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1.- Objecte 

 

Se sotmet a informe jurídic l’aprovació definitiva del projecte normatiu del nou Reglament del 

Consell de la Formació Professional de Barcelona 

 

2.- Antecedents 

 

La tramitació del projecte normatiu del nou Reglament del Consell de la Formació Professional 

de Barcelona s’ha ajustat a les previsions contingudes als articles 108 i següents del Reglament 

orgànic municipal (en endavant, el ROM).  

El projecte normatiu acompanyat amb els documents a què fa esment l’article 110 ROM 

(exposició de motius, antecedents necessaris i informes tècnics i econòmics) va ser objecte 

d’aprovació per part de la Comissió de Govern en data 28 de maig de 2020. A continuació es 

van presentar esmenes (art. 111.3 ROM) i el projecte va ser aprovat inicialment per la Comissió 

de drets socials, cultura i esports de data 14 de setembre de 2020. El projecte inicialment 

aprovat se’n va sotmetre a informació pública durant el termini que de trenta dies, havent 

finalitzat el termini d’informació pública el passat 23 de novembre de 2020. 

 

3.- Esmenes presentades durant el període d’informació pública i proposta d’acord 

 

Durant el període d’informació pública n’han presentat al·legacions Foment del Treball 

Nacional (registre d’entrada 0801930008-1-2020-9216336-2), la Petita i Mitjana Empresa de 

Catalunya –PIMEC (registre d’entrada 0801930008-1-2020-9223039-2) i el Grup Municipal del 

Partit Popular (registre d’entrada 0801930008-1-2020-0409859-1).  

 

Consta a l’expedient informe de la Comissionada d’Educació de 24 de novembre de 2020, 

d’acceptació o rebuig a les al·legacions presentades, en el següent sentit: 

 

- L’esmena presentada per la PIMEC consisteix en la supressió de l’apartat bb de l’article 

9 relatiu a la composició del plenari que contempla la representació d’una persona 

representant de la Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya- FEPIME. Es 

proposa rebutjar l’esmena atès que la composició dels òrgans de participació de 

l’Ajuntament s’ha de basar en criteris de pluralitat i diversitat i per aquest motiu, s’ha 

convingut que hi hagi una amplia representació del món empresarial de la ciutat.  

 

- L’esmena presentada per Foment del Treball és d’increment d’un a dos representants 

de Foment del Treball Nacional a l’apartat cc Article 9 relatiu a la composició del 

Plenari. Es proposa acceptar l’esmena de modificació.  

 

- Les esmenes presentades pel Grup Municipal del Partit Popular consisteixen en 

esmenes d’addició a l’article 9 i 13 (composicions del plenari i de la comissió 

permanent respectivament) d’una persona representant de l’Associació de Famílies 

Nombroses de Catalunya (FANOC). Es proposa rebutjar aquestes esmenes d’addició 

atès no s'inclouen associacions de famílies amb situacions concretes (monoparentals, 

nombroses, etc) per estar totes representades a les de segon grau, però si poden 

participar en els grups de treball si així s’acorda.  
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En data 30 de novembre el Sisè Tinent d’Alcalde de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat 

proposa al Plenari del Consell Municipal: 

“ESTIMAR les al·legacions de Foment del Treball Nacional i DESESTIMAR la resta d'al·legacions 

presentades de conformitat amb les consideracions recollides en l’informe de la Comissionada 

d’Educació, de 24 de novembre de 2020,  formulades en el període d'exposició pública del 

Reglament del Consell de la Formació Professional de la ciutat de Barcelona, aprovat 

inicialment per la Comissió de Drets Socials i Cultura i Esports de 14 de setembre de 2020. 

APROVAR definitivament el Reglament del Consell de la Formació Professional de la ciutat de 

Barcelona, d'acord amb el text que s’adjunta. PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i a la Gaseta Municipal.” 

Per tot això i a la vista de l’exposat, 

S’INFORMEN FAVORABLEMENT la proposta de resolució d’al·legacions continguda a l’informe 

de la Comissionada d’Educació de 24 de novembre de 2020 sobre les al·legacions formulades 

per Foment del Treball Nacional (registre d’entrada 0801930008-1-2020-9216336-2), PIMEC - 

Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (registre d’entrada 0801930008-1-2020-9223039-2) i 

pel Grup Municipal del Partit Popular (registre d’entrada 0801930008-1-2020-0409859-1) i la 

proposta de Reglament del Consell de la Formació Professional de la ciutat de Barcelona que 

es proposa sotmetre al Plenari del Consell Municipal per a la seva aprovació definitiva. 
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