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En/Na Soledad Pascual Díaz, Secretaria de la Comissió Informativa d'Activitats de la
Persona de l'Ajuntament de Reus.
CERTIFICO:

Signat electrònicament
Soledad Pascual Diaz
13/09/2022

Que la COMISSIÓ INFORMATIVA D'ACTIVITATS DE LA PERSONA, en sessió duta a terme
el dia 12 de setembre de 2022, va informar favorablement l'acord que seguidament es
transcriu, amb la salvetat i a reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta,
segons el que disposa l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals:
Educació. Aprovació de la creació del Consell de la Formació Professional de
Reus i aprovació del seu del Reglament regulador
Atès que 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. Així
mateix, en l’article 173 es determina que els municipis poden constituir consells
municipals com a òrgans i instruments de consulta i participació en l’exercici
d’aquestes funcions.
Atès que l’Ajuntament de Reus, de la mà de les regidories d’Educació i d’Empresa i
Ocupació, a través del Mas Carandell, fent ús de les facultats que li confereix la
legislació vigent i 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. Un espai col·laboratiu,
de participació, treball en xarxa i transversal com a eina útil per impulsar l’FP a la
ciutat.
Atès que així mateix, l’ajuntament per tal d'articular la seva voluntat d’incrementar la
participació dels ciutadans i ciutadanes en els afers públics i en la vida col·lectiva de la
ciutat, considera que cal promoure espais estables de participació en els diferents
àmbits que encaren reptes importants, com és el cas de la Formació professional.
Atès que en l’àmbit educatiu es troba recollida aquesta necessitat de crear un òrgan
de de participació en el pla d’actuacions (acció 60) del Pla Local d’Educació aprovat
definitivament en el Ple municipal, en sessió duta a terme el 21 de gener de 2022. I en
l’àmbit de treball, es troba recollit en l’Estratègia de desenvolupament socioeconòmic i
d’ocupació de Reus que es va presentar a principis de juliol de 2021, i que té entre un
dels sis projectes estratègics la potenciació de l’oferta formativa del territori local.
Vist l’informe tècnic emès el dia 2 de setembre de 2022 mitjançant el qual es posa de
manifest la necessitat d’aprovar la reglamentació del nou Consell de la Formació
Professional de Reus per aconseguir en els propers anys la màxima participació de tots
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els sectors, obrir més espais d’intervenció i col·laboració procurant que tothom es
senti particip i agent transformador en matèria de Formació Professional. També es
justifica la creació d’un consell a partir del Sistema FP.Cat que promou la Generalitat
de Catalunya que pretén promoure aliances territorials i aprofitament de recursos i
impuls de nous projectes tal i com es reflecteix en el primer Pla que es posa en marxa
després de l’aprovació de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació
professionals i ja amb l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de
Catalunya en funcionament, que s’anomena IV Pla general del Sistema de Formació i
Qualificació Professionals de Catalunya (2021-2023) aprovat pel govern el passat 21
de desembre de 2021.

Signat electrònicament
Soledad Pascual Diaz
13/09/2022

Les regidories competents en matèria d’ Educació, Treball i Empresa de l’Ajuntament
de Reus, - en aquest mandat regidories d’Educació, i regidoria d’Empresa i Ocupació a
través de l’IMFE Mas Carandell, es coordinaran política i tècnicament per tal
d’aconseguir d’ara endavant i en els propers anys la màxima participació de tots els
sectors, obrir més espais d’intervenció i col·laboració, si s’escau, i procurant que
tothom es senti partícip i agent transformador en matèria de FP.
La coordinació tècnica s’encarregarà de les següents funcions:
a) El suport tècnic al Consell Plenari i als grups de treball.
b) L’organització administrativa del Consell
c) El registre de la correspondència i l’arxiu de la documentació que es generi en les
sessions del Consell Plenari.
d) L’elaboració d’una memòria i un balanç al final del mandat de l’activitat realitzada
pel Consell.
e) Totes aquelles que li siguin encarregades per la presidència
Vist l’informe jurídic emès per la secretaria general d’aquest Ajuntament, en data 2 de
setembre de 2022 en el qual s’informa favorablement sobre el contingut de la
proposta.
Atès que la competència per aprovar aquests acords correspon al Ple de la Corporació,
de conformitat amb l’article 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 (TRLMRLC) , i
l’article 22.2.d. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LBRL), d’acord amb el procediment establert en l’article 63 del Decret 179/1995, de
13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens local (ROAS)
i l’article 178 TRLMRLC.
Per tot l’exposat i amb el previ dictamen de la Comissió Informativa d’Activitats de la
Persona, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar la creació del Consell de la Formació Professional com a òrgan
consultiu de l’Ajuntament de Reus
Segon: Aprovar inicialment el Reglament del Consell de la Formació Professional en
els termes que consten a l’expedient.
Tercer: Sotmetre aquest acord al tràmit d’informació pública en la forma que es
determina a l’article 178 del Decret legislatiu 2/2003, i la resta de la normativa que
desenvolupa aquest precepte, per a la presentació de reclamacions i suggeriments. Si
en l’esmentat termini no se’n formulen, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.
I perquè consti i tingui els efectes que correspongui, lliuro la present certificació, a la
ciutat de Reus.
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La Secretaria
Soledad Pascual Díaz
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