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Acords de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrat en Primera Convocatòria el 
dia 19 de gener de 2012 

 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió de 29 de desembre de 2012 
 
Sotmesa a votació l'aprovació de la mateixa, va resultar aprovada, per unanimitat 
de tots els membres del Ple que van assistir a la sessió, aprovant-se que es 
completen les intervencions produïdes en ocasió de l’aprovació dels pressupostos. 

 
 

2. Resolucions d’Alcaldia de la 1299/11 a la 33/12 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions obrants en l'expedient 
de Ple. 
 
 
3. Ratificació de la Resolució d’Alcaldia 1306/11 sobre inclusió en el Pla 

Provincial d’Obres i Serveis 2012 de l’obra Equipament Tècnic-Teló 
Tallafocs de l’Auditori Municipal 

 
Per la Secretaria es declara íntegra la Resolució d'Alcaldia nº 1306/2011 a l'efecte 
de la seva ratificació pel Ple de la Corporació. 
 
[…/…] 
 
Conclosos els debats, el Ple de l’ajuntament, per unanimitat, acorda:  
 
Ratificar íntegrament el contingut de la Resolució nº 1306/2011 i en aquest sentit 
adoptar el següent acord: 

 
Primer. Sol·licitar de la Diputació Provincial de València, la inclusió al 
Programa que regula la formació del Pla Provincial d’obres i Serveis per a 
l'any 2012, l'obra municipal denominada EQUIPAMENT TÈCNIC – TELÓ 
TALLAFOCS DE L'AUDITORI MUNICIPAL amb un import de subvenció de 
79.404,00 euros i el pressupost dels quals de contracta, queda establert 
en l'import econòmic de 113.464,88 euros. 
 
Segon. Establir que la present Resolució serà objecte de ratificació pel 
Ple de l’ajuntament en compliment de les directrius per l'Excma. 
Diputació Provincial de València. 

 
 

4. Aprovació del conveni amb la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació 
per a la nova autorització del centre docent públic municipal de formació 
de persones adultes 

 
Pel Secretari es dóna lectura al dictamen de la Comissió Informativa d'Educació 
de 4 de gener de 2012 en el qual s’eleva a la consideració del Ple la proposta 
d’aprovació del projecte de conveni remès per la Direcció general d'Ordenació de 
Centres Docents 2012.  
 
[…/…] 
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Concloses les intervencions, el Ple de l'Ajuntament, de conformitat amb el 
dictamen emès per la Comissió Informativa d'Educació, per unanimitat acorda: 
 

 
Primer. Aprovar el conveni entre la Generalitat Valenciana (Conselleria 
d'Educació, Formació i Ocupació) i l'Ajuntament de Massanassa per a la 
nova autorització del centre docent públic de formació de persones 
adultes denominat “Municipal de Massanassa”, en els termes continguts 
en el projecte de conveni remès per la Direcció general de Centres 
Docents. 
 
Segon. Facultar al Sr. Alcalde perquè en nom i representació de 
l'Ajuntament de Massanassa subscrigui l'indicat conveni i quanta 
documentació va precisar l'execució d'aquest acord. 
 

 


