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Óscar RAMIREZ LARA, Regidor-Portaveu del Grup Municipal del Partit 

Popular de Catalunya, en el seu nom i representació, d’acord amb la previsió 

continguda a l’article 111.2 del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament 

de Barcelona, en endavant ROM, en el temps i forma establert  

reglamentàriament, presenta les següents esmenes al Projecte  Normatiu del 
nou Reglament del Consell de la Formació Professional de la ciutat de 
Barcelona , sens perjudici de noves que es puguin plantejar durant el tràmit 

d’informació pública en el procediment. 

 

ANTECEDENTS 

I. La Comissió de Govern, en sessió celebrada el dia  28 de maig de 2020        
acordà aprovar el Projecte normatiu del nou Reglament del Consell de la 
Formació Professional de la ciutat de Barcelona, i donar-li el tràmit 
previst als arts 108 i següents del ROM. 
       

II. Dit acord va ser notificat al Portaveu del Grup municipal del Partit 
Popular en data  10 de juny de 2020 
 

 
III.  Vist l’anterior i d’acord amb el previst a l’apartat 2 de l’article 111 del 

ROM, es presenten les següents, 
 

 

 ESMENES 
 

1.-ESMENA PRIMERA:  ALS ANTECEDENTS 

D’addicció ( apartat 4 Antecedents) 

El redactat original és el següent: 

Així doncs l’aposta de la ciutat per la Formació Professional es segueix fent 

amb la consciència que el nostre model econòmic necessita de personal 

professional tècnic ben format, per donar resposta a les necessitats d’un 

mercat global i competitiu. Es treballa per a que la Formació Professional de 
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Barcelona formi part realment del desenvolupament econòmic de la nostra 

ciutat. 

Es proposa el següent redactat: 

Així doncs l’aposta de la ciutat per la Formació Professional es segueix fent 

amb la consciència que el nostre model econòmic necessita de personal 

professional tècnic ben format, per donar resposta a les necessitats d’un 

mercat global i competitiu. Es treballa per a que la Formació Professional de 

Barcelona formi part realment del desenvolupament econòmic de la nostra 

ciutat. L’adaptació continua i flexible dels estudis de la Formació 
Professional a les necessitats del mercat laboral en plena transició 
tecnològica és una necessitat del col·lectiu. 

Justificació: Presentem aquesta esmena perquè considerem que disposar 

d’una formació professional de qualitat i actualitzada a les necessitats d’una 

economia oberta i competitiva no pot ser només una opció sinó que ha de ser 

una necessitat que cal potenciar. 

 

2. ESMENA SEGONA: ALS ANTECEDENTS 

De modificació ( a l’apartat f Antecedents) 

El redactat original és el següent: 

f) Dissenyar propostes que siguin motor d’innovació , amb capacitat per a 

generar propostes polítiques i proveir d’estratègies a totes les parts que 

intervenen en la formació professional de la ciutat. 

Es proposa el següent redactat: 

f) Dissenyar propostes que siguin motor d’innovació pedagògica , amb 

capacitat per a generar propostes polítiques i proveir d’estratègies a totes les 

parts que intervenen en la formació professional de la ciutat, tot valorant l’ús 
de metodologies actives com el treball per projectes, el treball cooperatiu 
i l’ús de les TIC. 

Justificació: El text que proposem entenem que complementa la redacció de 

l’apartat, ja que en la definició de les propostes creiem convenient potenciar la 

pedagogia a emprar i també les metodologies per tal què serveixin de guia a 

les propostes polítiques. 
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3.- ESMENA TERCERA: A L’ARTICLE 3 

D’addicció ( afegir un apartat f a l’article 3) 

f) Promoure la creació d’un premi anual de reconeixement al mèrit docent 
per tal de distingir als professionals que hagin destacat pels mèrits en la 
seva tasca i trajectòria educativa, ja sigui a nivell individual o col·lectiu. 

Justificació: En consonància amb el reconeixement i el prestigi dels 

professionals per la seva tasca i trajectòria educativa. 

 

4.- ESMENA CINQUENA:  A L’ARTICLE 9, apartat final 

D’addicció ( afegir un nou apartat a l’article 9) 

eee) Una persona representant de l’Associació de Famílies Nombroses de 
Catalunya ( FANOC). 

Justificació: Atès que en la composició del Plenari s’ha volgut ampliar de 

forma notòria els membres integrants del mateix per així donar veu als diferents 

sectors implicats, entenem que la aportació d’un representant de l’Associació 

de Famílies Nombroses al Plenari  és necessàriament enriquidora. 

5.- ESMENA CINQUENA: A L’ARTICLE 12, apartat e) 

De modificació ( a l’article 12, apartat e) 

El redactat original és el següent: 

e) Aprovar la incorporació de les noves persones com a membres del Consell 

Es proposa el següent redactat: 

e) Aprovar la incorporació de les noves persones físiques i/o jurídiques com a 

membres del Consell. 

Justificació: Es tracta d’una esmena que pretén donar un matís en la redacció 

de l’apartat, i especificar la inclusió tant les persones físiques com de les 

jurídiques en qualsevol de les seves modalitats. 

6.- ESMENA SISENA: A L’ARTICLE 13, apartat final 

ii) Una persona representant de l’Associació de Famílies Nombroses de 
Catalunya ( FANOC). 

Justificació: Entenem que la composició de la Comissió Permanent, igual que 

la del Plenari, s’ha ampliat de forma considerable, i per la mateixa 
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argumentació que hem fet en l’esmena número 4, demanem incorporar un 

representant de l’Associació de famílies Nombroses de Catalunya.  

 

7.- ESMENA SETENA : A L’ARTICLE 18, apartat b. 

De modificació ( a l’article 18, apartat b) 

El redactat original és el següent: 

b) Assistir a les reunions del Plenari, de la Comissió permanent i dels grups de 

treball dels que formin part i justificar la seva absència davant la Presidència 

quan no ho puguin fer. 

Es proposa el següent redactat: 

b) Assistir a les reunions del Plenari, de la Comissió permanent i dels grups de 

treball dels que formin part i justificar la seva absència davant la Secretaria 

quan no ho puguin fer. 

Justificació: En consonància amb les funciones de la Secretaria recollides a 

l’article 16,apartat 2 a) - vetllar per la consolidació i l’ampliació de la participació 

de les persones membres del Consell-,  la justificació de les absències s’hauria 

de fer davant la Secretaria, com a òrgan tècnic i no de la Presidència. 

 

8.- ESMENA VUITENA: A L’ARTICLE 19, apartat 1. 

De modificació ( a l’article 19, apartat 1). 

El redactat original és el següent: 

1.- Si no hi ha reunits almenys una vegada en un any, el Consell Municipal, a 

proposta de la Comissió de Govern, previ informe del Consell de Ciutat, pot 

suprimir el Consell de la Formació Professional, motivadament. 

Es proposa el següent redactat: 

1.- .- Si no hi ha reunits almenys una vegada en un any, el Consell Municipal, a 

proposta de la Comissió de Govern, previ informe dels Serveis Jurídics, pot 

suprimir el Consell de la Formació Professional, motivadament. 

Justificació: En consonància amb l’article 2 del projecte normatiu que recull 

que el Consell de la Formació professional és un òrgan consultiu, de 

participació social, entenem que l’informe previ a la seva supressió no ha de 

ser emès per un altre òrgan consultiu com és el Consell de Ciutat, sinó pels 

serveis jurídics que motivadament haurien d’explicitar les circumstàncies de la 

decisió. 
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Per tot això,  

SOL·LICITA 

Primer.- Considereu presentat aquest escrit i fets els suggeriments d’esmenes 

que s’hi recullen i que n’acordeu l’aprovació i inclusió en la fase d’aprovació del 

Projecte normatiu relatiu a l’aprovació del Nou Reglament del Consell de la 

Formació Professional de la ciutat de Barcelona. 

Segon.- Que, en qualsevol supòsit, es doni a aquest escrit d’esmenes una 

resposta raonada. 

 

Barcelona, 29 de juny de 2020 

 

 

 

 

         Óscar RAMÍREZ LARA  
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