Ajuntament de
SANT JOANET
46669 (València)

Plaça del progrés, 16
Tel: 96 259 10 13

CIF: P-4622400-B
FAX: 96 297 04 39

Web: www.santjoanet.com
Ayuntamiento@santjoanet.com

SESIÓ ORDINARIA DEL
PLENO DE LA CORPORACIÓ
Celebrada el dia 11 de novembre de 2015, al Saló d’Actes de la
Casa Consistorial, començant a las 19:30 hores.
LISTA DE ASISTENTES:
Sr. Alcalde: En EVARISTO RIBES PRATS
Sr. Regidor: En SANTIAGO MANUEL ENGUIDANOS EXPOSITO
Sra. Regidora: Na ELISA TOMÀS SALA
Sra. Regidora: Na MARIA DOLORES MIÑANA ESPARZA
Sr. Regidor: En JUAN GIRON ROMERO
NO ASISTEN:
Sra. Regidora: Na ELENA BELTRAN PRATS
Sr. Regidor: En VICENTE MICO LANCERO
Actua com a Secretari EDUARDO BALGUER PALLAS.
-1SOL·LICITUD D’AJUDA PER A FER EFECTIU EL PROGRAMA DE
GRATUITAT DELS LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURRICULAR
DIRIGIT A L’ALUMNAT QUE CURSE ENSENYAMENTS OBLIGATORIS
I FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA ALS CENTRES PUBLICS I
PRIVATS CONCERTATS DE LA COMUNITAT VALENCIA, CURS 20152016. COMPROMIS DE COMPLIR AMB LES OBLIGACIONS QUE ES
DERIVEN DE LA SUBVENCIÓ.
La Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport, va publicar la
Ordre 17/2015, de 26 d’octubre, per la qual es regules les bases de les
ajudes destinades als ajuntament o entitats locals menors per fer
efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular
dirigit a l´alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació
professional bàsica als centres públics i privats concertats de la
Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes al curs 2015-2016.
L´objecte de la subvenció es les ajudes econòmiques es destinaran al
finançament del programa de gratuïtat de llibres de text i altres
materials curriculars denominat Xarxa de Llibres de Text de la
Comunitat Valenciana, per al curs escolar corresponent, dirigit a la
creació de bancs de llibres i altres materials curriculars per l’alumnat
d’Educació Especial i l’alumnat que curs l’Ensenyament Obligatori i la
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Formació Professional Bàsica als centres docents públics i privats
concertats de la Comunitat Valenciana.
Als efectes de les presents bases es podran finançar les següents
adquisicions per configurar els bancs de llibres de text i altres materials
curriculars:
- Llibres de text en format imprès.
- Llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats.
- Material curricular destinat a ser utilitzat per l’alumnat, que du a
terme el currículum que estableix la normativa vigent de la
Comunitat Valenciana.
El programa esta cofinançat per la Generalitat, Diputació Provincial i els
ajuntaments o entitats locals que s’adherisquen.
La quantitat individual per alumne/a que participe en el programa per
a la gratuïtat de llibres de text i material curricular dels ajuntaments o
entitats locals menors serà com a màxim de 200 euros.
L´ajuntament cofinançarà el programa amb una aportació màxima de
66,66 euros per alumna alumne empadronat en esta localitat que curse
ensenyaments indicats anteriorment.
L’objectiu és crear un banc de llibres a partir del curs 2016/2017
Per tot l’exposat l’Ajuntament Ple per UNANIMITAT, adopta els següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la adhesió al Programa denominat “Xarxa de Libres de
Text de la Comunitat Valenciana”.
Segon.- Compromís de complir amb les obligacions que es deriven de la
Ordre 17/2015, de 26 d’octubre, per la qual es regules les bases de les
ajudes destinades als ajuntament o entitats locals menors per fer
efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular
dirigit a l´alumnat que curse ensenyaments obligatoris i formació
professional bàsica als centres públics i privats concertats de la
Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes al curs 2015-2016.
Tercer.- L’Ajuntament de Sant Joanet es compromet habilitar la partida
pressupostaria per a fer front a la totalitat de la financiació del
programa en l’exercici 2016.
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Quart.- L’Ajuntament de Sant Joanet no disposa de consignació
pressupostaria en l’exercici 2015 i a l’empar de la base setena punt 2.b)
de la Ordre 17/2015, de 26 d’octubre, sol·licita que la Diputació
Provincial de Valencia, faça front a la part de la financiació del
programa en l’exercici 2015.
Cinquè.- Comunicar els presents acords a la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esports (en els termes del model establert ).
I no havent-hi més assumptes a tractar s'alça la sessió a les
19:45 hores. Estenent-se per mi, el Secretari, la present acta
autoritzada amb la meua signatura i el vistiplau del senyor Alcalde.
De tot la qual cosa. DONE FE,
VISTIPLAU. L'ALCALDE
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