
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ

Expedient núm.: 13071/2015

Identificació de la Sessió
Caràcter de la Sessió: extraordinària
Dia i Hora de la Reunió: 13 / novembre / 2015, 13.30 hores.
Convocatòria: 1ª
Lloc de celebració: Saló de Sessions de la Casa Consistorial

Assistents

Alcalde:
Enric Pla Vall

Regidors:

TSV
Hugo Romero Ferrer
Maria Isabel Vives Sebastià
Jan Valls Fernández
María del Carmen Ruiz Rueda
 
PSPV-PSOE
Guillem Alsina Gilabert
María Cano Palomo
Marc Albella Esteller
María Begoña López Branchat

COMPROMÍS
Domènec Fontanet Llatser
Jordi Moliner Calventos

PP
Luis Gandia Querol
Carla Miralles Castellá
Amparo D. Martínez Albiol
Elisabet Fernández Millán
Miguel A. Vidal Pascual
Ana Belén Matamoros Centelles

ACORD CIUTADÀ
J. Lluís Batalla Callau

PVI
Mª Dolores Miralles Mir

Secretari
Jordi Romeu Granados
 
Interventor
Oscar Javier Moreno Ayza

 



 

Excusa la seua absència: 
Juan Bta. Juan Roig
Juan Amat Sesé

Obert l'acte per la Presidència i existint quòrum suficient, es procedeix a tractar els 
assumptes de l'ordre del dia que a continuació es relacionen:

1.-  RATIFICACIÓ  DE  L'ACORD  DE  LA  JUNTA  DE  GOVERN  EN  DATA  9  DE 
NOVEMBRE DE 2015 RELATIU A LA PROPOSTA PER A SOL·LICITAR L'AJUDA 
DESTINADA  ALS  AJUNTAMENT  PER  A  FER  EFECTIU  EL  PROGRAMA  DE 
GRATUÏTAT  DE  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 (EXPT. 12672/2015).- Atès el dictamen de la Comissió 
Informativa de l'Àrea Social i Participació de data 10 de novembre de 2015.

A la vista de la proposta de l'Alcaldia de data 11 de novembre de 2015:

«PROPOSTA DE L'ALCALDIA
Vist que en sessió ordinària de la Junta de Govern Local de data 9 / novembre / 2015, 
entre altres, es va adoptar l'Acord següent:

«DE  2.-  PROPOSTA  PER  A  SOL·LICITAR  L'AJUDA  DESTINADA  ALS 
AJUNTAMENTS PER A FER EFECTIU EL PROGRAMA DE GRATUÏTAT DE 
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 (EXPT. 12672/2015).-El Sr.  alcalde dóna compte 
de la urgència de l'assumpte i el presenta directament a la Junta de Govern. 
Sotmesa  a  votació  la  urgència,  la  Junta  de  Govern  per  unanimitat  acorda 
aprovar-la.

A la vista de la proposta de la Regidoria de l'Àrea d'Infraestructures de data 9 
de novembre de 2015:

«PROPOSTA DE LA REGIDORA D'EDUCACIÓ

Begoña López Branchat, Regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vinaròs,

A la vista de 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 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 per al 
curs 2015-2016,

PROPOSA

A la Junta de Govern Local l'adopció de la següent resolució,

 



 

1.- Aprovar sol·licitar l'ajuda dirigida als Ajuntaments per a la creació d'un banc 
de llibres per a l'alumnat escolaritzat en els centres públics i privats concertats 
que cursen ensenyaments obligatoris o formació professional bàsica durant el 
curs 2015-2016 al municipi de Vinaròs.

2.- Aprovar que l'Ajuntament de Vinaròs complirà amb les obligacions que es 
deriven de la recepció d'aquesta ajuda.

3.- Aprovar  que  l'Ajuntament  de  Vinaròs  es  compromet  a  habilitar  les 
corresponents partides pressupostàries per a fer front a la part de finançament 
del programa que anirà a càrrec de l'Ajuntament de Vinaròs, aportant durant 
l'exercici 2015 el 33% de l'import total per al curs 2015-2016 i l'altre 33% durant 
l'exercici 2016, tot açò d'acord amb l'Ordre 17/2015, de 26 d'octubre publicada 
al DOGV nº 7644 del 27 d'octubre de 2015, fent constar que l'Ajuntament de 
Vinaròs ja ha concedit per al curs 2015-16 ajudes destinades a la creació d'un 
banc de llibres per import de 88.007,14€ 

4.- Aprovar facultar a l'Alcalde de la Corporació per a subscriure la petició de 
l'ajuda detallada.»

Sotmés l'assumpte a votació, la Junta de Govern per unanimitat acorda aprovar 
la proposta anterior.»

Atès  que  l'anterior  acord  fa  referència  a  relacions  interadministratives  entre 
l'Ajuntament de Vinaròs i  la Conselleria  d'Educació, Investigació, Cultura i  Esport,  i 
que, al mateix temps comporta un compromís municipal d'assumir part de la despesa 
que aquesta col·laboració requereix. 

Tenint en compte que la competència per a aprovació d'este tipus d'acord recau, en 
última  instància,  en  el  Ple  municipal,  com  a  òrgan  competent  per  a  aprovar  el 
pressupost general municipal i subscriure convenis de col·laboració interadministratius.

Es per aquesta raó, que es sotmet a aprovació del Ple de la corporació el següent 
acord:

Únic.- Ratificar l'acord de la Junta de Govern de data 9 de novembre de 2015 relatiu a 
la  proposta  per  a  sol·licitar  l'ajuda  destinada  als  ajuntaments  per  a  fer  efectiu  el 
programa de gratuïtat de 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 (expt. 12672/2015).»

Sotmesa a votació la proposta anterior, aquesta s'aprova per unanimitat.

2.- PROPOSTA PER A APROVAR INICIALMENT L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS NÚM. 36, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI PER UN 
IMPORT TOTAL DE 25.000  EUROS  (EXPT.  13051/2015).-Atès  el  dictamen  de  la 
Comissió Informativa de l'Àrea Social i Participació de data 10 de novembre de 2015.

De conformitat amb l'informe de fiscalització emés per la Intervenció Municipal de Fons 
de data 10 de novembre de 2015.

 



 

A la vista de la proposta de la Regidoria d'Hisenda de data 10 de novembre de 2015:

«Dña.  María  Cano  Palomo,  Concejal  de  Hacienda  y  Empleo  del  Magnífico 
Ayuntamiento de la Ciudad de Vinaròs

A la vista del compromiso adquirido por el Ayuntamiento para la participación en el 
Programa de becas de libros denominado “Xarxa de Llibres” regulado por la Orden la 
GV 17/2015, de 26 de Octubre DOGV nº 7644 de 27/10/2015 cuya vigencia será el 
curso  2015-2016  la  aportación  municipal  no  pueden  demorarse  hasta  el  ejercicio 
siguiente y siendo que en el presente presupuesto no existe crédito

Previo informe de la Intervención de fondos

PROPONGO A LA ALCALDÍA:

PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 36 , en 
la modalidad de crédito extraordinario por un importe total de 25.000,00€, financiado 
con cargo  a bajas de créditos en partidas del presupuesto en vigor, que se consideran 
adecuadas por no perturbar el servicio, de acuerdo con el siguiente detalle :
 

Presupuesto de gastos ALTAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EUROS

320.480.00 Becas "Xarxa de 
Llibres"

2015 25.000,00

Presupuesto de gastos BAJAS

PARTIDA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO EUROS

133.227.08 "Gestión multas 
Diputación"

2015 13.000,00

929.500.00 "Fondo de 
Contingencia"

2015 12.000,00

SEGUNDO. Exponer  este  expediente  al  público  mediante  anuncio  insertado  en  el 
Boletín Oficial  de la  Provincia de Castelló,  por quince días,  durante los cuales los 
interesados  pondrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El 
expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se 
hubiesen presentado reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo 
de un mes para resolverlas.»

Sotmesa a votació la proposta anterior, aquesta s'aprova per unanimitat.

S'aixeca la sessió a les 13.50 hores del dia que consta a l'encapçalament, de la qual 
cosa com a Secretari accidental, estenc aquesta acta amb el vistiplau del Sr. alcalde.
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