
 

 

PROPOSTA D’ACORD AL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL PER A L’APROVACIÓ DEFINITIVA 

DEL REGLAMENT DEL CONSELL DE LA FORMACIÓ PROFESSIONAL DE LA CIUTAT DE 

BARCELONA 

Atès que en data 9 d’octubre de 2020 es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona l’acord de data 14 de setembre de 2020 de la Comissió de Drets Socials, Cultura i 

Esports, d’aprovació inicial del projecte normatiu del nou Reglament del Consell de la Formació 

Professional de la ciutat de Barcelona. 

Atès que el text del Reglament inicial ha estat exposat al públic durant trenta dies hàbils per al 

seu examen i presentació de possibles al·legacions i dins del període d’exposició pública, 

comprès entre el 10 d’octubre de 2020 i el 23 de novembre de 2020, ambdós inclosos, s’han 

presentat al registre general de l’Ajuntament, escrits d’al·legacions per part de la Petita i 

Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC),  Foment del Treball Nacional i el Grup Municipal PP. 

Atès l’informe de la Comissionat d’Educació sobre les al·legacions dalt indicades a la proposta 

de Reglament del Consell de la Formació Professional de la ciutat de Barcelona. 

Vistos els articles 108 i següents del Reglament Orgànic Municipal,  qui sota-signa proposa 

l´adopció del següent acord: 

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

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, de conformitat amb les consideracions recollides 

en l’informe de la Comissionada d’Educació, de 24 de novembre de 2020. APROVAR 

definitivament el Reglament del Consell de la Formació Professional de la ciutat de Barcelona, 

d'acord amb el text que consta a l'expedient. PUBLICAR-LO al Butlletí Oficial de la Província de 

Barcelona i a la Gaseta Municipal. 
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Sisè Tinent d’Alcaldia 

 

 

Joan Subirats Humet - 

DN  (AUT) 

2020.11.30 18:57:31 

+01'00'




