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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera
La Delegació Territorial en la Comunitat Valenciana del
Col·legi Nacional de Decoradors designarà una Comissió Gestora,
que, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor de la present llei, aprovarà uns estatuts provisionals del Col·legi Oficial de
Decoradors i Dissenyadors d’Interior de la Comunitat Valenciana,
en què es regule la convocatòria i el funcionament de l’Assemblea
Col·legial Constituent de què formaran part tots els professionals
inscrits en el cens de diplomats en Arts Aplicades i Oficis Artístics,
en l’especialitat de Decoració, que exerceixen a la Comunitat
Valenciana. La convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.

Primera
La Delegación Territorial en la Comunidad Valenciana del
Colegio Nacional de Decoradores designará una Comisión Gestora,
que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, aprobará unos estatutos provisionales del Colegio Oficial
de Decoradores y Diseñadores de Interior de la Comunidad Valenciana, en los que se regule la convocatoria y el funcionamiento de
la Asamblea Colegial Constituyente de la que formarán parte todos
los profesionales inscritos en el censo de diplomados en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, en la especialidad de Decoración, ejercientes en la Comunidad Valenciana. La convocatoria se publicará
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segona
1. L’Assemblea Constituent, en el termini de sis mesos des de
l’aprovació dels estatuts provisionals, elaborarà i aprovarà els estatuts del Col·legi Oficial de Decoradors i Dissenyadors d’Interior de
la Comunitat Valenciana i elegirà els membres dels òrgans
col·legials de govern.
2. L’acta de l’Assemblea Constituent es remetrà a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques o òrgan competent en
matèria de col·legis professionals i inclourà els acords relatius a la
composició dels seus òrgans de govern i els estatuts del col·legi,
perquè verifique la seua legalitat i conseqüent inscripció registral i
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segunda
1. La Asamblea Constituyente, en el plazo de seis meses desde
la aprobación de los estatutos provisionales, elaborará y aprobará
los estatutos del Colegio Oficial de Decoradores y Diseñadores de
Interior de la Comunidad Valenciana y elegirá a los miembros de
los órganos colegiales de gobierno.
2. El acta de la Asamblea Constituyente se remitirá a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas u órgano competente en
materia de colegios profesionales, e incluirá los acuerdos relativos a la
composición de sus órganos de gobierno y los estatutos del colegio,
para que verifique su legalidad y consecuente inscripción registral y
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

DISPOSICIÓ FINAL

DISPOSICIÓN FINAL

La present llei entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i
poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta
Llei.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan
cumplir esta Ley.

València, 19 de maig de 2000

Valencia, 19 de mayo de 2000

El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

LLEI 6/2000, de 19 de maig, de Creació del Col·legi
Oficial d’Enginyers en Informàtica de la Comunitat
Valenciana. [2000/4144]

LEY 6/2000, de 19 de mayo, de Creación del Colegio
Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad
Valenciana. [2000/4144]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans, que les Corts Valencianes han aprovat, i jo, d’acord amb el que estableixen la Constitució i l’Estatut d’Autonomia, en nom del Rei, promulgue la següent
Llei:

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos, que las Cortes
Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey,
promulgo la siguiente Ley:

PREÀMBUL
Els estudis d’Informàtica van obtindre l’oficialitat de la seua
docència de caràcter universitari mitjançant el Decret 327/1976, de
26 de febrer, que creava les Facultats d’Informàtica, i establia per
als qui cursaren estudis en aquests centres el títol de Llicenciat en
Informàtica o Doctor en Informàtica. D’igual mode, la disposició
transitòria tercera del citat decret contenia la previsió per la qual
s’expedia el títol de Llicenciat en Informàtica als qui hagueren cursat els estudis com a Tècnic de Sistemes establits pel Decret
554/1969, de 29 de març.
Amb posterioritat, el Reial Decret 1.459/1990, de 26 d’octubre,
va establir el títol universitari oficial d’Enginyer en Informàtica i va
aprovar les directrius generals pròpies dels plans d’estudis conduents a la seua obtenció, d’acord amb les normes establides pel
Reial Decret 1.497/1987, de 27 de novembre,
pel qual es van establir les directrius generals comunes dels
títols universitaris oficials.

PREÁMBULO
Los estudios de Informática obtuvieron la oficialidad de su
docencia de carácter universitario mediante el Decreto 327/1976,
de 26 de febrero, que creaba las Facultades de Informática, estableciendo para quienes cursaran estudios en estos centros el título de
Licenciado en Informática o Doctor en Informática. De igual modo,
la disposición transitoria tercera del citado decreto contenía la previsión por la que se expedía el título de Licenciado en Informática a
quienes hubiesen cursado los estudios como Técnico de Sistemas
establecidos por el Decreto 554/1969, de 29 de marzo.
Con posterioridad, el Real Decreto 1.459/1990, de 26 de octubre, estableció el título universitario oficial de Ingeniero en
Informática y aprobó las directrices generales propias de los planes
de estudios conducentes a su obtención, de acuerdo con las normas
establecidas por el Real Decreto 1.497/1987, de 27 de noviembre,
por el que se establecieron las directrices generales comunes de los
títulos universitarios oficiales.
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Finalment, el títol de Llicenciat en Informàtica va ser homologat al d’Enginyer en Informàtica pel Reial Decret 1.954/1994, de
30 de setembre, pel qual s’efectua l’homologació de les títols universitaris existents en la data d’aprovació del Catàleg de Titulacions Universitàries Oficials mitjançant el citat Reial Decret
1.497/1987, de 27 de novembre.
L’Associació de Doctors, Llicenciats i Enginyers en Informàtica en la seua Demarcació de la Comunitat Valenciana, que aglutina
en aquest àmbit territorial la majoria dels professionals que ostenten aquesta titulació, va acordar per unanimitat sol·licitar formalment la constitució i creació del Col·legi Oficial d’Enginyers en
Informàtica de la Comunitat Valenciana.
La Constitució Espanyola, en l’article 149.1.18, reserva a
l’Estat la competència sobre les Bases del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques; i en l’article 36 preveu que la llei regularà les peculiaritats pròpies del règim jurídic dels col·legis professionals. La legislació bàsica en aquesta matèria dictada per l’Estat
es troba inclosa en la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, modificada per la Llei 74/1978, de 26 de desembre, el
Reial Decret-Llei 5/1996, de 7 de juny, i la Llei 7/1997, de 14
d’abril, sobre sòl i col·legis professionals.
Per la seua banda, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat
Valenciana, en l’article 31, apartat 22, confereix a la Generalitat
Valenciana competència exclusiva en matèria de col·legis professionals i exercici de les professions titulades, sense perjuí d’allò
que s’ha disposat en els articles 36 i 139 de la Constitució.
En ús d’aquestes competències es va promulgar la Llei de la
Generalitat Valenciana 6/1997, de 4 de desembre, de Consells i
Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana, en l’article 7
de la qual es disposa que la creació de col·legis professionals amb
àmbit d’actuació en la Comunitat Valenciana, sense perjuí de
l’àmbit territorial dels ja existents, es farà mitjançant llei de la
Generalitat, prèvia audiència dels col·legis professionals existents
que puguen estar afectats.
Des del punt de vista de l’interés públic, la creació del Col·legi
Oficial d’Enginyers en Informàtica de la Comunitat Valenciana, en
què s’integren els professionals que, disposant dels coneixements i
titulació necessaris i suficients, exercisquen aquesta professió, permetrà dotar un ampli col·lectiu de professionals d’una organització
adequada, capaç de vetlar per la defensa dels seus interessos i
d’ordenar l’exercici de la professió.

Por último, el título de Licenciado en Informática fue homologado al de Ingeniero en Informática por el Real Decreto
1.954/1994, de 30 de septiembre, por el que se efectúa la homologación de los títulos universitarios existentes en la fecha de aprobación del Catálogo de Titulaciones Universitarias Oficiales mediante
el citado Real Decreto 1.497/1987, de 27 de noviembre.
La Asociación de Doctores, Licenciados e Ingenieros en
Informática en su Demarcación de la Comunidad Valenciana, que
aglutina en este ámbito territorial a la mayoría de los profesionales
que ostentan esta titulación, acordó por unanimidad solicitar formalmente la constitución y creación del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana.
La Constitución Española, en su artículo 149.1.18, reserva al
Estado la competencia sobre las Bases del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas; y en el artículo 36 prevé que la ley
regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales. La legislación básica en esta materia dictada por
el Estado se encuentra recogida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
de Colegios Profesionales, modificada por la Ley 74/1978, de 26 de
diciembre, el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, y la Ley
7/1997, de 14 de abril, sobre suelo y colegios profesionales.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en su artículo 31, apartado 22, confiere a la Generalitat
Valenciana competencia exclusiva en materia de colegios profesionales y ejercicio de las profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución.
En uso de estas competencias se promulgó la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1997, de 4 de diciembre, de Consejos y Colegios
Profesionales de la Comunidad Valenciana, en cuyo artículo 7 se
dispone que la creación de colegios profesionales con ámbito de
actuación en la Comunidad Valenciana, sin perjuicio del ámbito
territorial de los ya existentes, se hará mediante ley de la Generalitat, previa audiencia de los colegios profesionales existentes que
puedan verse afectados.
Desde el punto de vista del interés público, la creación del
Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad
Valenciana, en el que se integren los profesionales que, disponiendo de los conocimientos y titulación necesarios y suficientes, ejerzan esta profesión, permitirá dotar a un amplio colectivo de profesionales de una organización adecuada, capaz de velar por la defensa de sus intereses y de ordenar el ejercicio de la profesión.

Article 1. Creació.
Es crea el Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de la
Comunitat Valenciana, com a corporació de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus
fins.

Artículo 1. Creación
Se crea el Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la
Comunidad Valenciana, como corporación de derecho público, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.

Article 2. Àmbit territorial.

Artículo 2. Ámbito territorial

L’àmbit territorial del Col·legi Professional que es crea és el de
la Comunitat Valenciana.

El ámbito territorial del colegio profesional que se crea es el de
la Comunidad Valenciana.

Article 3. Àmbit personal.
1. Per a l’exercici de la professió d’informàtic, per a la qual
habiliten els títols universitaris d’Enginyer en Informàtica i Llicenciat en Informàtica, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, serà obligatòria la prèvia incorporació al Col·legi Oficial
d’Enginyers en Informàtica de la Comunitat Valenciana, sense perjuí d’allò que s’ha disposat en l’article 3 de la Llei 2/1974, de 13 de
febrer, de Col·legis Professionals, segons la redacció donada per la
Llei 7/1997, de 14 d’abril, de Mesures Alliberadores en Matèria de
Sòl i de Col·legis Professionals.
2. La incorporació al Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de la Comunitat Valenciana requereix estar en possessió del títol
universitari d’Enginyer en Informàtica o Llicenciat en Informàtica,
obtinguts de conformitat amb allò que s’ha disposat en el Reial
Decret 1.459/1990, de 26 d’octubre, i el Reial Decret 1.954/1994,
de 30 de setembre, o en possessió de qualsevol altre que siga declarat equivalent.

Artículo 3. Ámbito personal
1. Para el ejercicio de la profesión de informático, para la que
habilitan los títulos universitarios de Ingeniero en Informática y
Licenciado en Informática, en el ámbito territorial de la Comunidad
Valenciana, será obligatoria la previa incorporación al Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, de Colegios Profesionales, según la redacción dada por la
Ley 7/1997, de 14 de abril, de Medidas Liberalizadoras en Materia
de Suelo y de Colegios Profesionales.
2. La incorporación al Colegio Oficial de Ingenieros en
Informática de la Comunidad Valenciana requiere estar en posesión
del título universitario de Ingeniero en Informática o Licenciado en
Informática, obtenidos de conformidad con lo dispuesto en el Real
Decreto 1.459/1990, de 26 de octubre, y el Real Decreto
1.954/1994, de 30 de septiembre, o en posesión de cualquier otro
que sea declarado equivalente.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Queden exceptuats de la incorporació obligatòria al Col·legi
Oficial d’Enginyers en Informàtica de la Comunitat Valenciana a
què es refereix l’article 3.1 d’aquesta llei, aquells llicenciats en
Informàtica o enginyers en Informàtica que
exercisquen exclusivament al servei de les administracions
públiques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
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DISPOSICIÓN ADICIONAL
Quedan exceptuados de la incorporación obligatoria al Colegio
Oficial de Ingenieros en Informática de la Comunidad Valenciana a
que se refiere el artículo 3.1 de esta ley, aquellos licenciados en
Informática o ingenieros en Informática que ejerzan exclusivamente al servicio de las administraciones públicas en el ámbito de la
Comunidad Valenciana.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera
La Demarcació en la Comunitat Valenciana de l’Associació de
Doctors, Llicenciats i Enginyers en Informàtica designarà una
Comissió Gestora, que, en el termini de sis mesos des de l’entrada
en vigor de la present llei, aprovarà uns estatuts provisionals del
Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de la Comunitat Valenciana, en què es regule la convocatòria i el funcionament de
l’Assemblea Col·legial Constituent, de què formaran part tots els
professionals exercents en la Comunitat Valenciana que reunisquen
els requisits per a l’adquisició de la condició de col·legiat. La convocatòria es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Primera
La Demarcación en la Comunidad Valenciana de la Asociación
de Doctores, Licenciados e Ingenieros en Informática designará
una Comisión Gestora, que, en el plazo de seis meses desde la
entrada en vigor de la presente ley, aprobará unos estatutos provisionales del Colegio Oficial de Ingenieros en Informática de la
Comunidad Valenciana, en los que se regule la convocatoria y el
funcionamiento de la Asamblea Colegial Constituyente, de la que
formarán parte todos los profesionales ejercientes en la Comunidad
Valenciana que reúnan los requisitos para la adquisición de la condición de colegiado. La convocatoria se publicará en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segona
1. L’Assemblea Constituent, en el termini de sis mesos des de
l’aprovació dels estatuts provisionals, elaborarà i aprovarà els estatuts definitius del Col·legi Oficial d’Enginyers en Informàtica de la
Comunitat Valenciana i elegirà els membres dels òrgans col·legials
de govern.
2. L’Acta de l’Assemblea Constituent es remetrà a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques o òrgan competent en
matèria de col·legis professionals i inclourà la composició dels seus
òrgans de govern i els estatuts del col·legi, perquè verifique la seua
legalitat i conseqüent inscripció registral i publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segunda
1. La Asamblea Constituyente, en el plazo de seis meses desde
la aprobación de los estatutos provisionales, elaborará y aprobará
los estatutos definitivos del Colegio Oficial de Ingenieros en
Informática de la Comunidad Valenciana y elegirá a los miembros
de los órganos colegiales de gobierno.
2. El Acta de la Asamblea Constituyente se remitirá a la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas u órgano competente
en materia de colegios profesionales, e incluirá la composición de
sus órganos de gobierno y los estatutos del colegio, para que verifique su legalidad y consecuente inscripción registral y publicación
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

DISPOSICIÓ FINAL
La present llei entrarà en vigor el mateix dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i
poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta
Llei.
València, 19 de maig de 2000
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

DISPOSICIÓN FINAL
La presente ley entrará en vigor el mismo día de su publicación
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan
cumplir esta Ley.
Valencia, 19 de mayo de 2000
El presidente de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

II. AUTORITATS I PERSONAL

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

b) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,

b) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,

OPOSICIONS I CONCURSOS

OPOSICIONES Y CONCURSOS

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència

Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia

RESOLUCIÓ de 8 de maig de 2000, per la qual establix
el procediment d’adscripció dels mestres amb destinació definitiva en la constitució dels col·legis rurals
agrupats d’Educació Primària i Infantil. [2000/M3689]

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2000, por la que se
establece el procedimiento de adscripción de los maestros con destino definitivo, en la constitución de los
colegios rurales agrupados de Educación Primaria e
Infantil. [2000/M3689]

Amb data 7 de juny de 1996 la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència i determinades organitzacions sindicals d’ensenyament van signar l’acord sobre plantilla i condicions de treball del

Con fecha 7 de junio de 1996, de la Conselleria de Cultura,
Educación y Ciencia y determinadas organizaciones sindicales de
enseñanza firmaron un acuerdo sobre plantilla y condiciones de tra-

