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12504 LLEI 19/1997, de 9 de juny, per la qual es modi-
fica la Llei 1/1986, de 7 de gener, per la qual es 
crea el Consell General de Formació Professio-
nal. («BOE» 138, de 10-6-1997.)

JUAN CARLOS I

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de la creació del Consell General de Formació Pro-
fessional per la Llei 1/1986, de 7 de gener, com a òrgan 
consultiu, de participació i d’assessorament al Govern en 
matèria de formació professional, s’han produït una sèrie 
de transferències en la matèria a les comunitats autòno-
mes que tenen atribuïda la corresponent competència en 
virtut de les previsions constitucionals i estatutàries. Això 
aconsella modificar la composició del Consell per donar 
entrada als representants de les comunitats autònomes i 
de les ciutats de Ceuta i Melilla amb la finalitat de disse-
nyar una línia d’actuació coordinada a través de l’elabora-
ció de criteris homogenis que han d’aplicar les diferents 
administracions públiques competents en la matèria.

Article únic.

S’introdueixen les modificacions següents a la Llei 
1/1986, de 7 de gener, per la qual es crea el Consell Gene-
ral de Formació Professional:

U. El número 1 de l’article únic queda redactat de la 
manera següent:

«1. Es crea el Consell General de Formació Pro-
fessional adscrit al Ministeri de Treball i Afers Socials, 
com a òrgan consultiu i de participació institucional 
de les administracions públiques i d’assessorament 
del Govern en matèria de formació professional.»

Dos. Al número 2 de l’article únic s’introdueixen les 
modificacions següents:

«2. Les competències del Consell General de 
Formació Professional són les següents:

a) Elaborar i proposar al Govern, per a la seva apro-
vació, el Programa nacional de formació professional, 
dins del marc del qual les comunitats autònomes amb 
competències en la gestió d’aquell poden regular per al 
seu territori les seves característiques específiques.

b) Controlar l’execució del Programa nacional i 
proposar-ne l’actualització quan sigui necessari, 
sense perjudici de les competències de les comuni-
tats autònomes en aquest àmbit.

d) Informar sobre qualsevol assumpte que, 
sobre formació professional, li puguin sotmetre les 
administracions públiques.»

Tres. El número 3 de l’article únic queda redactat de 
la manera següent:

«3.1 El Consell General està compost per:
a) Un president. N’ocupen la presidència, alter-

nativament i per períodes anuals, el ministre d’Edu-
cació i Cultura i el ministre de Treball i Afers Socials.

b) Quatre vicepresidents, un per cadascun dels 
grups que l’integren, elegits pels vocals de cada 
grup i entre els vocals de cada grup, excepte en el de 
representants de l’Administració General de l’Estat, 
en què la vicepresidència correspon, alternativa-
ment, al secretari general d’Educació i Formació 

Professional i al secretari general d’Ocupació, per 
períodes anuals en els quals no exerceixi la presi-
dència el titular del departament.

c) Disset vocals en l’àmbit de l’Administració 
General de l’Estat, en representació de:

Deu representants dels ministeris d’Educació i Cul-
tura i de Treball i Afers Socials; n’exerceixen les voca-
lies respectives, alternativament, el secretari general 
d’Educació i Formació Professional i el secretari gene-
ral d’Ocupació, si no ocupen la vicepresidència corres-
ponent de l’Administració General de l’Estat.

Un representant per cadascun dels ministeris de 
Defensa, d’Economia i Hisenda, d’Indústria i Energia, 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, d’Administracions 
Públiques, de Sanitat i Consum i de Medi Ambient, 
designats pels titulars dels departaments respectius.

d) Disset vocals en representació de les comu-
nitats autònomes, així com un vocal per cadascuna 
de les ciutats de Ceuta i Melilla.

e) Dinou vocals per part de les organitzacions 
empresarials més representatives.

f) Dinou vocals per part de les organitzacions 
sindicals més representatives.

3.2 El secretari general del Consell, amb veu 
però sense vot, és el funcionari designat a proposta 
conjunta dels ministres d’Educació i Cultura i de Tre-
ball i Afers Socials.

3.3 El Consell adopta els acords per majoria. 
Amb aquesta finalitat els representants de les admi-
nistracions públiques tenen cadascun un vot i dos 
cadascun dels representants de les organitzacions 
empresarials i sindicals.

3.4 Els vocals del Consell poden ser substituïts, 
en les seves reunions, en cas d’absència o malaltia i, 
en general, quan hi hagi alguna causa justificada, 
que ha de ser comunicada per escrit a la Secretaria 
General del Consell.

3.5 Cada quatre anys s’ha de produir la renovació 
de la composició del Consell, tenint en compte per a 
això les modificacions que s’hagin produït quant a la 
representativitat en els seus corresponents àmbits ter-
ritorials de les organitzacions empresarials i sindicals.

3.6 Els membres del Consell General de Forma-
ció Professional i els seus suplents són nomenats pel 
ministre de Treball i Afers Socials a proposta dels res-
pectius departaments ministerials, i dels òrgans com-
petents de les comunitats autònomes, i de les orga-
nitzacions empresarials i sindicals més representatives. 
De la mateixa manera es disposa el seu cessament.»

Disposició addicional única.

El Consell ha d’elaborar la norma d’adaptació del seu 
Reglament de funcionament a les previsions d’aquesta Llei, 
norma que ha d’aprovar el Govern, a proposta conjunta dels 
ministres d’Educació i Cultura i de Treball i Afers Socials.

El Consell General de Formació Professional s’ha de 
reunir almenys un cop a l’any amb caràcter preceptiu.

Disposició final única.

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de la publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir.

Madrid, 9 de juny de 1997.
JUAN CARLOS R.  

 El president del Govern,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ


