
Ple del 13 de gener de 2011 
Àrea de Secretaria 

SEC-017-01/11-va Ajuntament de Massanassa 1 
 

Acta de la Sessió Extraordinària de l’Ajuntament Ple celebrada en 
Primera Convocatòria el dia 13 de Gener de 2011 

 
 
2. Dació de compte de les resolucions d’Alcaldia nº 1232/11 a 5/11 
 
El Ple de la Corporació queda assabentat de les resolucions que es troben en poder 
de l’expedient. 
 
 
3. Adaptació del model de declaració d’activitats i béns dels membres de la 

corporació al decret del consell 19/2010 de 19 de novembre 
 
Després d’un breu debat sobre el contingut normatiu a què ha d’ajustar-se la 
Declaració de béns i activitats dels membres de les corporacions locals, el Ple de 
la Corporació, per unanimitat, acorda: 
 

Primer-. Aprovar el model de Declaració de Béns i Activitats dels membres 
de la Corporació que s’ajustarà a allò que s’ha reflectit en el model remés 
per la Conselleria de Solidaritat i Ciutadania. 

 
Segon-. Procedir a la seua remissió als membres de la Corporació per al 
seu ompliment i posterior publicació extractada en el Butlletí Oficial de la 
Província. 

 
 
4. Aprovació de la modificació puntual de la relació de llocs de treball 
 
Concloses la intervencions, el Ple de l’Ajuntament per majoria absoluta (huit vots 
a favor del Grup PP i cinc en contra del Grup Socialista), acorda: 
 

Primer-. Aprovar amb caràcter inicial l’expedient de modificació puntual 
de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Massanassa. 

 
Segon-. Sotmetre l’expedient a tràmit d’informació pública i audiència als 
interessats per un termini de trenta dies a fi de que puguen presentar les 
reclamacions i suggeriments que estimen pertinents; que de no produir-se 
determinaran l’elevació a definitiva de l’acord adoptat inicialment i la 
seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 
No sent un altre l’objecte de la convocatòria es dóna per finalitzat l’acte, sent les 
vint-i-una hores del dia anteriorment indicat, de la qual cosa com a Secretari, 
done fe. 


