Resolució del conseller per la qual s'inicia el procediment d'elaboració del projecte d'ordre
de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen les
bases reguladores per a la concessió d'ajudes de menjador escolar en els centres
educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.
Les exigències derivades de l'actual situació sociolaboral comporten unes majors
dificultats d'organització d'horaris que permeten coordinar l'activitat laboral de les famílies
amb l'activitat educativa dels seus fills i filles, és per això que el servei de menjador i
l'accés al mateix suposen un important suport per a les famílies a l'hora de facilitar una
millor conciliació de la vida laboral, educativa i familiar.
D'altra banda, no podem oblidar la funció social que exerceix el menjador escolar des del
moment que aquestes ajudes tenen com a finalitat compensar les possibles carències de
tipus familiar, econòmic i sociocultural, contribuint a crear una societat més igualitària i
removent els obstacles socioeconòmics dels ciutadans.
Totes aquestes funcions integradores venien sent realitzades en la prestació del servei de
menjador escolar i en la concessió de les ajudes regulades en l'Ordre 46/2010 i les seues
últimes modificacions. No obstant això, després de la publicació de la Llei 1/2015, de 6 de
febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions
i tenint en compte allò que s'ha establert en la seua Disposició Addicional, és necessari
adequar la normativa reguladora de les ajudes de menjador escolar en els centres
educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.
Així mateix, la Llei 19/2017, de 20 de desembre, de la Generalitat, per la qual s'aprova la
renda valenciana d'inclusió, estableix com a complement de l’esmentada renda, que les
persones destinatàries de la renda valenciana d'inclusió tindran garantit l'accés directe
com a beneficiàries a les beques de menjador escolar, en els termes que regule la
normativa autonòmica. Per això, resulta necessari fer efectiva aquesta mesura garant,
incorporant el seu mandat en l'articulat de la present norma que estableix les bases
reguladores per a la concessió de les ajudes de menjador escolar.
Pels motius anteriorment exposats, la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport considera necessari establir les bases que regulen les ajudes dirigides a l'alumnat
escolaritzat en centres educatius no universitaris de titularitat de la Generalitat, privats
concertats o de titularitat pública diferent de la Generalitat que disposen d'aquest servei
complementari.
Per tot això, l'article 43.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, fixa el
procediment d'elaboració dels reglaments.
A més, el títol II del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma,
l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat,
estableix l'estructura i la forma dels projectes normatius.
D'altra banda, el títol III de l'esmentat decret regula el procediment d'elaboració d'aquests
projectes i el seu capítol III, els procediments dels disposicions administratives de caràcter
general.
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Per tot això que antecedeix,
RESOLC
Primer
Iniciar el procediment d'elaboració del projecte d'ordre de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableixen els bases reguladors per a la
concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris de la
Comunitat Valenciana.
Segon
Encomanar la tramitació del procediment d'elaboració, així com l'emissió dels estudis i
informes establits en l'article 43.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i la
realització dels actuacions i informes previstos en els articles 39 a 43 i 52 a 55 del Decret
24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, a la Direcció General de Centres i
Personal Docent, així com qualsevol altra actuació exigida per la normativa sectorial
corresponent.

EL CONSELLER D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
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