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PLENARI DEL CONSELL DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA CIUTAT DE 
BARCELONA 7/2/2019 
 
ACTA 1/2019 
 
Al Saló de Cròniques de l’Ajuntament de Barcelona a les 12:10 hores del dia 7 de 

febrer de 2019, es reuneix el Plenari del Consell de Formació Professional de la ciutat 

de Barcelona en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Miquel Àngel ESSOMBA I 

GELABERT, que exerceix com a president per delegació de l’Alcaldia. Hi concorren les 

Regidores i Regidors Il·lma. Sra. Irma ROGNONI i VIADER, Il·lma. Sra. Montserrat 

BENEDÍ I ALTÉS, Il·lm. Sr. Gerard ARDANUY i MATA, Il·lma. Sra. Maria ROVIRA i 

TORRENS, Il·lma. Sra. Maria Magdalena BARCELÓ VEREA, Il·lm. Sr. Alberto 

VILAGRASA GIL i les Sres/Srs. Emilia ANDREU ALMÉCIJA, Bernat JIMÉNEZ 

CISNEROS, Emili PÉREZ BUSTIN, Paco RAMOS MARTÍN, Ricard FERNÁNDEZ 

ONTIVEROS, Neus PONS PENA, Elena DE LA CAMPA ALONSO, Rodrigo PLAZA 

PÉREZ, Raquel DE HARO GONZÁLEZ, Josep FRANCÍ I CARRETÉ, Iris Mª MOLINA 

ÁVILA, José Ignacio GOROSTIAGA CANALS, Jesús MARTIN RIVERA, Eva 

GAJARDO RODRÍGUEZ, Melcior ARCARONS RUA, José Luis DURÁN MOYANO, 

assistits per la secretària delegada de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, 

Sra. Ana García Cachafeiro, per delegació del secretari general de l’Ajuntament de 

Barcelona de data 3 de desembre de 2018, que certifica. Assisteixen també la 

responsable de projectes estratègics de l’Institut Municipal d’Educació, Sra. Laia 

Herrera Pujol, i la Sra. Lídia Gàllego Andrés, del Grup Municipal Demòcrata. 

Excusen la seva assistència les Regidores i Regidors Il·lma. Sra. Laia ORTÍZ i 

CASTELLVÍ, Il·lm. Sr. Agustí COLOM i CABAU, i Il·lma. Sra. Montserrat BALLARIN 

ESPUÑA, i els Srs. Leandre MAYOLA TRESSERRAS, Manuel REYES HARO, Jose 

Antonio FERNÁNDEZ MANRIQUE i Ramon LAMIEL i VILLARÓ. 

 

A les 12,10 hores s’obre la sessió d’acord amb la convocatòria cursada, i amb el 

següent  

 

ORDRE DEL DIA: 

1. Projecte de nou Reglament del Consell de la Formació Professional de la ciutat de 

Barcelona. 

2. Informe: la formació professional motor del desenvolupament econòmic a 

Barcelona (2015-2019) 

3. Precs i preguntes. 

 

El president dóna la benvinguda als membres del Plenari i assenyala que el primer 

punt de l’ordre del dia és l’aprovació si s’escau del projecte de nou Reglament del 

Consell de la Formació Professional de la ciutat de Barcelona. 
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La Regidora del Grup Municipal Demòcrata, Il·lma. Sra. Irma Rognoni, anuncia que el 

seu vot és favorable a l’aprovació del reglament i assenyala que no es podrà quedar a 

tota la sessió per un problema d’agenda. 

1.- Projecte de nou Reglament del Consell de la Formació Professional de la 

ciutat de Barcelona. 

El President dóna la paraula a la Gerent de l’IMEB Sra. Emília Andreu Almecija qui 

explica que a la darrera sessió de la comissió permanent es va comunicar la necessitat 

d’adaptació de la normativa per tal d’actualitzar-la i adequar-la al reglament general de 

participació de l’Ajuntament i es va presentar la proposta de reglament. Assenyala que 

s’ha partit de la proposta del 2014 adequant-la  a la normativa actual, i que amb les 

aportacions que s’han rebut dels membres de la Comissió Permanent, s’ha elaborat la 

proposta que avui es presenta a aprovació del plenari del Consell de la FP. 

La Gerent procedeix a exposar de forma resumida les esmenes presentades 

especificant aquelles que s’han acceptat i incorporat al text de la proposta de 

Reglament, aquelles que s’han estimat parcialment i que per tant s’incorporen si bé 

amb matisos al text del reglament, i aquelles esmenes que s’han rebutjat.  

 

A continuació es manté un debat entre els membres del Plenari sobre la proposta de 

Reglament, i concretament hi intervé el senyor Melcior Arcarons, en representació de 

la Fundació Escola Cristiana per manifestar la disconformitat de l’entitat que 

representa amb el fet de que la Fundació Escola Cristiana no en tingui un representant 

al Consell o més presència al menys a la comissió permanent degut al pes que té 

aquesta entitat en matèria de formació professional ja que representa 22 centres de 

formació professional reglada. Intervé també la senyora Elena de la Campa en 

representació de la PIMEC per tal de manifestar el suport al posicionament de la 

Fundació Escola Cristiana i afegir que no  entén la inclusió del Consell de Gremis, 

inclusió aquesta que també qüestiona la Sra. Iris Molina en representació de Foment 

de Treball. 

 

La Gerent assenyala que la Fundació Escola Cristiana es considera representada en 

l’àmbit de representants d’escoles privades i escoles privades concertades i explica 

que el Consell de gremis s’ha inclòs en substitució del Gremi d’Hosteleria, per tal 

d’incloure’n una entitat de segon nivell que englobi tots els gremis i no només el 

d’hosteleria. 
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El President, Sr. Miquel Àngel Essomba, afegeix que s’ha mirat d’elaborar un 

reglament de ciutat i no pas de govern i s’ha tractat de que no hi hagin disfuncions de 

forma que hi hagi massa membres que no hi assisteixen, ja que es volen ens vius i 

aquest fet comporta la conveniència d’apostar per la dinàmica de grups de treball. 

 

Acte seguit se sotmet la proposta de reglament a votació resultant la proposta de 

reglament aprovada amb el següent resultat de la votació: tres vots en contra dels 

representants de la PIMEC, la Fundació Escola Cristiana i el Gremi d’Hosteleria, les 

abstencions del Regidor no adscrit, i la Regidora i Regidor dels grups municipals CUP- 

Capgirem Barcelona i PP, i els vots a favor de la resta d’assistents en representació 

del Grup Municipal BeC, Grup Municipal Demòcrata, Grup Municipal Cs, Grup 

Municipal ERC, IMEB, Consorci d’Educació, Barcelona Activa, Fundació BCN 

Formació Professional, Àrea de drets socials de l’Ajuntament de Barcelona, Institut 

escola de Treball, Foment de Treball, Cambra de Comerç de Barcelona, UGT i CCOO. 

 

2.- Informe: la formació professional motor del desenvolupament econòmic a 

Barcelona (2015-2019) 

A continuació el President, Sr. Miquel Àngel Essomba, procedeix a presentar el segon 

punt de l’ordre del dia: l’Informe la formació professional motor del desenvolupament 

econòmic a Barcelona (2015-2019). 

Una vegada presentat el segon punt de l’ordre del dia, la Gerent de l’IMEB, Sra. Emília 

Andreu, anuncia la proposta de constituir grups de treball per tal de tractar algunes 

matèries específiques i concretament les següents: joves i ocupació de persones amb 

diversitat funcional, segregació per motiu de gènere i prestigi de la Formació 

Professional. 

 

En relació a aquest anunci de constitució de grups de treball hi intervé el Sr. Josep 

Francí, representant de la Cambra de Comerç de Barcelona assenyalant que està 

d’acord amb els tres temes plantejats però que s’ha de tenir consciència que la 

desigualtat de gènere no és un problema només de la FP. Per la seva part els 

representants de Comissions Obreres indiquen la conveniència de tractar els temes de 

manera transversal, i tenir en compte les necessitats educatives especials i altres 

col·lectius amb risc de vulnerabilitat. 
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La Gerent de l’IMEB, Sra. Emília Andreu, assenyala que en tot cas es convocarà els 

membres del Consell de la Formació Professional perquè designin les persones que 

puguin participar en els grups de treball en representació dels diferents membres i 

afegeix que  els temes es poden ampliar o tractar de manera transversal si es 

considera convenient. 

 

3.- Precs i preguntes 

Finalment, el President anuncia com a tercer punt de l’ordre del dia el torn de precs i 

preguntes, i sense que es plantegi cap prec ni pregunta no havent-hi més assumptes a 

tractar, s’aixeca la sessió per part de la Presidència a les 13’25 hores. 

 

 

 

 

 

       Vist – i - plau 
Ana García Cachafeiro    Miquel Àngel Essomba i Gelabert 
Secretaria Delegada     President 
 


