
 

Expedient nº: 599/2015
Assumpte: Ple extraordinari 12 novembre
Dia i hora de la reunió: 12 / novembre / 2015, 19,30
Lloc de celebració: Sala de Plens 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE

En el municipi de Benlloch essent les 19.46 del 12 de novembre de 2015, es reuneixen en el  
saló  d’actes  de  la  Casa  Consistorial,  el  Ple  d’aquest  Ajuntament  en  sessió  extraordinària, 
prèviament convocada, sota la Presidència de l’Excm. Alcalde - Presidente, Ángel Ribes Bellés, 
amb assistència dels Srs. Regidors

- Sra.  Ana Belén Edo Gil
- Sr. Vicente Casanova Casanova
- Sr.  Saül Herrero Nebot
- Sr. Vicente Guimerà Vallés
- Sr.  Jose Casanova Bort

No assisteix a la sessió justificant la no asistencia el Srs. Regidors   Maria Carmen Pitarch 
Roig, Carles Casanova Artero i Sr. Daniel Oller Alcira 

La Corporació aquesta assistida pel Secretaria - Interventora Elena Vidal Fernández que dona 
fe de l’acte.

Una vegada verificada per la Secretaria la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix. 
l’assistència de la majoria absoluta del membres, el President obre la sessió, procedint a la 
deliberació sobre els assumptes inclosos en el següent 

 

 

ORDRE DEL DIA

Primer.- Aprovació de l'adhesió al programa Xarxa de Llibres

  Vista l'Ordre 17/2015, de 26 d'octubre, de la Conselleria de  Educació, Recerca, Cultura i 
Esport, per la qual es regulen les bases de les ajudes destinades als ajuntaments o entitats  
locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular  
dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i de formació professional bàsica en els 
centres públics i privats concertats de la Comunitat  Valenciana, i es convoquen les ajudes per 
al curs 2015- 2016. 

Vist  que,  d'acord  amb  l'esmentada  Ordre,  la  Generalitat  inicia  en  el  curs  2015-2016  el 
programa Xarxa de Llibres de text de la Comunitat Valenciana, amb la finalitat de proporcionar  
de forma gratuïta llibres de text i altres materials curriculars a l'alumnat d'Educació Primària,  
Educació Especial, Educació Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica en centres 
públics i  centres privats concertats de la Comunitat Valenciana.                             
 
Considerant l'interès d'aquest Ajuntament a adherir-se a les esmentades ajudes, amb la finalitat 
de participar en la creació de bancs de llibres als  centres docents amb la fi  que l'alumnat 
empadronat  en el  municipi  de Benlloch,  que  estiga  cursant  l'Educació  Primària,  l'Educació 
Secundària  Obligatòria  o  la  Formació  Professional  Bàsica  en  centres  públics  o  privats 
concertats, puga disposar de forma gratuïta de llibres de text o altres materials curriculars. 

 



 

Considerant que no existeix consignació en el Pressupost municipal corresponent a l'exercici 
2015, raó per la qual, a través del present acord aquest ajuntament es compromet a habilitar 
les  oportunes  partides  pressupostàries  per  a  fer  front  a  la  seua  part  del  finançament  del 
programa totalment en l'exercici 2016. 

Vist que, d'acord amb les dades extretes del padró municipal, el nombre d'alumnes en edat  
escolar  obligatòria  empadronats en el  municipi  de Benlloch ascendeix  a  160, corresponent 
aportar,  per  tant,  i  com  a  màxim,  a  aquest  Ajuntament  l'import  de  10.665,60  €. 

De conformitat amb el previst en l'Ordre 17/2015, així com l'establit en l'article 25.2 de  la Llei 
7/1985,  es proposa al Ple de l'Ajuntament  l'adopció d'acord. 

El Ple, per unanimitat del regidors assistents (4 vots a favor Grup Socialista, 2 vots a favor Grup  
Popular),  ACORDA:                                
 
PRIMER: Sol·licitar les ajudes prevista en la  Ordre 17/2015, de 26 d'octubre, de la Conselleria 
de  Educació,  Recerca,  Cultura  i  Esport,  per  la  qual  es  regulen  les  bases  de  les  ajudes 
destinades als ajuntaments o entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat  
dels llibres de text i material curricular dirigit a l'alumnat que curse ensenyaments obligatoris i 
de formació professional bàsica en els centres públics i  privats concertats de la Comunitat  
Valenciana. 

SEGON: Comprometre's a habilitar les oportunes partides pressupostàries per a fer front a la 
seua part del finançament del programa totalment en l'exercici 2016.    
                            
TERCER: Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Benlloch de complir les obligacions que 
es  deriven de la  recepció de la  subvenció.                                             

QUART: Remetre còpia del present Acord a l'Òrgan competent de la Conselleria de  Educació, 
Recerca, Cultura i Esport, perquè en prengueu coneixement i efectes oportuns

I no havent més assumptes que tractar i complint l’objecte de l’acte, Ángel Ribes Bellés, Alcalde 
- Presidente es dona per finalitzada la Sessió sent les19,52 hores del  12 / novembre / 2015,  
del qual com Secretaria - Interventora dono fe.

                                   V.º P.º                                        Secretaria - Interventora,
            Alcalde - Presidente,                                                             

      Signatura.: Ángel Ribes Bellés.        Signatura.: Elena Vidal Fernández.
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