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DECRET DE LA PRESIDÈNCIA 
 
ATÈS que el Decret de Presidència del Patronat Municipal de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut, número 2017-0059, de data 27 d’abril, resol aprovar les bases que 
regiran la convocatòria, mitjançant concurs oposició lliure, per a la selecció d’una plaça 
d’auxiliar administratiu/va, enquadrada al grup C, subgrup C2, vacant a la plantilla del 
personal laboral fix del Patronat Mpal. de Cultura, Educació, Infància i Joventut de Les 
Franqueses del Vallès, així com convocar el procediment de selecció. 
 
ATÈS que la convocatòria es va fer pública mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona en data 2 de juny de 2017; al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya núm. 7386, de data 8 de juny de 2017; i al “Boletín Oficial del Estado”, núm. 
6878, de data 16 de juny de 2017. 
 
ATÈS que durant el període de presentació de sol·licituds, comprès entre els dies 17 de 
juny i 6 de juliol de 2017, ambdós inclosos, s’han presentat 15 sol·licituds per a prendre 
part en l’esmentat procés de selecció. 
 
ATÈS el que dicta la base segona “Condicions i Requisits dels/les aspirants” (en data 
de presentació d’instàncies) i la base tercera “Presentació d’instàncies”. 
 
ATÈS que cal procedir a l’aprovació de la llista provisional d’admesos/es i exclosos/es 
al procés de selecció, així com establir el dia, l’hora, el lloc d’inici de les proves, l’ordre 
d’actuació i la composició del Tribunal Qualificador. 
 
EN ÚS de les atribucions que m’han estat atribuïdes. 
 
RESOLC: 
  
Primer.- APROVAR la següent llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es al 
procés de selecció d’una plaça d’auxiliar administratiu/va, enquadrada al grup C, 
subgrup C2, vacant a la plantilla del personal laboral fix del Patronat Mpal. de 
Cultura, Educació, Infància i Joventut de Les Franqueses del Vallès: 
 
ASPIRANTS ADMESOS/ES: 

 
Núm. 

Sol·licituds DNI 

1 47 701 248-F 
2 47 701 144-H 
3 36 530 930-F 
4 43 416 897-G 
5 38 825 749-R 
6 08 106 584-G 



7 52 163 555-S 
8 47 707 866-R 
9 52 151 152-D 
10 46 718 621-D 
11 47 970 119-P 
12 47 808 318-N 
13 38 859 226-J 
14 47 817 559-F 

 
ASPIRANTS EXCLOSOS/ES: 
 

Núm. 
Sol·licituds DNI Observacions 

1 52 155 866-P Falta justificant acreditatiu 
del pagament de la taxa 

 
Segon.- FER PÚBLIC que els/les aspirants admesos/es i/o exclosos/es que es 
relacionen a continuació, no han acreditat, tal com indica la base segona del procés de 
selecció, estar en possessió del certificat de coneixements de llengua catalana. Si no ho 
acrediten abans de la celebració de la prova específica de coneixements de llengua 
catalana, hauran de superar la prova de català corresponent amb posterioritat a la 
superació de la prova pràctica. 
 

Núm. 
Sol·licituds DNI 

1 36 530 930-F 
2 52 163 555-S 
3 38 859 226-J 
4 52 155 866-P 

 
Tercer.- CONCEDIR als/les aspirants un termini de 10 dies hàbils per presentar 
esmenes i possibles reclamacions. En cas que hi hagi al·legacions es resoldran en el 
termini màxim de 30 dies hàbils. Si transcorregut aquest termini no s’ha dictat cap 
resolució, les al·legacions s’entendran desestimades i  la llista provisional esdevindrà 
definitiva. 
 
En el cas que no es presentin esmenes, reclamacions i/o al·legacions, o les esmenes 
presentades siguin les corresponents a la acreditació requerida al segon punt d’aquesta 
resolució, el llistat provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de nou acord ni 
publicació. 
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Quart.- EXPOSAR la llista provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es al tauler 
d’anuncis i a la pàgina web municipal, de conformitat amb allò que estableix la base 
cinquena de la convocatòria. 

 
Cinquè.- ESTABLIR que la composició del Tribunal Qualificador del concurs serà la 
següent : 
 
 
President: Titular: Sr. José Algar Medialdea, Director Gerent del Patronat Mpal. 

de Cultura, Educació, Infància i Joventut  
   
 Suplent:   Sr. Josep Campaña Oviedo, Director Gerent del Patronat 

Mpal. d’Esports 
   
Vocals:       Titular: Sra. Montserrat Góngora Padrós, Tècnica d’Infància i 

Joventut del Patronat Mpal. de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut 

   
 Suplent: Sr. Albert Argimon de Vilardaga, Tècnic de Cultura del 

Patronat Mpal. de Cultura, Educació, Infància i Joventut 
   
 Titular: Sra. Mercedes Toro Espinosa, Tècnica Auxiliar d’Infància i 

Joventut del Patronat Mpal. de Cultura, Educació, Infància i 
Joventut 

   
 Suplent: Sr. Ángel Luceño Gómez, Tècnic Auxiliar del Servei de 

Biblioteca Municipal del Patronat Mpal. de Cultura, Educació, 
Infància i Joventut 

   
 Titular: Sr. David Sandoval Cuenca, Director Gerent de la Policia de 

La Roca del Vallès 
   
 Suplent: Sra. Maria Carmona Espejo, Secció de Secretaria Acadèmica 

de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
   
Secretari:     Titular: Sra. Elisabet Camats Roda, Tècnica de Recursos Humans de 

l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès 
   
 Suplent: Sra. Ana Vanesa Estévez Soldado, Auxiliar Administrativa del 

Patronat Mpal. de Cultura, Educació, Infància i Joventut 
 
 
Sisè.- ESTABLIR, que d’acord amb la base setena de la convocatòria que ens ocupa, 
les proves es duran a terme el dia 27 de juliol, a les 08.00 hores, a la Sala d’Actes del 
Centre Cultural Can Ganduxer, Av. de la Sagrera, núm. 1, de Les Franqueses del 
Vallès. 



Les proves s’iniciaran amb la realització del primer exercici i seguidament, els/les 
aspirants que hagin superat el primer exercici, continuaran amb el segon exercici. 
Finalment, si escau, es realitzarà l’entrevista personal. 
 
Setè.- Els/les aspirants hauran de comparèixer proveïts del document nacional 
d’identitat. Amb el benentès que, de no presentar-se en el lloc, dia i hora assenyalats, 
excepte en els casos de força major degudament acreditats documentalment, seran 
definitivament exclosos/es del procés selectiu, d’acord amb la base setena de la 
convocatòria. 
 
De conformitat amb allò que estableix la base quarta de la convocatòria, no serà 
procedent la devolució de la taxa en els supòsits d’exclusió de les proves selectives per 
causa imputable a la persona interessada. 
 
Acabada la selecció dels/les aspirants, el Tribunal farà pública al tauler d’anuncis i al 
web de la corporació la llista d’aprovats/des per ordre de puntuació i elevarà a la 
Presidència la proposta a favor de la persona que hagi obtingut la millor puntuació. 
 
Vuitè.- TRASLLADAR aquesta resolució a l’Àrea de Secretaria, a l’Àrea d’Hisenda i 
Règim Intern i al Comitè d’Empresa. 
 
Novè.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució en la propera reunió de la Junta de 
Govern del Patronat Municipal de Cultura, Educació, Infància i Joventut. 
 
Així ho mana i signa la PRESIDENTA DEL PATRONAT MUNICIPAL DE 
CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA I JOVENTUT senyora MARINA GINESTÍ 
CRUSELLS, davant meu, el Secretari accidental en dono fe. 
 
Les Franqueses del Vallès, document signat electrònicament al marge 
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