BO INFANTIL CURS ESCOLAR 2021/2022
Instruccions per a la presentació del recurs de reposició a la
Resolució de 29 d’octubre de 2021:
Amb data 4-11-2021 s'ha publicat la Resolució de 29 d’octubre de 2021 de la
Direcció General de Centres Docents per la qual es resol la convocatòria de les
ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els centres autoritzats
d’educació infantil i escoles infantils municipals de primer cicle, de la Comunitat
Valenciana, per al curs 2021-2022.
Les persones interessades podran presentar potestativament un recurs de
reposició davant el conseller d'Educació Cultura i Esport, en el termini d'un mes a
comptar de l'endemà a la publicació en el DOGV, a través d'algun dels següents
procediments:
➢ Tràmit telemàtic:
Tràmit z- Sol·licitud general d’iniciació i tramitació TELEMÀTICA de
procediments de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18494&version=amp

El recurs es dirigirà a:
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Subdirecció General de Centres Docents.
Servei de Títols, Programes de Gratuïtat i Ajudes a l'Estudi.
➢ Amb cita prèvia en:
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Avinguda Campanar, 32. 46015. València
A través del telèfon 012 o la pàgina web:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20990
➢ Mitjançant registre d'entrada en les oficines PROP, ajuntaments o oficines de
correus o per qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
Les persones jurídiques, d'acord amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques presentaran la
documentació únicament per mitjans telemàtics.
No s'acceptaran recursos presentats a través de correu electrònic a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.
Termini de presentació de recursos: des del 5-11-2021 fins al 5-12-2021
S'adjunta un model de recurs per a facilitar el tràmit a les famílies:

RECURS DE REPOSICIÓ
……….................................………………………………,
amb
NIF/NIE/passaport,
número………………., com a pare/mare/tutor/a de l'alumne/a:….…………………………….
……………….………………..., amb SIP .....…………….…, matriculat/ada al centre
d'educació infantil/escola infantil municipal de primer cicle...............................…., amb
codi:.................., a la localitat d.............................…
EXPOSA:
Que no està d'acord amb l’ajuda concedida a l’alumne/a (nom de l’alumne/a) segons la
Resolució de 29 d’octubre de 2021 de la Direcció General de Centres Docents, per la qual
es resol la convocatòria de les ajudes econòmiques destinades a l'escolarització en els
centres autoritzats d’educació infantil i escoles infantils municipals de primer cicle, de la
Comunitat Valenciana, per al curs 2021-2022, pels motius que s'exposen a continuació:
.....................................................................................................................………………....
......................................................................................................................………………...
.....................................................................................................................………………….
.....................................................................................................................………………….
i s’adjunta la següent documentació acreditativa:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
En virtut d’allò exposat,
SOL·LICITA: que considerats presentats, dins el termini i en la forma escaient, aquest
escrit i els documents que s’acompanyen, siguen admesos, havent interposat recurs de
reposició contra la Resolució de 29 d’octubre de 2021 de la Direcció General de Centres
Docents, per la qual es resol la convocatòria de les ajudes econòmiques destinades a
l'escolarització en els centres autoritzats d’educació infantil i escoles infantils municipals
de primer cicle, de la Comunitat Valenciana, per al curs 2021-2022 (DOGV núm. 9208, de
04/11/2021) i que siga concedida al meu fill/a l’ajuda a l’escolarització de primer cicle que
li corresponga per al curs escolar 2021-2022.
_____________, _____________ d __________ de 2021

Signat:____________________________

CONSELLER D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

