
 
 
 

ALEJANDRO MARTÍN VÁZQUEZ, SECRETARI ACCIDENTAL DEL 
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS.  
 

CERTIFICO: Que, el Consell d’Administració del Patronat Municipal d’Esports, a la sessió 
del dia 15 de desembre de 2016 , prengué, entre d’altres, els acords següents:  
 

“VISTA  la plantilla i la relació de llocs de treballs del Patronat Municipal d’Esports per 
a l’exercici 2017 i de conformitat amb el que disposa l’article 164 b) del Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals.   

 
VISTA que l’esmentada plantilla i relació de llocs de treball del Patronat Municipal 
d’Esports ha estat elaborada per la l’Àrea de Serveis Centrals i Recursos Humans  de 
l’Ajuntament.  

 
VIST allò que disposen els articles 168 i següents del citat Text Refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals.  

 
DE CONFORMITAT amb el que disposa l’article 19 b) dels Estatuts del Patronat 
Municipal d’Esports.  

 
EN CONSEQÜÈNCIA, el sotasignant, President del Patronat Municipal d’Esports, 
proposa al Consell d’Administració l’acord següent, a fi i efectes, que si ho estima adient 
siguin aprovats.  

 
ACORDS:  

 
Primer.- SOTMETRE a l’aprovació de l’Ajuntament la plantilla i la relació del  llocs de 
treball del Patronat Municipal d’Esports per a l’exercici  2017, que s’adjunta com annex al 
present acord.  

 
Segon.- INCORPORAR la present plantilla i relació de llocs de treball al de la Corporació 
per tal que sigui aprovada pel Ple de la Corporació.  

 
Tercer.- DONAR COMPTE d’aquests acords en la propera sessió que celebri el Consell 
General d’aquest Patronat.  
   

Sotmesa a votació la proposta, és aprovada amb 6 vots a favor (Sr. Juan Antonio Corchado, 
Sr. Jordi Ganduxé, Sr. Moisés Torres, Sr. Javier Álvarez, Sr. Germán López i Sr. Antoni 
Serra) i 2 abstencions (Sr. Àngels Profitós i Sr. Francesc Torné) i per tant, amb el quòrum 
legal.  

 

I, per què consti, expedeixo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau del President 
del Patronat Municipal d’Esports.  
 

Les Franqueses del Vallès, document signat electrònicament al marge.   
 
Vist i plau  
PRESIDENT  

Zona Esportiva Municipal, s/n – 08520 les Franqueses del Vallès 
Tel 93 846 70 83  - Fax 93 846 78 36 

esports@lesfranqueses.cat 
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