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INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS I PROPOSTA D’ESMENES DEL GRUP MUNICIPAL 

PP A LA PROPOSTA DE REGLAMENT DEL CONSELL DE LA FORMACIÓ 
PROFESSIONAL DE LA CIUTAT DE BARCELONA 

 

1.- ESMENA PRIMERA: ALS ANTECEDENTS 
 
D’addició (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 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. 
 
Proposta d’acceptar l’esmena d’addició. 
 
 
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. 

 

Proposta d’acceptar l’esmena d’addició. 
 

3.- ESMENA TERCERA: A L’ARTICLE 3 
 
D’addició (afegir un apartat f a l’article 3) 
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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. 
 
Proposta de rebutjar l’esmena atès que ja existeix una convocatòria de premis de la Fundació 

BCN Formació Professional, que té per finalitat potenciar el reconeixement i el prestigi social de 

l’FP, així com reconèixer alguns valors entre l’alumnat d’FP, molt especialment aquells 

relacionats amb la iniciativa i l’esperit emprenedor, i que enguany ha celebrat la seva onzena 

edició, es considera que no es prioritari promoure aquests premis. 

 en la què l’Ajuntament participa en el jurat.  
 
4.- ESMENA CINQUENA: A L’ARTICLE 9, apartat final 
 
D’addició (afegir un nou apartat a l’article 9) 
 
e) Una persona representant de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya (FANOC). 
 
Proposta de rebutjar l’esmena d’addició atès que les diferents federacions d’associacions de 
famílies d’alumnes de segon grau en formen part del Consell (FAPAC, FAPAES, CCAPAC i 
FAPEL) i no es troba justificada una representació específica d’aquesta associació en concret. 
 
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. 
 
Proposta de rebutjar l’esmena atès que l’atribució de la condició de membre de les persones 

físiques es preveu en tant que representants d’un grup municipal, sindicat, associació o d’altres 

entitats sense que es trobi prevista la presència de persones físiques a títol personal per la 

seva condició de professionals de reconegut prestigi en l’àmbit educatiu o semblant, sense 

perjudici de que aquestes persones físiques expertes en una determinada matèria puguin 

assistir com a convidades a les diferents sessions en funció del tema que es tracti en les 

mateixes.  

 

6.- ESMENA SISENA: A L’ARTICLE 13, apartat final 
 
ii) Una persona representant de l’Associació de Famílies Nombroses de Catalunya ( FANOC). 
 
Proposta de rebutjar l’esmena d’addició atès que les diferents federacions d’associacions de 
famílies en formen part del Consell (FAPAC, FAPAES, CCAPAC i FAPEL) i no es troba 
justificada  una representació específica d’aquesta associació en concret. 
 
7.- ESMENA SETENA : A L’ARTICLE 18, apartat b. 
 
De modificació (a l’article 18, apartat b) 
 
El redactat original és el següent: 
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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. 
 
Proposta de transacció: 
 
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, la qual ho 

posarà en coneixement 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. 
 
Proposta de rebutjar l’esmena atès que la dissolució de l’òrgan s’ajusta al procediment previst 

a l’article 51 del Reglament de Participació Ciutadana aprovat pel Plenari del Consell Municipal, 

en sessió del dia 6 d'octubre de 2017, en virtut del qual “si un òrgan de participació no s’ha 

reunit almenys una vegada en un any, el Consell Municipal, a proposta de la Comissió de 

Govern, previ informe del Consell de Ciutat, pot suprimir -lo motivadament”. 
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