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ALEJANDRO MARTÍN VÁZQUEZ, SECRETARI ACCIDENTAL DEL 
PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT 
DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS, 
 
CERTIFICO: Que la Junta de Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut, en sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, prengué, entre 
d’altres, el següent acord: 
 

“VISTA la proposta de plantilla i la relació de llocs de treball del Patronat 
Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut per a l’exercici 2017 i de 
conformitat amb el que disposen els articles 164.b), 168.1.c) 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. 
 
VIST que l’esmentada proposta de plantilla i la relació de llocs de treball ha 
estat informada favorablement per la Intervenció 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 13 g) dels Estatuts del 
Patronat Mpal. de Cultura, Educació, Infància i Joventut. 
 
EN CONSEQÜÈNCIA, la sotasignant, Presidenta del Patronat Mpal. de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut proposa a la Junta de Govern els 
acords següents, a fi i efecte, que si ho estima adient siguin aprovats. 
 
ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la proposta de plantilla i la relació de llocs de treball del 
Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut per a l’exercici 
2017. 
 
Segon.- INCORPORAR la present proposta de plantilla i la relació de llocs de 
treball a la plantilla general de la Corporació per tal que sigui aprovada pel 
Ple de la Corporació i sotmesa al tràmit preceptiu d’informació pública.” 

 
 
I, perquè així consti, i a reserva d’allò que estableix l’article 206 del Reial Decret 
2568/1986, expedeixo aquest certificat, d’ordre i amb el vistiplau de la Presidenta del 
Patronat Mpal. de Cultura, Educació Infància i Joventut, document que signem 
electrònicament al marge, a les Franqueses del Vallès 
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