu de les administracions locals, jugant un rol
actiu dins dels òrgans rectors i de participació del sistema de la formació i qualificació
professional.

Signat electrònicament
Soledad Pascual Diaz
02/09/2022

V.- El capítol II del Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel Ple municipal de
l’Ajuntament de Reus i publicat al BOPT del 10 d’octubre de 2019 regula els òrgans de
participació sectorial.

VI.- Pel que es refereix al reglament que ha de regular el funcionament i composició
del Consell, els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
de règim local; l'article 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i els articles 58 i 66 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals,
estableixen el procediment per a l'aprovació de les
ordenances i reglaments.

VII.- Així mateix, els articles 22.2 d) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local i 52.2.d) 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, i 63 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals, en virtut dels quals correspon al Ple de la Corporació
l'aprovació de les ordenances, per majoria simple.

SEGON: ANÀLISIS DEL REGLAMENT

L'objecte del reglament és regular les funcions, l’organització i el funcionament intern
del Consell Municipal de l’FP,i està format per cinc capítols que regulen:

Capítol I.- Disposicions Generals

Capítol II.- Membres del Consell Municipal i els seus drets i deures

Capítol III.- Organització del Consell Municipal
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Capítol IV.- Funcionament del Consell Municipal

Capítol V.- Dissolució del Consell Municipal

i dos disposicions: addicional i final.
TERCER.- Procediment d’aprovació i òrgan competent
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L’aprovació dels reglaments municipals és una competència atribuïda al Ple de la
Corporació amb caràcter indelegable, d’acord amb el que disposa l’article 22.2d) i
22.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL). Els
articles 47.1 i 49 de la LBRL, l'article 178 del text refós de la Llei municipal i del règim
local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 6066 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, determinen el procediment a seguir per a
l’aprovació dels reglaments locals. En essència, és el que seguidament s’indica:
1r. Aprovació inicial pel Ple de la modificació puntual. L’acord requereix el vot
favorable de la majoria simple dels membres presents de la corporació. L’acord
d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s’ha de publicar al Butlletí Oficial
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la corporació.
2n. Informació pública i audiència de les persones interessades, per un termini
mínim de trenta dies hàbils, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments.
3r. Resolució de totes les reclamacions i els suggeriments presentats i aprovació
definitiva pel Ple. L’acord requereix el vot favorable de la majoria simple dels membres
presents. En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’acord d’aprovació
inicial esdevé definitiu.
4t. L’aprovació definitiva i el text íntegre del Reglament s’han de publicar al
tauler d’anuncis de la Corporació, al Butlletí Oficial de la província, al butlletí
informatiu local, si n’hi ha, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la referència
del BOP en què es publica el text íntegre.
L’Ajuntament de Reus ha de trametre a l’Administració de l’Estat i a la de la
Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies, l’acord d’aprovació definitiva
del Reglament de participació i la còpia íntegra i fefaent d’aquest.

QUART.- Procedència del present informe jurídic.
El present informe s’emet en exercici de la funció d’assessorament legal preceptiu
propi de la Secretaria municipal i, específicament, a l’empara del que estableix l’article
3.3.D).1 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic
dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, a saber «en
tot cas s’ha d’emetre un informe previ en els supòsits següents: 1r Aprovació o
modificació d’ordenances, reglaments i estatuts rectors d’organismes autònoms,
societats mercantils, fundacions, mancomunitats, consorcis o altres organismes
públics adscrits a l’entitat local».
Dels anteriors antecedents i fonaments en resulten les següents
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CONCLUSIONS
De tot l’exposat, es conclou que el text proposat del nou Reglament del Consell de la
FP, en els termes previstos en aquest informe a partir de l’informe proposta emès pels
serveis tècnics d’educació, és conforme a l’ordenament jurídic vigent; compleix amb
les prescripcions del Reglament de Participació Ciutadana ( RPC en endavant) i
respecta el contingut mínim que marca l’article 57 del RPC.
Des d’assessoria es va elaborar un model de reglament de consells municipals que és
respectat per la proposta del reglament del Consell de la FP.
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L’òrgan competent per aprovar aquesta modificació és el Ple de l’Ajuntament. La
competència és indelegable, i l’acord requereix majoria simple.
Aquest és el meu criteri, que sotmeto, no obstant, a qualsevol altre més fonamentat
en dret.

SOLEDAD PASCUAL DIAZ
TÈCNICA DE L’ASSESSORIA JURÍDICA
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