
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

DECRET 128/2010, de 3 de setembre, del Consell, pel 
qual es crea un col·legi d’Educació Infantil i Primària 
a Canet d’En Berenguer, per desglossament del Col·legi 
d’Educació Infantil i Primària núm. 1 de la mateixa loca-
litat. [2010/9633]

DECRETO 128/2010, de 3 de septiembre, del Consell, por 
el que se crea un colegio de Educación Infantil y Prima-
ria en Canet d’En Berenguer, por desglose del Col·legi 
d’Educació Infantil i Primària núm. 1 de la misma loca-
lidad. [2010/9633]

La Direcció Territorial d’Educació de València i la Direcció Gene-
ral d’Ordenació i Centres Docents han emés un informe en què es pro-
posa la creació d’un nou centre docent per a atendre la demanda de 
places escolars d’Educació Infantil i Primària a Canet d’En Berenguer.

El nou centre escolar es crea per desglossament del Col·legi d’Edu-
cació Infantil i Primària núm. 1.

L’Ajuntament de Canet d’En Berenguer, segons acords adoptats 
en les sessions plenàries de 8 de novembre de 2007 i 21 de febrer de 
2007, va posar a disposició de la Conselleria d’Educació una parcel·la de 
8.024,07 m², ubicada entre el carrer Ronda Sud, Av. del Riu i carrer de 
vianants, per a la construcció d’un edifici escolar destinada al nou col-
legi d’Educació Infantil i Primària. El conseller d’Educació, per mitjà de 
la Resolució de 13 de març de 2008, va acceptar la posada a disposició 
del solar efectuada per l’ajuntament. Totes estes actuacions es van portar 
a terme en el marc de col·laboració establit en la disposició addicional 
quinze.4 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i el Reial 
Decret 2274/1993, de 22 de desembre, de Cooperació de les Corporaci-
ons Locals amb el Ministeri d’Educació i Ciència, d’aplicació supletòria 
a la Comunitat Valenciana.

Per a albergar l’esmentat centre docent, la societat mercantil Cons-
truccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat Valenciana, SA 
(CIEGSA), ha gestionat la construcció d’un nou edifici escolar d’acord 
amb les exigències establides en la normativa per la qual s’establixen 
els requisits mínims dels centres que impartisquen ensenyances escolars 
de règim general, i en l’Orde de 15 de maig de 1992, de la Conselle-
ria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s’aproven els programes 
de necessitats per a la redacció de projectes de construcció de centres 
d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Infantil i Primària, 
Educació Secundària Obligatòria i Educació Secundària Completa de la 
Generalitat.

En aplicació del que establix l’article 17 de la Llei Orgànica 
8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l’Educació, i l’article 1 del 
Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels 
Col·legis d’Educació Primària, aprovat pel Decret 233/1997, de 2 de 
setembre, del Consell, a proposta del conseller d’Educació i amb la deli-
beració prèvia del Consell, en la reunió del dia 3 de setembre de 2010,

DECRETE

Article 1
Es crea, per desglossament del Col·legi d’Educació Infantil i Pri-

mària Núm 1, codi 46002593, el centre docent següent:

Província: València.
Municipi: Canet d’En Berenguer.
Codi: 46028417.
Denominació: Col·legi d’Educació Infantil i Primària Núm. 2.
Domicili:C/ del Riu, 22.
Titular: Generalitat.
Composició: 3 unitats d’Educació Infantil i 6 d’Educació Primària.

Capacitat: 75 places escolars d’Educació Infantil i 150 d’Educació 
Primària.

Article 2
1. El nou centre escolar iniciarà les activitats en el curs escolar 

2010/11.
2. Este centre impartirà el programa d’educació bilingüe Programa 

d’Ensenyament en Valencià (PEV).
3. El centre disposarà dels llocs de treball de mestre de les especi-

alitats següents:

La Dirección Territorial de Educación de Valencia y la Direc-
ción General de Ordenación y Centros Docentes han emitido informe 
proponiendo la creación de un nuevo centro docente para atender la 
demanda de puestos escolares de Educación Infantil y Primaria en 
Canet d’En Berenguer.

El nuevo centro escolar se crea por desglose del Col·legi d’Educa-
ció Infantil i Primària núm. 1.

El Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer, según acuerdos adopta-
dos en las sesiones plenarias de 8 de noviembre de 2007 y 21 de febrero 
de 2007, puso a disposición de la Conselleria de Educación una parcela 
de 8.024,07 m², ubicada entre la calle Ronda Sur, av. del Riu y calle pea-
tonal, para la construcción de un edificio escolar destinada al nuevo Cole-
gio de Educación Infantil y Primaria. El conseller de Educación, median-
te Resolución de 13 de marzo de 2008, aceptó la puesta a disposición del 
solar efectuada por el Ayuntamiento. Todas estas actuaciones se llevaron 
a término en el marco de colaboración establecido en la disposición 
adicional decimoquinta.4 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación, y el Real Decreto 2274/1993, de 22 de diciembre, de Coo-
peración de las Corporaciones Locales con el Ministerio de Educación y 
Ciencia, de aplicación supletoria en la Comunitat Valenciana.

Para albergar el citado centro docente, la sociedad mercantil Cons-
trucciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana, SA. 
(CIEGSA), ha gestionado la construcción de un nuevo edificio escolar 
conforme a las exigencias establecidas en la normativa por la que se esta-
blecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas 
escolares de régimen general, y en la Orden de 15 de mayo de 1992, de la 
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, por la que se aprobaron los 
programas de necesidades para la redacción de proyectos de construcción 
de centros de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil 
y Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria 
Completa de la Generalitat.

En aplicación de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgánica 
8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y en el 
artículo 1 del Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de Edu-
cación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, aprobado por el 
Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Consell, a propuesta del con-
seller de Educación y previa deliberación del Consell, en la reunión del 
día 3 de septiembre de 2010,

DECRETO

Artículo 1
Se crea, por desglose del Col·legi d’Educació Infantil i Primària 

núm. 1, código 46002593, el centro docente siguiente:

Provincia: Valencia.
Municipio: Canet d’En Berenguer.
Código: 46028417.
Denominación: Col·legi d’Educació Infantil i Primària núm. 2.
Domicilio: C/ del Riu, 22.
Titular: Generalitat.
Composición: 3 unidades de Educación Infantil y 6 de Educación 

Primaria.
Capacidad: 75 puestos escolares de Educación Infantil y 150 de Edu-

cación Primaria.

Artículo 2
1. El nuevo centro escolar iniciará sus actividades en el curso escolar 

2010/11.
2. Este centro impartirá el programa de educación bilingüe Progra-

ma d’Ensenyament en Valencià (PEV).
3. El centro dispondrá de los puestos de trabajo de maestro de las 

siguientes especialidades:
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– 4 mestres d’Educació Infantil.
– 6 mestres d’Educació Primària.
– 1 mestre especialista d’idioma estranger, Anglés.
– 1 mestre especialista en Educació Física.
– 1 mestre especialista en Música.
– 1 mestre de Pedagogia Terapèutica.

Article 3
1. El Col·legi d’Educació Infantil i Primària Núm. 1 quedarà confi-

gurat amb 3 unitats d’Educació Infantil i 6 d’Educació Primària.

2. El centre disposarà dels llocs de treball de mestre de les especi-
alitats següents:

– 4 mestres d’Educació Infantil.
– 6 mestres d’Educació Primària.
– 1 mestre especialista d’idioma estranger, Anglés.
– 1 mestre especialista en Educació Física.
– 1 mestre especialista en Música.
– 1 mestre de Pedagogia Terapèutica.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
El que establix el present decret s’inscriurà en el Registre de Centres 

Docents de la Comunitat Valenciana.

Segona
La Direcció Territorial d’Educació de València nomenarà l’equip 

directiu del centre, de conformitat amb el que establix la Llei Orgà-
nica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, i l’article 17.3 del Reglament 
Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i dels Col·legis 
d’Educació Primària, aprovat pel Decret 233/1997, de 2 de setembre, 
del Consell.

Tercera
El personal docent amb destinació definitiva en el Col·legi d’Educa-

ció Infantil i Primària Núm. 1 que, com a conseqüència del desglossa-
ment, s’adscriga al centre que es crea per mitjà d’este decret, mantindrà 
l’antiguitat que posseïa en el seu centre d’origen, en aplicació del que 
establix la disposició addicional sèptima.3 del Reial Decret 2112/1998, 
de 2 d’octubre, pel qual es regulen els concursos de trasllats d’àmbit 
nacional per a la provisió de places corresponents als cossos docents.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Es faculta el conseller d’Educació perquè adopte les mesures que 

siguen necessàries per a l’acompliment i el desplegament del que esta-
blix este decret, així com per a modificar, si és el cas, la configuració del 
centre.

Segona
Este decret es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenci-

ana i els seus efectes s’entenen referits a l’inici del curs escolar 2010/11, 
excepte pel que fa al nomenament de l’equip directiu, supòsit en què 
produirà efectes partir de l’1 de juliol de 2010.

València, 3 de setembre de 2010

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller d’Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

– 4 maestros de Educación Infantil.
– 6 maestros de Educación Primaria.
– 1 maestro especialista de idioma extranjero, Inglés.
– 1 maestro especialista en Educación Física.
– 1 maestro especialista en Música.
– 1 maestro de Pedagogía Terapéutica.

Artículo 3
1. El Col·legi d’Educació Infantil i Primària Núm. 1 quedará con-

figurado con 3 unidades de Educación Infantil y 6 de Educación Pri-
maria.

2. El centro dispondrá de los puestos de trabajo de maestro de las 
siguientes especialidades:

– 4 maestros de Educación Infantil.
– 6 maestros de Educación Primaria.
– 1 maestro especialista de idioma extranjero, Inglés.
– 1 maestro especialista en Educación Física.
– 1 maestro especialista en Música.
– 1 maestro de Pedagogía Terapéutica.

DISPOSICIONES ADICIONALES

Primera
Lo establecido en el presente decreto se inscribirá en el Registro de 

Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.

Segunda
La Dirección Territorial de Educación de Valencia nombrará al 

equipo directivo del centro, de conformidad con lo establecido en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y el artículo 17.3 del 
Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de Educación Infan-
til y de los Colegios de Educación Primaria, aprobado por el Decreto 
233/1997, de 2 de septiembre, del Consell.

Tercera
El personal docente con destino definitivo en el Col·legi d’Educació 

Infantil i Primària núm. 1 que, como consecuencia del desglose, se ads-
criba al centro que se crea mediante este decreto, mantendrá la antigüe-
dad que poseía en su centro de origen, en aplicación de lo establecido en 
la disposición adicional séptima.3 del Real Decreto 2112/1998, de 2 de 
octubre, por el que se regulan los concursos de traslados de ámbito nacio-
nal para la provisión de plazas correspondientes a los cuerpos docentes.

DISPOSICIONES FINALES

Primera
Se faculta al conseller de Educación para que adopte cuantas medidas 

sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo de lo establecido en 
este decreto, así como para modificar, en su caso, la configuración del 
centro.

Segunda
Este decreto se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valen-

ciana y sus efectos se entienden referidos al inicio del curso escolar 
2010/11, excepto en lo que se refiere al nombramiento del equipo directi-
vo, supuesto en el que producirá efectos partir del 1 de julio de 2010.

Valencia, 3 de septiembre de 2010.

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Educación,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
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