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CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinaria de la Junta de Govem Local, celebrada el 11 de
maig de 2016, és va adoptar Pacord transcrit a continuació, a reserva deIs termes que resulten de
l'aprovació de Pacta corresponent, com s'establix en l'artiele 206 del Reial Decret 2568/1986 de
28 de novembre, pe! qua! s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Regim Jurídic
de les Entitats Locals:

«
SOL.LICITUD TERCERA PRORROGA CONVENI COL.LABORACIÓ ENTRE
LA DIPUTACIÓ I L'AJUNTAMENT PER AL MANTENIMENT DEL CENTRE
MUNICIPAL DE FORMACIÓ DE PERSONES ADULTES.
Ates l'acord Plenari de la Diputació Provincial de Valencia de data 16 de juliol de 2013, en el
que es va acordar aprovar el conveni de col'laboració amb l'ajuntament de Bellreguard, per al
manteniment del centre municipal de Formació de Persones Adultes.
Vist l'escrit remés per la Diputació Provincial de Valencia, en el que sol, licita que abans del 27
de maig, s'acorde una tercera prorroga de l'esmentat convenio
Ates que es considera adequada la continuació de la prestació del servei de Formació de
Persones Adultes de Bellreguard, havent sigut fins a la data satisfactoris el resultats obtinguts.
Ates la climsula 6 de l'esmentat conveni, que especifica que es podra prorrogar expressament,
per acord d'ambdós entitats, per un període igual, és a dir per un any més, coincidint amb el curs
escolar 2016-2017, és a dir de 1'1 de setembre de 2016 fins el 31 d'agost de 2017.
La Junta de Govem Local, en virtut de les facultats conferides per Resolució de l' Alcaldia de
data 15 de juny de 2015, ACORDA:

PRIMER.
Sol, licitar a la Diputació Provincial de Valencia la tercera prorroga del Conveni
de Col'laboració entre la Diputació de Valencia i l'Ajuntament de BeUreguard amb destí al
manteniment del centre municipal de Formació de Persones Adultes des de 1'1 de setembre de
2016 fins el 31 d'agost de 2017.
SEGON.
Habilitar a l'Alcalde de la Corporació per a la realització de tots aqueUs actes que
siguen necessaris per a dur a terme el present acord.
TERCER.
Donar trasUat del present acord a la Diputació Provinc'
del Sr. Alcalde,

