
II. AUTORITATS I PERSONAL

a) PLANTILLES ORGÀNIQUES
I RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL

1. Generalitat Valenciana

Conselleria de Cultura, Educació i Esport

ORDE de 14 de desembre de la Conselleria de Cultura,
Educació i Esport, per la qual es publiquen les unitats
del Primer Cicle de l’Educació Secundària Obligatòria
previstes en la planificació educativa en els instituts i
seccions d’Educació Secundària. [2004/X13122]

La disposició transitòria quarta de la Llei Orgànica 1/1990, de 3
d’octubre, d’Ordenació General del Sistema Educatiu (BOE núm.
238, de 4 d’octubre), preveu que el professorat d’Educació General
Bàsica integrat per mitjà de la dita llei en el cos de mestres, podrà
prestar servicis en el Primer Cicle d’Educació Secundària Obligatò-
ria.

La Llei 24/2001, de 27 de desembre, de Mesures Fiscals Admi-
nistratives i de l’Orde Social (BOE núm. 313, de 31 de desembre),
en l’article 84 modifica el primer incís de la disposició addicional
primera de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’Ordenació
General del Sistema Educatiu, determinant que el calendari d’apli-
cació de la nova ordenació del sistema educatiu, en els aspectes
pendents encara d’aplicació, tindrà un àmbit temporal de catorze
anys.

L’Orde de 15 de gener de 1997, de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència (DOGV núm. 2.915, de 24 de gener), va establir
els criteris per a fixar els llocs de treball dels instituts d’Educació
Secundària que podran ser oferits als funcionaris pertanyents al cos
de mestres, per a impartir els ensenyaments del Primer Cicle de
l’Educació Secundària Obligatòria, llocs de treball que es determi-
nen en funció del nombre d’unitats del citat cicle.

Així, doncs, des de 1997, en virtut de diverses ordes de la Con-
selleria de Cultura, Educació i Esport (Orde de 20 de gener de
1977, DOGV núm. 2.917; Orde de 23 d’abril de 1998, DOGV núm.
3.232; Orde 5 de maig de 1999, DOGV núm.3.500; Orde de 18 de
maig de 2000, DOGV núm.3.761; Orde de 27 de juny del 2000,
DOGV núm. 3.788; Orde d’11 de maig de 2001, DOGV
núm.4.006; Orde de 29 de maig de 2002, DOGV núm. 4.271; Orde
de 19 de maig de 2003, DOGV núm. 4.512; Orde de 7 de juny de
2004, DOGV núm.4.778) s’han anat creant unitats de 1r Cicle
d’Educació Secundària Obligatòria en instituts i seccions, conse-
qüència de la incorporació del citat cicle a estos centres.
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II. AUTORIDADES Y PERSONAL

a) PLANTILLAS ORGÁNICAS
Y RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO

1. Generalitat Valenciana

Conselleria de Cultura, Educación y Deporte

ORDEN de 14 de diciembre de 2004, de la Conselleria
de Cultura, Educación y Deporte, por la que se publi-
can las unidades del Primer Ciclo de la Educación
Secundaria Obligatoria previstas en la planificación
educativa en los Institutos y Secciones de Educación
Secundaria. [2004/X13122]

La disposición transitoria cuarta de la Ley Orgánica 1/1990, de
3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE
núm. 238, de 4 de octubre), prevé que los profesores de Educación
General Básica integrados mediante dicha Ley en el cuerpo de
maestros, podrán prestar servicios en el Primer Ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria. 

La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales
Administrativas y del Orden Social (BOE núm. 313, de 31 de
diciembre), en el artículo 84 modifica el primer inciso de la dispo-
sición adicional primera de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu-
bre, de Ordenación General del Sistema Educativo, determinando
que el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema
educativo, en los aspectos pendientes aún de aplicación, tendrá un
ámbito temporal de catorce años.

La Orden de 15 de enero de 1997, de la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciencia (DOGV núm. 2.915, de 24 de enero), ha esta-
blecido los criterios para fijar los puestos de trabajo de los Institu-
tos de Educación Secundaria que podrán ser ofertados a los funcio-
narios pertenecientes al cuerpo de maestros, para impartir las ense-
ñanzas del Primer Ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria,
puestos de trabajo que se determinan en función del número de uni-
dades del citado ciclo.

Así pues, desde 1997, en diferentes ordenes de la Conselleria de
Cultura, Educación y Deporte (Orden de 20 de enero de 1977,
DOGV núm. 2.917; Orden de 23 de abril de 1998, DOGV núm.
3.232; Orden 5 de mayo de 1999, DOGV núm.3.500; Orden de 18
de mayo de 2000, DOGV núm.3.761; Orden de 27 de junio de
2000, DOGV núm. 3.788; Orden de 11 de mayo de 2001, DOGV
núm.4.006; Orden de 29 de mayo de 2002, DOGV núm. 4.271;
Orden de 19 de mayo de 2003, DOGV núm. 4.512; Orden de 7 de
junio de 2004, DOGV núm.4.778)) se han venido creando unidades
del 1er Ciclo de Educación Secundaria Obligatoria en Institutos y
Secciones consecuencia de la incorporación del citado ciclo a estos
centros.
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És convenient arreplegar en una norma l’estat de la qüestió, on
es reflectisca: d’una banda, totes les unitats del Primer Cicle de
l’Educació Secundària Obligatòria que, d’acord amb la planificació
educativa, corresponen a cada Institut o Secció; i d’altra banda, les
unitats creades fins al moment actual i, finalment, les unitats que
d’acord amb la citada planificació estan previstes que entren en
funcionament en els centres d’Educació Secundària de la xàrcia
pública, a l’efecte de determinar, si és procedent, les adscripcions
corresponents.

En virtut d’això i d’acord amb el Reial Decret 2.093/1983, de
28 de juliol (BOE núm. 187, de 6 agost), sobre traspàs de funcions i
servicis en matèria d’educació i fent ús de les atribucions que em
conferix l’article 35 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de
Govern Valencià (DOGV núm. 138, de 30 de desembre),

ORDENE

Primer

El nombre d’unitats del 1r Cicle d’Educació Secundària Obli-
gatòria que correspon a cada institut i secció prevista en la planifi-
cació educativa, és la que s’indica en la columna “a” de l’annex I.
Així mateix, en el citat annex també s’arreplega, en la columna “b”,
les unitats que han sigut creades fins al curs 2004/2005.

Les unitats del 1r Cicle de l’Educació Secundària Obligatòria
que s’han previst crear, d’acord amb la planificació educativa en
els instituts i seccions, són les que es determinen en la columna “c”
del citat annex.

Segon

Els col·legis que constituïxen la zona d’àmbit d’influència a
l’efecte de la provisió dels llocs de treball que corresponga, es
determinen en l’annex II de la present orde.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Autoritze les direccions generals d’Ensenyament i de Personal
Docent perquè, en l’àmbit de les seues respectives competències,
desenrotllen el que disposa esta orde.

Segona

De conformitat amb el que establixen els articles 107, 116 i 117
de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 i 46 de la Llei Regula-
dora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, contra el present
acte, que posa fi a la via administrativa, es podrà presentar, potesta-
tivament, recurs de reposició, o bé es podrà plantejar directament
recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant els òrgans
que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició haurà d’interposar-se davant el conse-
ller de Cultura i Educació i Esport en el termini d’un mes a comptar
des de l’endemà de la publicació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà de plantejar-se
davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana
en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publi-
cació.

València, 14 de desembre de 2004

El conseller de Cultura, Educació i Esport,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
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Es conveniente recoger en una norma el estado de la cuestión,
donde se refleje: por una parte, todas las unidades del Primer Ciclo
de la Educación Secundaria Obligatoria que, de acuerdo con la pla-
nificación educativa, corresponden a cada Instituto o Sección; por
otra parte, las unidades creadas hasta la fecha y, finalmente, las uni-
dades que de acuerdo con la citada planificación, están previstas
que entren en funcionamiento en los centros de Educación Secun-
daria de la red pública, a los efectos de determinar, según proceda,
las adscripciones correspondientes.

En su virtud y de acuerdo con el Real Decreto 2.093/1983, de
28 de julio (BOE núm. 187, de 6 agosto), sobre traspaso de funcio-
nes y servicios en materia de educación y en uso de las atribuciones
que me confiere el artículo 35 de la Ley 5/1983, de 30 de diciem-
bre, de Gobierno Valenciano (DOGV núm. 138, de 30 de diciem-
bre),

ORDENO

Primero

El número de unidades del 1er Ciclo de Educación Secundaria
Obligatoria que corresponde a cada Instituto y Sección prevista en
la planificación educativa, es la que se indica en la columna “a” del
Anexo I. Asimismo, en el citado anexo también se recoge, en la
columna “b”, las unidades que han sido creadas hasta el curso
2004/2005.

Las unidades del 1er Ciclo de la Educación Secundaria Obliga-
toria previstas crear, de acuerdo con la planificación educativa, en
los Institutos y Secciones son las que se determinan en la columna
“c” del citado Anexo.

Segundo

Los colegios que constituyen la zona de ámbito de influencia a
los efectos de la provisión de los puestos de trabajo que correspon-
da, se determinan en el anexo II de la presente orden.

DISPOSICIONES FINALES

Primera

Autorizo a las Direcciones Generales de Enseñanza y de Perso-
nal Docente para que en el ámbito de sus respectivas competencias,
desarrollen lo dispuesto en esta orden.

Segunda

De conformidad con lo establecido en los artículos 107, 116 y
117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 14 y 46 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, el
presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recu-
rrido potestativamente en reposición o bien cabrá plantear directa-
mente recurso contencioso administrativo, en los plazos y ante los
órganos que se indican a continuación:

a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller
de Cultura y Educación y Deporte en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación.

b) El recurso contencioso administrativo deberá plantearse ante
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publica-
ción.

Valencia, 14 de diciembre de 2004

El conseller de Cultura, Educación y Deporte,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN


