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INFORME SOBRE LES AL·LEGACIONS I PROPOSTA D’ESMENES DE PIMEC I FOMENT DE 

TREBALL A LA PROPOSTA DE REGLAMENT DEL CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 

LA CIUTAT DE BARCELONA 

1.- ESMENA PRIMERA (PIMEC):  

De supressió (de l’apartat bb Article 9. Composició del Plenari ) El redactat original és el 

següent: 

bb) Una persona representant de la Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya- 

FEPIME. 

Proposta de rebutjar l’esmena atès que el Consell de la Formació Professional de Barcelona no 

és un òrgan col·legiat de representació empresarial sinó un òrgan de participació ciutadana 

d’àmbit sectorial, d’acord amb l’article 38 de Reglament de Participació Ciutadana de 

l’Ajuntament de Barcelona. La composició dels òrgans de participació de l’Ajuntament s’ha de 

basar en criteris de pluralitat i diversitat. És per aquest motiu,  que s’ha convingut que en el 

Consell de la Formació Professional  hi hagi una amplia representació del món empresarial de 

la ciutat i és per aquest motiu que s’ha inclòs en la composició del reglament,  a més de la 

representació de FEPIME, la representació de Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de 

Barcelona, de Foment del Treball Nacional, de la Fundació Cercle d’Economia, de la Federació 

de Cooperatives de Treball i de la Confederació-Patronal de l’associacionisme del Tercer Sector 

de Catalunya i de la PIMEC.   

 

2. ESMENA SEGONA (FOMENT DEL TREBALL):  

De modificació (a l’apartat cc Article 9. Composició del Plenari) El redactat original és el 

següent: 

cc) Una persona representant de Foment del Treball Nacional. 

Es proposa el següent redactat: 

cc) Dues persones representants de Foment del Treball Nacional. 

Proposta d’acceptar l’esmena de modificació. 

 

3.- ESMENA TERCERA (GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR):  

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

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

 



Maria Truñó Salvadó 

Comissionada d’Educació 

 

 

 

Proposta de rebutjar l’esmena d’addició atès que les diferents federacions d’associacions de 

famílies d’alumnes de segon grau formen part del Consell (FAPAC, FAPAES, CCAPAC i FAPEL) i 

no es troba justificada una representació específica d’aquesta associació en concret. No 

s'inclouen associacions de famílies amb situacions concretes (monoparentals, nombroses, etc) 

per estar totes representades a les de segon grau, però poden participar en els grups de treball 

si així s’acorda. 

 

4.- ESMENA QUARTA (GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR):  

D’addició (afegir un nou apartat a l’article 13)  

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 d’alumnes de segon grau formen part del Consell (FAPAC, FAPAES, CCAPAC i FAPEL) i 

no es troba justificada una representació específica d’aquesta associació en concret. No 

s'inclouen associacions de famílies amb situacions concretes (monoparentals, nombroses, etc) 

per estar totes representades a les de segon grau, però poden participar en els grups de treball 

si així s’acorda. 
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