Direcció General de Centres Docents

Av. de Campanar, 32
46015 - València

RESOLUCIÓ de la direcció general de Centres Docents per la qual s'establix la puntuació mínima per a la concessió
d'ajudes de menjador en el curs 2019/2020
Vista la RESOLUCIÓ d’11 de juny de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca
la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al
curs escolar 2019-2020.
Vistos els certificats expedits pels centres docents inclosos en la convocatòria i els resums generals provincials de les
sol·licituds presentades a l'empara d'esta convocatòria.
Vist l'article 11 de l'Orde 18/2018, de 10 de maig, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres educatius no
universitaris de la Comunitat Valenciana, que establix que la direcció general amb competències en centres docents
determinarà la puntuació mínima a partir de la qual es concediran les ajudes de menjador de caràcter assistencial,
d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.
Per allò que s'ha exposat,

RESOLC

Establir la puntuació mínima per ser beneficiari de les ajudes per al menjador escolar, així com l'import d'ajuda
corresponent a cada puntuació:
PUNTUACIÓ
IMPORT DE L'AJUDA
20

4,25 €

19

4€

18

3,50 €

17

3€

16

3€

15

3€

14

3€

13

2,5 €

12

2,5 €

11

2€

10

2€

9

2€

8

2€

7
2€
En compliment del que disposa l'apartat quinze de l'esmentada Resolució d’11 de juny de 2019, la persona titular de la
direcció general amb competència en matèria de centres docents, per delegació de la persona titular de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport, a la vista de l'informe elaborat per la comissió de valoració, resoldrà la concessió o
denegació de les ajudes, així com les persones sol·licitants que es considere que han desistit de la seua sol·licitud o en
les quals concórreguen altres causes de finalització del procediment.
Esta Resolució posa fi a la via administrativa, i en contra podrà ser potestativament recorreguda en reposició davant
del conseller d'Educació, Cultura i Esport en el termini d'un mes des de la seua publicació, o ser impugnada per mitjà
de la interposició de recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la data de publicació.
EL DIRECTOR GENERAL DE CENTRES DOCENTS
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