
 

José Manuel Prieto Part, Regidor Secretari de la Junta de Govern de la Ciutat de 
Gandia (Decret 3604, de 17/06/2015).

CERTIFIQUE: Que la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 30 
de novembre de 2015, en assumpte d’urgència i prèvia ratificació de la mateixa per 
unanimitat  dels  seus  membres,  va  adoptar  d’entre  altres,  l’acord  del  tenor  literal 
següent:

«Bases reguladores per a fixar els criteris del programa ‘Xarxa de llibres de text’, 
curs 2015-2016

Es dóna compte de la proposta de la regidora de Polítiques Educatives i Joventut, de 
data 27 de novembre de 2015, del tenor literal següent: 
 
“Amb data 27 d’octubre de 2015 es va publicar en el  Diari Oficial de la Comunitat  

Valenciana  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 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  als  centres  públics  i 

privats concertats de la Comunitat Valenciana, i es convoquen les ajudes per al curs 

2015-2016, que té com a finalitat dotar el centres escolars d’un banc de llibres.

La Junta de Govern Local de Gandia, en sessió celebrada el dia 2 de novembre, pren 

la decisió d’adherir-se al programa de gratuïtat dels llibres de text i material curricular,

per tal de fer efectiva la ajuda, de forma que puga arribar a tota la població escolar, 

empadronada en la ciutat i  que en aquests moments estiga cursant ensenyaments 

obligatoris, formació professional bàsica als centres públics i privats concertats, centre 

d’acció educativa singular (CAES) Les Foies i Centre d’Educació Especial Enric Valor.

 

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES EN L’ADQUISICIÓ DE 

LLIBRES DE TEXT (PRIMERA FASE) CURS 2015-2016

Primer. Objecte i convocatòria

L'objecte de la present ordre és regular la convocatòria d'ajudes que concediran  als 

alumnes  que reunisquen els requisits previstos, de conformitat amb l’Ordre 17/2015, 

de 26 d’octubre de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport.

Amb l’adhesió de l’Ajuntament de Gandia al  programa “Xarxa de Llibres”,  per a la 

gratuïtat  de llibres de text  i/o  material  curricular 2015-2016 (primera fase i  segona 

fase),   junt a la Generalitat Valenciana i la Diputació Provincial, i  que està dirigit  a 

 



 

l’alumnat, Educació Obligatòria, Especial i Formació Professional Bàsica,  dels centres 

públics i centres privats concertats que estiga empadronat a en Gandia (En el cas dels 

Centres d’Educació Especial  i  CAES, els alumnes només hauran de complir  el  fet 

d’estar escolaritzats en aquest terme municipal). Una vegada finalitzat el curs escolar 

2015-2016, l’alumnat lliurarà els llibres de text  i/o altres materials curriculars, si  es 

troba en bon estat, per tal d’anar creant un banc de llibres al centres on haja estat 

escolaritzat. D’aquesta forma podrà ser utilitzat per altres alumnes en cursos posteriors 

i  es tindrà dret a ser beneficiari de l’esmentat  banc de llibres el següent curs escolar.

  Aquests llibres i material, seran propietat de la Administració local que ha participat 

en este programa i seran custodiats i gestionats pels centres educatius corresponents.

Segon. Crèdit disponible 

Per a fer front a les despeses que suposa participar en el Programa Xarxa Llibres 

l’Ajuntament  de  Gandia  es  compromet  a  habilitar  les  oportunes  partides 

pressupostàries, que suposa 293.500 € per a l’any 2015 i 293.500 € per a l’any 2016, 

destinat a fer front a les despeses que es deriven de l’adjudicació de les ajudes.

Tercer. Import de l’ajuda 

La quantia individual per alumne/a que participe en el programa per a la gratuïtat de 

llibres de text i/o material curricular serà com a màxim de 200 euros, els quals es 

distribuiran en dues fases. En la primera fase, l’Ajuntament abonarà a cada alumne un 

total de 100 €, en concepte de ajuda en la compra de llibres de text o altres materials 

curriculars quan les mares/pares o tutors legals presenten la sol·licitud degudament 

complimentada, junt amb el justificant de compra, be factura o be document justificatiu 

individualitzat emes per l’AMPA o el Centre d’Ensenyament . Si la despesa fora menor 

de 100 euros, únicament s’abonaria la quantia pel valor justificat. 

L’import  concedit  es  farà  efectiu  mitjançant  l’ingrés  en  el  compte  corrent  (IBAN) 

consignat a la sol·licitud presentada. Per a poder tramitar l’ajuda, s’haurà de presentar 

en el Registre Municipal (Pl. Major, 1), la documentació que apareix en el punt 6 dels 

criteris detallats a continuació.

I en exercici de les atribucions delegades per alcaldia mitjançant Decret 2015-3869 de 

3 de juliol de 2015, es formula a la Junta de Govern la següent 

 



 

PROPOSTA D’ACORD

PRIMER. Aprovar les bases reguladores per tal de portar endavant el compromís de 

complir  amb la  recepció  de  la  subvenció  Xarxa  Llibres,  regulades  en  la  Orde  de 

17/2015, de 26 d’octubre, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, 

publicat al DOCV núm. 7644/27 de 10.2015.

SEGON. Comunicar el present acord al Departament d’Educació en col·laboració amb 

els Serveis d’Informació i Padró, Serveis Socials i Intervenció-Tresoreria, per tal de 

portar endavant les tasques necessàries en la gestió del Programa Xarxa de Llibres de 

Text, curs 2015-2016. 

CRITERIS

1. Objecte L’objecte de la convocatòria és la concessió d’ajudes  econòmiques per al 

programa de gratuïtat de llibres de text i altres materials curriculars, per al curs escolar 

2015-2016,  dirigit  a  la  creació de bans de llibres i  altres materials curriculars  per 

l’alumna empadronat a  Gandia d’Educació  Primària,  Educació  Especial,  Educació 

Secundària Obligatòria i Formació Professional Bàsica, escolaritzat als centres públics 

i centres privats concertats durant el curs 2015-2016.

A efectes del programa de gratuïtat de Xarxa de Llibres es considera:

- Llibres de text en format imprès.

- Material curricular destinat a ser utilitzat  per l’alumnat, que du a terme el currículum 

que estableix la normativa vigent de la Comunitat Valenciana.

- Llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats. Excepcionalment, per a esta 

convocatòria, s’admetran també llibres de text digitals amb llicència d’un any. 

- No s’inclou:

- Material inventariable com  tablets,  ordinadors, cadires ergonòmiques, taules, etc. 

Tampoc motxilles, material per a escriure, diccionaris, atles, material esportiu….

 



 

2. Import de l’ajuda 

La quantia individual per alumne/a que participe en el programa per a la gratuïtat de 

llibres de text i material curricular serà com a màxim de 200 euros.

3. Beneficiaris i requisits 

Podran sol·licitar l’ajuda els pares, mares o tutors legals de tot l’alumnat empadronat a 

Gandia a data de la publicació de la convocatòria, és a dir, el 27 d’octubre de 2015, 

escolaritzat  en  Educació  Primària,  Educació  Especial,  Educació  Secundària 

Obligatòria i  Formació Professional Bàsica, escolaritzat als centres públics i centres 

privats concertats durant el curs 2015-2016.

Per les seues característiques, el Centre d’Educació Especial Enric Valor i CAES Les 

Foies, podran adquirir i reposar al centre,  en nom dels alumnes el llibres de texts 

necessaris, presentant certificat del centre i factura a l’Ajuntament.

Excepcionalment  i  per  als  casos  d’alumnat  que  per  les  sues  condicions 

socioeconòmiques  no  dispose  de  recursos  suficients,  els  Serveis  Socials  de 

l’Ajuntament de Gandia i/o la direcció del centre on estudia l’alumne podran presentar 

un informe on s’expliquen quines són les circumstàncies especials, les quals seran 

estudiades per la comissió avaluadora. 

Aquestes ajudes són compatibles amb les concedides pel mateix concepte, per altres 

entitats, si  fóra el  cas, si  be s’hauria de descomptar la quantitat  ja concedida amb 

antelació. 

4. Sol·licituds

El  model  de  sol·licitud  es podrà  emplenar  electrònicament  o  descarregar-se  per  a 

omplir a ma, tant en la pàgina web de l’Ajuntament de Gandia, www.gandia.org com en 

xarxallibres.edu.gva.es i també al Registre Municipal (Pl. Major, 1). El pare, la mare o 

tutor legal  de l’alumne, i  en casos excepcionals per la  direcció del  centre on està 

escolaritzat l’alumne, presentaran sol·licitud individualitzada per cada alumne/alumna i 

còpia amb la documentació requerida,  que es segellarà amb la data d’entrada, en 

 



 

l’espai reservat. Es compulsarà la documentació annexa a la sol·licitud per part del 

personal del Registre Municipal si fora  necessari. 

D’altra banda, l’AMPA que haja adquirit llibres de text i els haja venut entre els alumnes 

del centre, ha de presentar la factura o les factures globals de l’empresa proveïdora en 

l’ajuntament  o  ajuntaments  on  estiga  empadronat  l’alumnat.  A més,  emetran  un 

document justificatiu individualitzat amb les dades de l’alumne, l’import, la relació de 

llibres adquirits i les dades de la factura global en què estan inclosos. Aquest serà el  

document  que  entregaran  a  les  famílies  perquè  puguen  presentar-lo  davant 

l’ajuntament junt amb la sol·licitud.

Al signar la instància els membres computables de la família autoritzen a obtenir, a 

través de les administracions corresponents, les dades necessàries per a la verificació 

de les dades personals en el Sistema de Verificació de Dades de Residència i Identitat.

5. Documentació

Els  sol·licitants  presentaran  la  documentació  que  es  detalla  a  continuació  per  a 

acreditar les situacions al·legades en la sol·licitud: 

Si la compra és individual

Sol·licitud emplenada electrònicament i impresa o a mà. Per a aquelles persones 

que no puguen accedir al formulari web, l’Ajuntament de Gandia posarà  a la seua 

disposició ordinadors i personal de consulta en les seues dependències (Pl. Major, 

per a que puguen imprimir les sol·licituds, adjuntant la documentació requerida, a) 

i/o b) segons el cas, i c).

a) Factura  o  còpia  compulsada  de  la  factura  en  el  Registre  Municipal.  Estos 

justificants han de contenir  com a mínim les següents dades:

- NIF/CIF del proveïdor,

- Dades del comprador: indistintament a nom de l’alumne, pare, mare o tutor.

- Núm. de factura

- Data

- Adreça

- Relació nominal dels productes adquirits

- Preu

 



 

b) Si la compra s’ha fet a través de l’ AMPA o Centre d’Ensenyament, document 

justificatiu individualitzat (segons el model que serà facilitat per l’Administració) 

emès per l’AMPA (o Centre d’Ensenyament, si és el cas) per a l’alumnat, amb 

les següents dades 

- Dades de l’alumne/a

- Import

- Relació de llibres adquirits

- Dades de la factura o factures globals en les quals estan inclosos 

c) Fotocòpia de la cartilla o extracte bancari  on consten les dades del  titular i  

número de compte bancari (IBAN). 

Si es tracta de l’alumnat del Centre d’Educació Especial Enric Valor i CAES Les Foies, 

els centres presentaran sol·licitud específica, amb el formulari electrònic disponible en 

xarxallibres.edu.gva.es,  al  Registre  d’entrada  de  la  Ajuntament  de  Gandia  junt  al 

original, còpia compulsada o el duplicat de la factura o factures de la compra de llibres 

efectuada pel centre.

6. Lloc i terminis de presentació de sol·licituds 

Les sol·licituds per duplicat, junt amb la documentació acreditativa pertinent, han de 

presentar-se en el Registre Municipal de l’Ajuntament de Gandia (Pl. Major, 1).

El termini de presentació de les sol·licituds serà de l’1 de desembre al 18 de desembre 

de 2015, ambdós inclosos. 

7. Esmena i millora de la sol·licitud 

La comissió avaluadora efectuarà la valoració de les sol·licituds presentades, d'acord 

amb  els  criteris  fixats  en  la  convocatòria  i  emetrà  un  informe  amb  relació  a  la 

concessió provisional de les ajudes. 

Realitzat  el  procés  de  gestió  i  valoració  de  totes  les  sol·licituds,  amb  les  dades 

obtingudes, la comissió de valoració del Departament d’Educació realitzarà l’informe 

corresponent, especificant-hi l’import de les ajudes i de les exclusions.

En compliment de l'article 71.1 de la Llei  30/1992, de 26 de novembre, de Règim 

 



 

Jurídic de les Administracions Públiques i  del  Procediment Administratiu Comú, les 

persones interessades, podran esmenar les sol·licituds o presentar la documentació 

necessària per a esmenar-la, al Registre Municipal (Pl. Major, 1), en el termini de 10 

dies naturals, a comptar des de l'endemà de la data de comunicació. En el cas de no 

fer-ho, s'entendrà que desisteix en la seua petició.

8. Modificació de la resolució 

El  Departament  d’Educació  podrà  modificar  la  resolució  de  les  ajudes  com  a 

conseqüència de l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió 

de l'ajuda o per a corregir errors materials produïts en les sol·licituds de les persones 

interessades o  en el  procés de tramitació  de  la  convocatòria,  de  conformitat  amb 

l'article 17, lletra l) de la Llei General de Subvencions. 

9. Obligacions dels beneficiaris 

L’alumnat acollit  al programa Xarxa de Llibres de Text, una vegada conclòs el  curs 

escolar 2015-2016, farà entrega en condicions adequades, dels llibres de text al centre 

on estiga escolaritzat l’alumnat durant aquest curs i formaran part del banc de llibres 

perquè puguen ser utilitzats per un altre alumnat en cursos successius.

10. Compatibilitats

Les ajudes són  compatibles,  si  fóra  el  cas,  amb les ajudes concedides per  altres 

administracions públiques o entitats privades per a l’adquisició de llibres de text, i de 

material  didàctic  i  informàtic,  d’acord  amb l’article  19.2  i  3  de  la  Llei  General  de 

Subvencions,  sempre  que  la  suma  no  siga  superior  al  cost  dels  llibres  de  text 

necessaris per al curs.

11. Procediment de pagament de les ajudes

El procediment ordinari de pagament de les ajudes previst en esta ordre es realitzarà 

per mitjà de transferència, per l’import de l’ajuda, al compte corrent que figure en la 

sol·licitud presentada”.

La Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, per unanimitat dels seus membres, 
aprova la proposta sobre l’assumpte de referència».
 
I  perquè  així  conste  i  produïsca  els  efectes  oportuns,  a  reserva  dels  termes  que 
resulten de l’aprovació de l’acta corresponent, d’acord amb l’article 206 del Reglament 

 



 

d’Organització,  Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  expedisc  la 
present certificació, d’ordre i amb el vistiplau del Titular de l’Òrgan de Suport a la Junta 
de Govern (Decret 274 de 13/09/2010), a Gandia, 30 de novembre de 2015. 

                      Vist i plau
    EL TITULAR DE L’ÒRGAN DE 
SUPORT  A LA JUNTA DE GOVERN
           (Resolució de 5/11/2012 del DGAL GV) 

           Lorenzo Pérez Sarrión
Signat electrònicament segons codificació al marge
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