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ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA REALITZADA PEL PLENARI DEL CONSELL DE LA
FORMACIÓ PROFESSIONAL DE TERRASSA EL 19 D’ABRIL DE 2017

PRESIDÈNCIA
Sra. Rosa Maria Ribera, vicepresidenta del Consell FP, regidora del Servei d’Educació.
MEMBRES ASSISTENTS
Sr. Albert Llargués
Sr. Aleix Soler
Sra. M. Dolores Megias
Sra. Encarna Montaño
Sr. Ferran Fontané
Sr. Jordi Lartuna
Sr. Josep Guimerà
Sr. Lluis Alcalà
Sra. Luci Morera
Sra. Marta Dinarès

Sra. Mónica Gil
Sra. Natàlia Perona
Sr. Rafael Clemente
Sra. Rosa Ribera
Sr. Xavier Matilla
SECRETÀRIA
Sra. Marta Dinarès

A la sala Presidència de l’Ajuntament de Terrassa, a dinou d’abril de l'any dos mil disset, es
reuneix el Plenari del Consell de la Formació Professional de Terrassa, en sessió Extraordinària.
Presideix l’acte la Sra. Rosa Maria Ribera.
S’inicia la sessió quan passen cinc minuts de les tretze hores del dia de la data. La Sra. Rosa
Ribera, vicepresidenta de l’executiva del Consell de l’FP dóna la benvinguda a les persones
assistents i recorda el motiu de l’extraordinària sessió: l’aprovació del Reglament d’organització i
funcionament del Consell de l’FP de Terrassa.
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1. Lectura i aprovació de l’acta de la reunió anterior
La Sra. Rosa Ribera inicia la sessió demanant al personal assistent per possibles
esmenes de l’acta de la reunió anterior. Es dóna per aprovada en no haver cap
modificació.
2. Aprovació del Reglament d’organització i funcionament del Consell de l’FP de
Terrassa
Es passa al següent i únic punt del dia, el Reglament d’organització i funcionament del
consell de l’FP. La Sra. Rosa Ribera explica les aportacions que han fet des del servei
de Polítiques de Gènere respecte al llenguatge no sexista.
La Sra. Rosa Ribera va llegint i aclarint punt per punt, les noves aportacions que les
persones participants van acceptant o modificant. Els canvis mes significatius han
estat:
- Mantenir l’estructura d’organització i de funcionament actual del Consell de l’FP,
valorada molt positivament pel Plenari, adequant-lo en aquells aspectes referents a la
participació de les entitats i de la ciutadania per adaptar-lo al Reglament de
participació ciutadana.
- Reconvertir el “Títol II. Organització i funcionament dels primers estatuts” en “Títol II.
Òrgans i atribucions” i “Títol III. Funcionament i organització”.
- Ampliar la composició del Plenari, incorporant la representació dels àmbits
d’Universitats, Innovació i Activitats econòmiques.
- Regular l’elecció de la Vicepresidència.
- Ampliar la composició de la Comissió Permanent, incorporant la representació dels
àmbits d’Universitats, Innovació i Activitats econòmiques.
- Actualitzar les funcions de la Secretaria.
- Regular de forma més concreta el desenvolupament de les sessions del Plenari i de
la Comissió Permanent.
- Regular el quòrum per donar validesa a les convocatòries i a les votacions.
- Regular els terminis i contingut de les convocatòries i de les actes.
La Sra. Natàlia Perona proposa que es tingui en consideració i es vetlli el tema de la
paritat pel que fa a les persones membres del Consell.
S’aprova el Reglament per majoria.
Cloenda.
La Sra. Rosa Maria Ribera agraeix la feina que els diferents agents i actors estan
duent a terme a favor de la Formació Professional així com l’assistència a tothom en
aquesta sessió extraordinària i necessària per a l’aprovació del reglament del Consell.
Es dóna per finalitzat l’acte quan són les catorze hores del dia de la data, de la qual
s’estén la present acta.
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