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ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

El Consell Comarcal del Bages, en el marc de les seves funcions de coordinació de 
les iniciatives del territori, formula proposta de constitució d’una Taula de Formació 
per coordinar les diverses realitats que, en l’àmbit de la formació continuada i 
ocupacional, tenen lloc a la comarca del Bages. 

La formació, en el marc de la societat del coneixement, ha esdevingut un element 
clau per al desenvolupament econòmic i social. Avui més que mai, les empreses 
necessiten personal ben format, amb competències que els permetin exercir les 
seves funcions i estar al dia de les innovacions constants que es produeixen en cada 
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àmbit econòmic i social. La formació continuada, que ha estat sempre important, s’ha 
convertit en un element clau per a qualsevol empresa. D’altra banda, qualsevol 
persona que vulgui millorar la seva situació laboral o hagi d’adaptar-se al nou mercat 
de treball necessita la formació per poder fer realitat les seves aspiracions.  

Diversos estudis sobre la situació laboral dels diferents col•lectius de la nostra 
comarca (joves, persones més grans de 45 anys, aturats...) mostren la necessitat de 
coordinar les iniciatives i propostes de formació, atesos alguns desajustos entre 
l’oferta i la demanda. La manca de cooperació i de coordinació dificulten l’efectivitat 
de la formació a la nostra comarca. Així mateix reclamarem la necessitat de més 
compromís i concertació en la planificació i gestió de la formació. Les necessitats de 
les empreses i la situació dels diferents col•lectius s’han de conjuminar per poder fer 
més eficaç l’oferta formativa i aconseguir que la formació estigui al servei del 
desenvolupament comarcal. 

La Taula de Formació del Bages es constitueix com un òrgan de participació 
sectorial, de caràcter consultiu i com una plataforma estable de treball i de reflexió en 
la qual tindran presència els agents educatius, socials i econòmics de la comarca.  

La Taula de Formació treballarà en la millora i l’impuls de la formació pel treball a la 
comarca. Aposta per l’agilitat i la flexibilitat en l’adaptació de la formació professional 
als canvis socioeconòmics i reclamarà als organismes  competents aquelles millores 
en la gestió que siguin necessàries.  

El Consell Comarcal, amb aquesta iniciativa, vol fer una aportació que doni valor 
afegit al treball que ja fan els agents socioeconòmics (empresaris, sindicats) i els 
diferents actors que organitzen activitats formatives (administració, centres 
homologats, universitats...).  

En definitiva, volem que la formació sigui un instrument eficaç al servei de la 
concertació comarcal i ajudi els municipis i la comarca a superar els reptes que 
planteja el desenvolupament econòmic i social. 

 

Article 1. Finalitat 

La Taula de la Formació del Bages s’adscriu orgànicament al Consell Comarcal del 
Bages. Es crea com a òrgan de participació sectorial, el qual té la consideració 
d’òrgan comarcal complementari que forma part de l’estructura organitzativa del 
Consell Comarcal, i que es troba regulat en els articles 62 a 64 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, sense personalitat jurídica pròpia, amb l’objectiu de millorar la 
formació professional al Bages. 

La finalitat d’aquest acord de constitució és la d’establir els canals organitzatius i de 
participació, els òrgans de govern i de representació, com també les seves funcions, 
objectius i competències. 
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Article 2. Objectius 
 

Són objectius de la Taula de la Formació del Bages: 
 

• Treballar de manera coordinada entre els diferents agents i organismes 
existents a la comarca vinculats a la formació professionalitzadora, per 
multiplicar l’impacte de les actuacions, evitar solapaments i duplicitats en 
l’oferta, i, optimitzar els recursos existents.  

• Facilitar l’adequació entre la formació ofertada i la demanda empresarial.  
• Gestionar una plataforma per difondre l’oferta formativa per tal que les 

persones i les empreses puguin conèixer la formació que es fa a la comarca. 
• Fomentar i prestigiar la formació professional. 
• Elaborar i consensuar acords específics en relació amb la situació de la 

formació professionalitzadora, especialment del sector industrial.  
• Impulsar i dinamitzar accions conjuntes específiques en temes d’interès 

compartit, sens perjudici del que cada entitat o centre porta a terme en el seu 
àmbit d’actuació.  

• Impulsar l’acreditació de competències per part de centres i persones 
interessades i fer arribar la necessitat d’agilitar els tràmits d’acreditació a 
l’administració corresponent.  

• Anticipar tendències pel que fa a necessitats de formació de les empreses del 
territori, dels recursos necessaris, dels interessos i inquietuds del potencial 
alumnat, i dels canvis a la normativa.  

• Avaluar i desplegar millores en els diferents instruments de gestió en relació 
amb l’impuls i la millora en la formació, sobretot en relació amb la vinculació 
centre, alumnat i empresa.  

• Potenciar la innovació en les polítiques de formació, a partir de la interacció, 
l’intercanvi de coneixement i experiències i l’avaluació entre el conjunt 
d’agents del territori català.  

 
 
Article 3. Funcions 

 
La Taula de la Formació del Bages assumeix les funcions següents:   

• Fomentar la participació i la concertació dels agents i entitats implicats.  
• Proposar estudis, projectes i programes, d’interès comarcal, relacionats amb 

la formació professionalitzadora. 
• Proposar una programació de formació coherent amb les necessitats del 

mercat de treball local i comarcal. 
• Esdevenir un espai comarcal de diàleg, de debat, d’informació, d’estudi i 

d’opinió sobre temes d’interès per les entitats relacionades amb la formació 
reglada, ocupacional i continuada. 
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• Ser un òrgan de consulta en la presa de decisions sobre temes que tinguin 
incidència i interès en les polítiques comarcals adreçades a la formació dels 
treballadors/res i persones en situació d’atur. 

• Presentar informes, iniciatives i propostes als organismes competents.  
• Altres que se li puguin encomanar 

 
 

Article 4. Composició 
  

Entitats membres de la Taula de la Formació del Bages: 
 

• El Consell Comarcal del Bages 
• L’Ajuntament de Manresa 
• Generalitat de Catalunya: Departament d’Ensenyament, Departament de 

Treball i ACCIÓ. 
• Agrupacions empresarials i sindicals amb representació comarcal que 

manifestin el seu interès d’adhesió 
• Institucions, entitats i centres de Formació Professional i de Formació 

Ocupacional de la comarca que estiguin vinculades a la formació professional i 
que manifestin el seu interès d’adhesió  
 

 
Article 5. Òrgans de participació 
 
Pel desplegament de les activitats es configuren els òrgans de treball següents: 

 
• L‘Assemblea general 
• La presidència i la vicepresidència 
• La comissió tècnica 
• Les comissions específiques 
• La secretaria tècnica 

 
 

Article 6. Assemblea General 
 
 
L’Assemblea general o Plenari està constituïda per totes les persones que formen 
part del Taula de la Formació del Bages, de la següent manera: 

 
•    2 representants del Consell Comarcal del Bages: el president/a del Consell i 

el         conseller/a de l’Àrea de Desenvolupament Comarcal. 
•    2  representants a designar per l’Ajuntament de Manresa 
•    2 representants a designar per la Delegació del Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya 
• 2 representants a designar per la Delegació del Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya 
 

4 
 

Muralla de Sant Domènec, 24 - 08241 MANRESA N.I.F: P-5800009-B - DIR3: L06090007 - Tel. 93 693 03 50 - web: www.ccbages.cat - a/e: consell@ccbages.cat 
 



 
 

• 1 representant a designar per la Delegació de l’Agència per la competitivitat 
de l’empresa (Acció) de la Generalitat de Catalunya 

• Els representants de les Agrupacions empresarials i sindicals amb 
representació comarcal que s’hagin adherit. 

• Els representants de les institucions, entitats i centres de la comarca que 
estiguin vinculades a la formació professional i que s’hagin adherit. 

 

L’Assemblea serà convocada pel President, com a mínim dos cops a l’any i sempre 
que   ho consideri necessari, o a petició d’una quarta part dels membres que 
integrin l’Assemblea. 

 
L’Assemblea té les següents atribucions: 

• Les funcions pròpies esmentades a l’Article 3. 
• Escollir els representants de les Agrupacions empresarials i sindicals, i els 

representants de les institucions, entitats i centres vinculats a la formació que 
formaran part de la Comissió Directora. 

• Aprovar o desestimar les propostes de la Comissió Directora. 
• Aprovar el Pla de Treball anual i l’informe anual de les activitats realitzades. 
• Elaborar i modificar, si s’escau, el reglament de règim intern i els estatuts de 

la Taula de la Formació. 
 

Article 7. Presidència   

 

La Presidència de la Taula de la Formació del Bages l’ostentarà el President/a del 
Consell Comarcal del Bages, i tindrà les següents atribucions:  

• Representar la Taula de la Formació del Bages 
• Convocar i presidir les sessions de l’Assemblea General i també les d’altres 

òrgans i comissions que s’estableixin, si bé en aquests darrers casos, podrà 
delegar en el Vicepresident/a.  

• Vetllar per l’execució dels acords presos. 
• Convidar persones en qualitat de tècnic/a per determinats temes a la 

Comissió Directora i altres persones delegades que formin part de 
l’Assemblea General. 

• Totes aquelles que li siguin expressament delegades o encomanades per 
l’Assemblea General. 

 
La Vicepresidència de la Taula de la Formació del Bages l’ostentarà el conseller/a 
responsable de l’Àrea de Desenvolupament comarcal, que assumirà totes aquelles 
funcions que li siguin delegades per la presidència. 
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Article 8. Comissió Tècnica 

 

 La Comissió tècnica estarà integrada pels següents membres: 

• President/a: El president/a de la Taula de la Formació del Bages. El 
president/a podrà delegar la presidència de la Comissió directora en el 
vicepresident/a.   

 

 Vocals:  

• 1 representant designat per l’Ajuntament de Manresa  
• 1 representant designat per la Delegació del Departament d’Ensenyament de 

la Generalitat de Catalunya 
• 1 representant designat per la Delegació del Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya 
• 1 representant designat per la Delegació de l’Agència per la competitivitat de 

l’empresa (Acció) de la Generalitat de Catalunya  
• Fins a 4 representants de les Agrupacions empresarials i sindicals amb 

representació comarcal que s’hagin adherit. 
• Fins a 4 representants de les institucions, entitats i centres de la comarca que 

estiguin vinculades a la formació professional i que s’hagin adherit.  
 

La Comissió tècnica serà convocada pel President/a. Anualment es fixarà un 
calendari de reunions, com a mínim es reunirà dos cops a l’any i sempre que ho 
consideri necessari, o a petició d’una quarta part dels membres que l’integren. 

 
Són funcions de la Comissió tècnica: 

• Executar els acords de l’Assemblea General i portar a terme totes aquelles 
actuacions i iniciatives que consideri necessàries. 

• Realitzar o encarregar informes en relació a temes d’interès per a la Taula de 
la Formació, per a la seva consideració a l’Assemblea. 

• Proposar a l’Assemblea General el Pla de Treball anual i avaluar, de forma 
periòdica, les actuacions portades a terme.   

• Proposar a l’Assemblea General la creació de comissions específiques de 
treball i la seva composició. 

• Modificar, si s’escau, el Reglament de règim intern i els estatus de la Taula de 
la Formació, que s’hauran de ratificar. 

• Aquelles que li siguin encomanades expressament per l’Assemblea General o 
pel President/a. 
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Article 9. Comissions Específiques 

 

Les Comissions específiques, o grups de treball, estaran integrades per membres 
de l’Assemblea general designats per la Comissió directora. També podran formar 
part, per decisió de la Comissió directora, persones a títol individual o institucional 
que tinguin una rellevància professional reconeguda i vinculada a l’àmbit  de les 
comissions que es creïn.  

Les comissions específiques tindran funcions temporals, concretes i determinades 
segons les matèries a tractar. 

Les funcions vindran marcades per la Comissió directora i pel Pla de treball que 
s’aprovi anualment. La seva funció bàsica serà la documentació, l’estudi, la 
informació i l’elaboració de propostes que traslladaran a la Comissió directora.  

 
Article 10. Secretària Tècnica 

 
 

La secretaria tècnica de la Taula de la formació, amb veu i sense vot, la portarà a 
terme personal tècnic de l’Àrea de Desenvolupament comarcal del Consell Comarcal 
del Bages.  Aquest personal assistirà al President/a, convocarà les reunions, 
redactarà les actes de les sessions, vetllarà pel compliment dels estatuts i farà el 
seguiment i acompanyament de les comissions específiques i la comissió directora. 
 
 
Article 11. Sessions i funcionament 
 
 
El funcionament de les sessions de la Taula de la Formació del Bages haurà de tenir 
en compte els següents aspectes: 
 
• Les sessions s’hauran de convocar, com a mínim, amb una setmana d’antelació, 

llevat de les extraordinàries amb caràcter urgent. 
• Els òrgans de participació es constituiran vàlidament amb l’assistència de dos 

terços del seu nombre legal de persones membres o el mateix dia, i segons 
convocatòria, amb el nombre de persones membres que hi hagin assistit. 

• Els acords s’adoptaran per majoria simple dels membres presents. 
• L’adopció d’acords es produeix mitjançant votació ordinària. El vot es pot emetre 

en sentit afirmatiu o negatiu. Així mateix hom podrà abstenir-se de votar. També 
es consideraran aprovades per assentiment les propostes que, un cop 
anunciades pel president/a, no originin cap objecció o oposició. 

• L’assistència i el vot són personals i indelegables. En el cas de votació amb 
resultat d’empat, se n’haurà d’efectuar una altra i, si persisteix l’empat, decidirà 
el vot de la qualitat del President/a. 
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Article 12. Finançament 
 
 
El finançament del funcionament ordinari de la Taula de la Formació del Bages es 
realitzarà a càrrec del pressupost ordinari del Consell Comarcal del Bages.  
 

 
Article 13. Causes o pèrdua de la condició de membre 
 
 
Es perdrà la condició de ser persona membre de la Taula de la Formació per tres 
causes: 
 

• Dissolució de la entitat a la qual representa. 
• A petició pròpia. 
• Absència injustificada de 3 reunions consecutives dels òrgans de participació 

del Consell: Comissió Directora i Assemblea General.            
 
 
Article 14. Vigència dels nomenaments 
 
 
La vigència dels nomenaments de la representació política serà fins a final de 
mandat polític. Els representants de la resta d’administracions o ens seran designats 
per qui correspongui.  
 
Les entitats podran nomenar una persona suplent per tal de substituir el seu 
representant en cas d’absència. Les persones que representen les entitats podran 
ser substituïdes per acord exprés de l’òrgan de decisió de l’entitat. En la primera 
sessió de l’Assemblea General que se celebri es constituirà la Taula de la Formació 
amb l’assistència de les persones designades pels òrgans corresponents. 
 

Article 15. Disposició final 

 

Per qualsevol aspecte no previst en aquestes normes serà d’aplicació subsidiària la 
normativa reguladora de l’organització i funcionament dels ens locals. 
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