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INFORME DEL DIRECTOR GERENT DEL PATRONAT MUNICIPAL DE 
CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT DE LES FRANQ UESES 

DEL VALLÈS  
 
 
En relació a la proposta de plantilla i relació de llocs de treball del Patronat Municipal 
de Cultura, Educació, Infància i Joventut per a l’exercici 2017. 
 
 
INFORMO 
 
QUE la proposta de plantilla i relació de llocs de treball del Patronat Mpal. de Cultura, 
Educació, Infància i Joventut per a l’exercici 2017 té en compta la continuïtat de l’equip 
professional actual així com la necessitat de poder atendre les necessitats emergents tant 
en l’àmbit d‘educació com de cultura i, també, en l’àmbit d’infància i joventut. 
 
QUE en l’Àrea d’Educació es contempla que un cop finalitzat l’actual contracte (2 de 
març 2017) del servei de gestió de la programació del Projecte Educatiu Comunitat i 
Escola i de la matricula fora de termini, es pugui substituir per una plaça de contractació 
directa de Tècnic/a mitjà en educació. 
 
QUE en l’Àrea de Cultura es preveu crear la figura d’un/a Tècnic/a auxiliar de cultura 
per tal de poder donar resposta, amb unes condicions més adequades, al volum de 
programes i serveis que gestiona aquesta àrea. 
 
QUE a l’Àrea d’Infància i Joventut s’ha actualitzat la denominació de la plaça 
d’Informador/a juvenil per la nova denominació Tècnic/a auxiliar en infància i  
joventut. Aquesta nova denominació és més adequada en tant que permet unes funcions 
més acords a les que realment requereix l’Àrea, les quals són més amplies que les 
d’informació juvenil.  
 
QUE, actualment, el Patronat entre els seus efectius que desenvolupen les seves tasques 
al Patronat no compta amb cap professional amb la categoria d’administratiu/va, per 
això la proposta d’enguany preveu l’adequació de la categoria professional a les 
funcions que es requereixen pel bon funcionament del Patronat, i és aquest el motiu pel 
qual proposa la possibilitat de promoció interna d’Auxiliar administratiu/va a 
Administratiu/va. 
 
QUE la relació de llocs de treball també recull la figura de coordinació que fa un dels 
peons de manteniment. Figura que permet un major i millor rendiment de l’equip de 
manteniment format per cinc persones. 
 
QUE també s’ha fet constar la plaça d’Administraiu/va que actualment no fa funcions 
dins del Patronat en tant que mentre es mantingui vigent el Pla de Barris està adscrit-a i 
fa funcions de Tècnic/a auxiliar d’Àmbit social a l’àrea de Pla de Barris. Aquest lloc de 
treball del Patronat actualment no està cobert.  
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CONCLUSIÓ 
 
Informo, des de l’àmbit de competència del Patronat Mpal. de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut, favorablement sobre la proposta de plantilla i relació de llocs de 
treball del Patronat Mpal. de Cultura, Educació, Infància i Joventut per a l’exercici 
2017. 
 
 
Les Franqueses del Vallès, document signat electrònicament al marge. 
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