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MEMÒRIA DE LA PROPOSTA DE PLANTILLA I LA RELACIÓ DE  LLOCS 
DE TREBALL DEL PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCA CIÓ, 

INFÀNCIA I JOVENTUT PER A L’EXERCICI 2017 
 
 
 
La proposta de plantilla i relació de llocs de treball d’aquest Patronat vol respondre les 
necessitats de recursos humans necessàries per dur a terme els programes i serveis 
previstos durant l’exercici 2017. Té en compte els efectius existents, i alhora es proposa 
la creació d’una plaça de Tècnic/a Mitjà en Educació i una altra de Tècnic/a Auxiliar en 
Cultura, per així poder resoldre el volum de programes i serveis que s’han de gestionar a 
l’Àrea d’Educació i a l’Àrea de Cultura. 
 
També té en compte l’actualització de la denominació d’Informador/a Juvenil per la de 
Tècnic/a Auxiliar en Infància i Joventut, doncs és més acord amb les funcions que es 
requereixen a l’Àrea d’Infància i Joventut. 
 
Així mateix, es té en compte la realització d’un procés de promoció interna per a l’accés 
a la categoria d’Administratiu/va dels Auxiliars Administratius/ves. Alhora, també es té 
en compte que un Peó de Manteniment fa funcions de Coordinador de Manteniment.    
 
Finalment, es fa constar la plaça d’Administratiu/va que actualment està adscrita al lloc 
de treball de Tècnic Auxiliar d’Àmbit Social de l’Àrea de Pla de Barris de l’Ajuntament 
- mentre es desenvolupi el programa de Pla de Barris - sense dotar l’esmentat lloc de 
treball corresponent a aquesta plaça del Patronat. 
 
 
 
Les Franqueses del Vallès, document signat electrònicament al marge per la Presidenta 
del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut  
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