
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación
DECRET 167/2007, de 28 de setembre, del Consell, pel 
qual crea un col?legi públic d’Educació Infantil i Pri-
mària a Alaquàs, per desglossament del Col·legi Públic 
d’Educació Infantil i Primària Maestro Sanchis Almiñano, 
de la mateixa localitat. [2007/11932]

DECRETO 167/2007, de 28 de septiembre, del Consell, 
por el que crea un colegio público de Educación Infantil 
y Primaria en Alaquàs, por desglose del Col·legi Públic 
d’Educació Infantil i Primària Maestro Sanchis Almiñano, 
de la misma localidad. [2007/11932]

L’evolució demogràfica d’Alaquàs ha incrementat la demanda 
de places escolars d’Educació Infantil i Primària, per la qual cosa la 
Direcció Territorial d’Educació i la Direcció General d’Ordenació i 
Centres Docents han emés un informe-proposta perquè es cree un nou 
centre docent per desglossament del Col·legi Públic d’Educació Infan-
til i Primària Maestro Sanchis Almiñano.

Per a albergar l’esmentat centre docent, la societat mercantil Cons-
truccions i Infraestructures Educatives de la Generalitat, SA (CIEG-
SA), ha gestionat la construcció d’un nou edifici escolar d’acord amb 
les exigències que establix el Reial Decret 1537/2003, de 5 de desem-
bre, pel qual s’establixen els requisits mínims dels centres que impar-
tisquen ensenyances escolars de règim general, i l’Orde de 15 de maig 
de 1992, de la conselleria 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, Edu-
cació Infantil i Primària, Educació Secundària Obligatòria i Educació 
Secundària completa, de titularitat de la Generalitat.

L’article 13 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora 
del Dret a l’Educació, establix que tots els centres tindran una deno-
minació específica. L’article 4 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, establix 
que els centres nous que tinguen com a titular la Generalitat tindran la 
denominació específica que determine la conselleria de Cultura, Edu-
cació i Ciència, amb la consulta prèvia al Consell Escolar Municipal 
corresponent.

El Consell Escolar Municipal d’Alaquàs, en sessió plenària de 4 
de gener de 2006, va aprovar proposar que s’assigne al centre de nova 
construcció la denominació Ciutat de Cremona.

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; a proposta del conseller d’Edu-
cació i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 28 
de setembre de 2007,

DECRETE

Article 1
Es crea, per desglossament del Col·legi Públic d’Educació Infantil 

i Primària Maestro Sanchis Almiñano, codi 46016117, el centre docent 
següent:

Província: València.
Municipi: Alaquàs.
Codi: 46027930.
Denominació: Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària Ciutat 

de Cremona.
Domicili definitiu: C/ Jaume I, s/n.
Domicili provisional C/ Rector Sancho Bueno, s/n.
Titular: Generalitat.
Composició: 9 unitats d’Educació Infantil i 18 d’Educació Primà-

ria.
Capacitat: 225 places escolars d’Educació Infantil i 450 de Primà-

ria.

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

2007/08. En el dit curs escolar oferirà 2 unitats d’Educació Infantil.

La evolución demográfica de Alaquàs ha incrementado la deman-
da de puestos escolares de Educación Infantil y Primaria, por lo que la 
Dirección Territorial de Educación y la Dirección General de Ordena-
ción y Centros Docentes han emitido informe-propuesta para que se 
cree un nuevo centro docente, por desglose del Col·legi Públic d’Edu-
cació Infantil i Primària Maestro Sanchis Almiñano. 

Para albergar el citado centro docente, la sociedad mercantil Cons-
trucciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA. (CIEG-
SA), ha gestionado la construcción de un nuevo edificio escolar con-
forme a las exigencias establecidas en el Real Decreto 1537/2003, de 
5 de diciembre, por el que se establecen 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, Educa-
ción y Ciencia, por la que se aprobaron los programas de necesidades 
para la redacción de proyectos de construcción de centros de Educa-
ción Infantil, Educación Primaria, Educación Infantil y Primaria, Edu-
cación Secundaria Obligatoria y Educación Secundaria Completa, de 
titularidad de la Generalitat.

El artículo 13 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del Derecho a la Educación, establece que todos los centros tendrán 
una denominación específica. El artículo 4 del Reglamento Orgánico 
y Funcional de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios 
de Educación Primaria, aprobado por el Decreto 233/1997, de 2 de 
septiembre, del Consell, establece que los centros nuevos cuyo titular 
sea la Generalitat tendrán la denominación específica que determine la 
conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, previa consulta al Conse-
jo Escolar Municipal correspondiente.

El Consejo Escolar Municipal de Alaquàs, en sesión plenaria de 4 
de enero de 2006, aprobó proponer que se asigne al centro de nueva 
construcción la denominación Ciutat de Cremona.

En aplicación de lo establecido en el artículo 17 de la Ley Orgáni-
ca 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, y en 
el artículo1 del Reglamento Orgánico y Funcional de las Escuelas de 
Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria; a propu-
esta del conseller de Educación y previa deliberación del Consell, en 
la reunión del día 28 de septiembre de 2007,

DECRETO

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

mària Maestro Sanchis Almiñano, código 46016117, el centro docente 
siguiente:

Provincia: Valencia.
Municipio: Alaquàs.
Código: 46027930.
Denominación: Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària Ciu-

tat de Cremona.
Domicilio definitivo: C/ Jaume I, s/n.
Domicilio provisional C/ Rector Sancho Bueno, s/n.
Titular: Generalitat.
Composición: 9 unidades de Educación Infantil y 18 de Educación 

Primaria.
Capacidad: 225 puestos escolares de Educación Infantil y 450 de 

Primaria.

Artículo 2
1. El nuevo centro escolar iniciará las actividades en el curso esco-

lar 2007/08. En dicho curso escolar ofertará 2 unidades de Educación 
Infantil.
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2. Este centre impartirà els programes d’educació bilingüe Progra-
ma d’Incorporació Progressiva (PIP) i Programa d’Immersió Lingüís-
tica (PIL).

3. El centre disposarà de 2 llocs de treball de mestre de l’especiali-
tat d’Educació Infantil.

Article 3
1. El Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària Maestro Sanc-

his Almiñano quedarà configurat amb 6 unitats d’Educació Infantil 
i 13 d’Educació Primària, amb una capacitat de 150 places escolars 
d’Educació Infantil i 300 d’Educació Primària.

2. En el curs escolar 2007/08 el centre disposarà dels llocs de tre-
ball de mestre de les especialitats següents:

– 8 d’Educació Infantil.
– 13 d’Educació Primària.
– 1 d’Educació Primària, Idioma Estranger, Anglés.
– 1 d’Educació Primària, Idioma Estranger, Francés.
– 1 d’Educació Primària, Educació Física.
– 1 d’Educació Primària, Música.
– 2 d’Educació Especial, Pedagogia Terapèutica.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

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

tres Docents de la Comunitat Valenciana.

Segona
El personal docent amb destinació definitiva en el Col·legi Públic 

d’Educació Infantil i Primària Maestro Sanchis Almiñano que s’ads-
criga al centre que es crea per mitjà d’este decret, mantindrà l’antigui-
tat 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 nacio-
nal per a la provisió de places corresponents als cossos docents.

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

directiu del centre, de conformitat amb el que establix la Llei Orgàni-
ca 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.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
Es faculta el conseller d’Educació perquè adopte totes les mesu-

res necessàries per al compliment i desplegament del que establix este 
decret, així com per a modificar, si és el cas, la configuració del cen-
tre.

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

ciana i els seus efectes s’entenen referits a l’inici del curs escolar 
2007/08, excepte allò que es referix al nomenament de l’equip direc-
tiu, supòsit en què s’estenen a l’1 de juliol de 2007.

Valencia, 28 de setembre de 2007.

El President de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller d’Educació,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

2. Este centro impartirá los programas de educación bilingüe Pro-
grama de Incorporación Progresiva (PIP) y Programa d’Inmersió Lin-
güística (PIL).

3. El centro dispondrá de 2 puestos de trabajo de maestro de la 
especialidad de Educación Infantil.

Artículo 3
1. El Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària Maestro Sanc-

his Almiñano quedará configurado con 6 unidades de Educación 
Infantil y 13 de Educación Primaria, con una capacidad de 150 puestos 
escolares de Educación Infantil y 300 de Educación Primaria. 

2. En el curso escolar 2007/08 el centro dispondrá de los puestos 
de trabajo de maestro de las siguientes especialidades:

– 8 de Educación Infantil.
– 13 de Educación Primaria.
– 1 de Educación Primaria, Idioma Extranjero, Inglés.
– 1 de Educación Primaria, Idioma Extranjero, Francés.
– 1 de Educación Primaria, Educación Física.
– 1 de Educación Primaria, Música.
– 2 de Educación Especial, Pedagogía Terapéutica.

DISPOSICIONES ADICIONALES

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

de Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.

Segunda
El personal docente con destino definitivo en el Col·legi Públic 

d’Educació Infantil i Primària Maestro Sanchis Almiñano, que se 
adscriba al centro que se crea mediante este decreto, mantendrá la 
antigüedad 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 regula los concursos de tras-
lados de ámbito nacional para la provisión de plazas correspondientes 
a los cuerpos docentes.

Tercera
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 Educa-
ción Infantil y de los Colegios de Educación Primaria, aprobado por el 
Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Consell.

DISPOSICIONES FINALES

Primera
Se faculta al conseller de Educación para que adopte cuantas 

medidas sean necesarias para el cumplimiento y desarrollo de lo esta-
blecido en este decreto, así como para modificar, en su caso, la confi-
guración del centro.

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

Valenciana y sus efectos se entienden referidos al inicio del curso 
escolar 2007/08, excepto cuando se refiere al nombramiento del equi-
po directivo, supuesto en el que se extienden al 1 de julio de 2007.

Valencia, 28 de septiembre de 2007.

El President de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Educación,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj


		2007-10-01T13:30:13+0200
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - AREA DE PUBLICACIONES
	Certificació oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial nº 5409 de 18-12-2006)




