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Central de Compras
Anuncio de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia sobre la aportación de esta Corporación al programa de gratuidad
de libros de texto y material curricular del curso 2015/2016 Xarxa Llibres.
ANUNCIO
Per decret del president de la Diputació de València, número 11959 de data 18 de desembre del 2015, s'aprova el següent:
Vista l’Ordre 17/2015, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases de les
ajudes destinades als ajuntaments i les entitats locals menors per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular
dirigit a l’alumnat que curse ensenyances obligatòries i de formació professional bàsiques en els centres públics i privats concertats de la
Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al curs 2015-2016.
Vist que el 12 de novembre del 2015 es va formalitzar un conveni de col•laboració entre la Generalitat i la Diputació Provincial de València
per a la gratuïtat de llibres de textos i altres materials curriculars de l’alumnat d’ensenyança bàsica i formació professional bàsica dels centres
públics i privats concertats ubicats a la província de València.
Atés que la Base Setena 2 de la convocatòria aprovada per l’Ordre 17/2015, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, disposa que :
b) L’aportació total de 66,66 euros per cada alumne o alumna corresponent a les diputacions provincials podrà ser lliurada directament als
ajuntaments o entitats locals menors. El pagament es farà en dues fases. No obstant això, també podran ser lliurades a través de la present
convocatòria, en el cas que les diputacions transferisquen a la Generalitat la part corresponent del seu finançament al programa i s’incrementen
els crèdits pressupostaris indicats en l’article tercer d’aquesta ordre.
En el cas que les diputacions abonen directament als ajuntaments o entitats locals menors la seua aportació, la quantia i els ajuntaments o
entitats locals menors beneficiaris coincidiran amb la resolució que la Direcció General de Centres i Personal Docent dicte en la present convocatòria.
c) Les diputacions, per a la primera fase, podran aportar també la quantitat corresponent al finançament dels ajuntaments o entitats locals
menors. En aquest cas, els ajuntaments o entitats locals menors que s’adherisquen al programa Xarxa de Llibres de Text de la Comunitat
Valenciana ho sol•licitaran, i aportaran en la segona fase el total del seu cofinançament.
Vist que per Resolució de data 14 de decembre del 2015 del director general de Centres i Personal Docent es resol parcialment la convocatòria
i es concedeixen ajudes destinades a ajuntaments i entitats locals menors per a fer efectiu el Programa de gratuïtat de llibres de text i material
curricular dirigit a alumnat que curse ensenyances obligatòries i de formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de
la Comunitat Valenciana en el curs 2015-2016.
Vist el Decret del president de la Diputació de data 12 de novembre pel qual, a més d’autoritzar la firma del conveni de la mateixa data, va
acordar autoritzar fins a un crèdit de 16.802.000 euros el 2015 per a atendre l’anualitat de la Diputació del 2015 i la possible bestreta que
pogueren sol•licitar els ajuntaments i les entitats locals menors.
Vist igualment que, segons el mateix decret del president de la Diputació de data 12 de novembre, la Diputació acordava exercir una competència complementària a la promoguda per la Generalitat Valenciana de manera que, en nom de l’economia en la tramitació administrativa,
aquesta se subrogava en tota la gestió de la subvenció que fera l’administració autonòmica.
Vist l’informe emés per la Central de Compres, com a òrgan encarregat de l’ordenació i instrucció del procediment, i de la Intervenció de la
Diputació Provincial de València de data 17 de desembre de 2015.
Vista la documentació remesa per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.
En exercici de les competències atribuïdes
RESOLC:
Primer. Acordar la subvenció de l’aportació de la Diputació de València a la primera tanda d’ajuntaments i entitats locals menors que s’indiquen
en l’annex, d’acord amb la Resolució de data 19 de novembre del 2015 del director general de Centres i Personal Docent de la Generalitat
Valenciana, per l’import màxim de 169.583,04 €, per a fer efectiu el programa de gratuïtat de llibres de text i material curricular dirigit a
l’alumnat que curse ensenyances obligatòries i de formació professional bàsica en els centres públics i privats concertats de la Comunitat
València del curs 2015-2016. L’import de la subvenció ve determinat pel nombre d’alumnes per ajuntament i entitat local adherida amb un
màxim de 66,66 € per alumne.
A l’efecte d’aquesta subvenció seran subvencionables les següents adquisicions per a configurar els bancs de llibres de text i un altre material
curricular:
– Llibres de text en format imprés
– Llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats
– Material curricular destinat a ser utilitzat per l’alumnat
Segon. Disposar la despesa per l’import total que es justifica en l’annex, que ascendeix a 169.583,04 €, i els imports corresponents seran els
que es detallen en l’annex, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 101.32600.46200 i 101.32600.468.00 del pressupost de despeses de
la Diputació de l’exercici 2015.
Tercer. Reconéixer l’obligació de despesa per un import total de 150.084,99 €, del qual es corresponen 84.791,52 € amb l’import de la subvenció de la Diputació de l’exercici 2015 de esta tanda d’ajuntaments i entitats locals menors aprovats per la Generalitat, i 65.293,47 € amb
les bestretes sol•licitades per aquesta mateixa relació d’ajuntaments i entitats locals menors amb la distribució dels imports que s’indiquen en
l’annex adjunt a càrrec de les aplicacions pressupostàries 101.32600.46200 i 101.32600.46800.
Quan la Diputació anticipa als ajuntaments i entitats locals menors la seua aportació de 2015, pel que fa a l’exercici 2016 no hi haurà obligació d’abonament de cap quantitat de la subvenció. En aquest supòsit i tal com consta en l’Ordre mateixa en el referit exercici 2016, els ajuntaments i entitats locals menors aportaran en la segona fase el total del seu cofinançament.
Quart. Realitzada la justificació de la subvenció pels ajuntaments i les entitats locals menors a la Generalitat Valenciana i quan aquesta procedisca a la liquidació de la quantitat pendent, la Diputació de València actuarà igualment amb el pagament de la segona fase de les subvencions.
No obstant això, en el cas d’aquells ajuntaments i entitats locals menors que hagueren sol•licitat la bestreta del 2015 a la Diputació, i resultaren liquidacions negatives, d’acord amb l’Ordre 17/2015 de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, com
que la Diputació ja hauria pagat el 100% de la seua aportació, de conformitat amb la legislació en matèria de subvencions, es procedirà a l’inici
de l’expedient de reintegrament corresponent.
A efectes d’acreditació de la justificació caldrà ajustar-se a la documentació que es remeta a la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura
i Esport, que emetrà certificat respecte d’això, i la Diputació es reservarà l’opció de dur a terme les comprovacions que crega oportunes.
Cinqué.- Publique’s el present decret en el BOP.
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La present resolució és definitiva en via administrativa i contra ella es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant de la
Presidència de la Diputació en el termini d’un mes, a partir de l’endemà del dia que tinga lloc la publicació del present acte o, directament,
recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana dins del termini de dos mesos, comptats
també a partir de l’endemà del dia que tinga lloc la notificació del present acte. Tot això de conformitat amb el tenor vigent dels articles 116
i 117 de la Llei 30/1992, de 26 novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i els
articles 10, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i sense perjudici que puga
exercitar-se qualsevol altre recurs que s’estime procedent.
València, 18 de desembre de 2015.—El secretari general, Vicente Boquera Matarredona.—El president de la Diputació de València, Jorge
Rodríguez Gramage.

ANNEX. AJUNTAMENTS I ENTITATS LOCALS MENORS XARXA DE LLIBRES
(Resolució de la DG de Centres i Personal Docent de 14 de decembre de 2015)

CIF
P4600800I
P4601800H
P4606300D
P4612300F
P4612800E
P4615300C
P4617000G
P4617500F
P4617800J
P4618900G
P4619300I
P4619400G
P4623400A
P4626500E

NOMBRE
ALBALAT DE LA RIBERA
ALCUBLAS
BENIMODO
ESTUBENY
FOIOS
LLOCNOU D'EN FENOLLET
MIRAMAR
MONTAVERNER
MONTROI
PALMA DE GANDÍA
PEDRALBA
PETRÉS
SINARCAS
ZARRA

Solicitud de
abono primera
fase
ayuntamiento

total

0
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

importe
máximo de
subvención

20.531,28
2.999,70
14.265,24
333,30
46.062,06
2.133,12
15.465,12
10.932,24
17.998,20
9.399,06
15.665,10
7.132,62
5.466,12
1.199,88
169.583,04

Primera fase
DIPUTACION

Primera fase
que
correspondería
a
Ayuntamientos

10.265,64
1.499,85
7.132,62
166,65
23.031,03
1.066,56
7.732,56
5.466,12
8.999,10
4.699,53
7.832,55
3.566,31
2.733,06
599,94
84.791,52

0,00
0,00
7.132,62
166,65
23.031,03
1.066,56
0,00
5.466,12
8.999,10
4.699,53
7.832,55
3.566,31
2.733,06
599,94
65.293,47

1,- Ha solicitat a la Diputació que es faça càrrec de la primera fase de l’ajuntament segons base setena 2,c) Ordre 17/2015
0,- No ha solicitat a la Diputació que es faça càrrec de la primera fase de l’ajuntament segons base setena 2,c) Ordre 17/2015
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