
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ d’1 d’agost de 2019, de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual se suprimeix el 
Col·legi Rural Agrupat Ribera Baixa i es posen en funci-
onament els col·legis d’Educació Infantil i Primària de 
Fortaleny i de Llaurí. [2019/8003]

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2019, de la Conselleria 
de Educación, Cultura y Deporte, por la que se suprime el 
Col·legi Rural Agrupat Ribera Baixa y se ponen en funcio-
namiento los colegios de Educación Infantil y Primaria de 
Fortaleny y de Llaurí. [2019/8003]

El Reglamento orgánico y funcional de las escuelas de Educación 
Infantil y de los colegios de Educación Primaria, aprobado por el Decre-
to 233/1997, de 2 de septiembre (DOGV 8 de septiembre), del Gobier-
no Valenciano, en su artículo 2, faculta a la conselleria competente en 
materia de educación para establecer agrupaciones de unidades ubicadas 
en distintas localidades, de manera que puedan constituirse en un cole-
gio rural agrupado. Así mismo, también la faculta para modificar la red 
de centros existentes en función de la planificación de la enseñanza; la 
modificación incluirá las agrupaciones y los desdoblamientos necesa-
rios para la utilización eficaz de los recursos disponibles y la calidad del 
servicio público de la educación.

La Orden de 15 de mayo de 1997, de la Conselleria de Cultura, 
Educación y Ciencia (DOGV 4 de julio), regula el procedimiento para 
la constitución de los colegios rurales agrupados de Educación Infantil 
y Primaria y, en su apartado cuarto punto 2, establece que la Conselleria 
de Cultura, Educación y Ciencia, previa consulta a su Consejo Escolar y 
a los ayuntamientos afectados, podrá acordar la supresión de un colegio 
rural agrupado constituido cuando no se consigan los objetivos previstos 
y se constate la imposibilidad de alcanzarlos. También establece que la 
disposición que suprima un colegio rural agrupado especificará la nueva 
situación en la que quedarán las funciones que fueron agrupadas.

Mediante Resolución de 31 de julio de 2014, de la Conselleria de 
Educación, Cultura y Deporte, se constituyó el Col·legi Rural Agrupat 
Ribera Baixa de Llaurí (DOGV 12 de agosto).

El Consejo Escolar del Col·legi Rural Agrupat Ribera Baixa, reu-
nido el día 26 de junio de 2018, acordó solicitar la disolución del CRA. 
Los ayuntamientos de Fortaleny y de Llaurí han trasladado los respecti-
vos acuerdos por lo que se refiere a la propuesta de disolución del CRA.

La Inspección de Educación de la Dirección Territorial de Edu-
cación de Valencia, ha traslado su informe respecto a la propuesta de 
disolución. El informe de la Dirección General de Política Educativa 
ha considerado conveniente, a la vista de la planificación educativa y 
la solicitud de disolución planteada, la supresión del Col·legi Rural 
Agrupat Ribera Baixa y la puesta en funcionamiento de los colegios de 
Educación Infantil y Primaria San Antonio Abad, en Fortaleny, y Sant 
Blai, en Llaurí.

El citado Reglamento orgánico y funcional de las escuelas de Edu-
cación Infantil y de los colegios de Educación Primaria, aprobado por 
el Decreto 233/1997, en su artículo 4 establece que los centros de nueva 
creación de titularidad de la Generalitat Valenciana tendrán la denomi-
nación específica que determine la conselleria de Cultura, Educación y 
Ciencia, tras la consulta del consejo escolar municipal correspondiente 
o, si no, al pleno del ayuntamiento al que pertenezca. Y, que en los 
centros existentes el consejo escolar podrá proponer la denominación 
específica a la conselleria, con el informe favorable del consejo escolar 
municipal o del pleno del ayuntamiento al que pertenezca.

Por todo ello, de acuerdo con la propuesta de la Dirección General 
de Centros Docentes y, en virtud de las competencias que me confiere el 
artículo 28 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, resuelvo:

Uno
1. Se suprime el siguiente centro docente:
Provincia: València
Localidad: Llaurí
Denominación: Col·legi Rural Agrupat Ribera Baixa
Código: 46035136
Titular: Generalitat
Domicilio: calle Cullera, s/n
2. El CRA Ribera Baixa cesa sus actividades a la finalización del 

curso académico 2018-2019.
3. La nueva situación en la que quedan las unidades que fueron 

agrupadas en el CRA Ribera Baixa se especifica en los apartados dos y 
tres de esta resolución, referidos al funcionamiento del CEIP San Anto-
nio Abad, de Fortaleny y del CEIP Sant Blai, de Llaurí.

El 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 (DOGV 8 de setembre), del Govern Valencià, en l’article 
2, faculta la conselleria competent en matèria d’educació per a establir 
agrupacions d’unitats situades en diferents localitats, de manera que 
puguen constituir-se en un col·legi rural agrupat. Així mateix, també 
la faculta per a modificar la xarxa de centres existents en funció de la 
planificació de l’ensenyament; la modificació inclourà les agrupacions 
i els desdoblaments necessaris per a la utilització eficaç dels recursos 
disponibles i la qualitat del servei públic de l’educació.

L’Ordre de 15 de maig de 1997, de la Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Ciència (DOGV 4 de juliol), regula el procediment per a la 
constitució dels col·legis rurals agrupats d’Educació Infantil i Primària 
i, en l’apartat quart, punt 2, estableix que la Conselleria de Cultura, 
Educació i Ciència, prèvia consulta al seu consell escolar i als ajunta-
ments afectats, podrà acordar la supressió d’un col·legi rural agrupat 
constituït quan no s’aconseguisquen els objectius previstos i es constate 
la impossibilitat d’aconseguir-los. També estableix que la disposició que 
suprimisca un col·legi rural agrupat especificarà la nova situació en la 
qual quedaran les funcions que van ser agrupades.

Mitjançant la Resolució de 31 de juliol de 2014, de la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, es va constituir el Col·legi Rural Agrupat 
Ribera Baixa de Llaurí (DOGV 12 d’agost).

El Consell Escolar del Col·legi Rural Agrupat Ribera Baixa, reunit 
el dia 26 de juny de 2018, va acordar sol·licitar la dissolució del CRA. 
Els ajuntaments de Fortaleny i de Llaurí han traslladat els respectius 
acords pel que fa a la proposta de dissolució del CRA.

La Inspecció d’Educació de la Direcció Territorial d’Educació de 
València ha traslladat el seu informe respecte a la proposta de dissolu-
ció. L’informe de la Direcció General de Política Educativa va consi-
derar convenient, a la vista de la planificació educativa i la sol·licitud 
de dissolució plantejada, la supressió del Col·legi Rural Agrupat Ribera 
Baixa i la posada en funcionament dels col·legis d’Educació Infantil i 
Primària San Antonio Abad, a Fortaleny, i Sant Blai, a Llaurí.

L’esmentat Reglament orgànic i funcional de les escoles d’Edu-
cació Infantil i dels col·legis d’Educació Primària, aprovat pel Decret 
233/1997, en l’article 4 estableix que els centres de nova creació de 
titularitat de la Generalitat Valenciana tindran la denominació específica 
que determine la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, després de 
la consulta al consell escolar municipal corresponent o, si no n’hi ha, 
al ple de l’ajuntament al qual pertanga. I que en els centres existents el 
consell escolar podrà proposar la denominació específica a la Conselle-
ria, amb l’informe favorable del consell escolar municipal o del ple de 
l’ajuntament al qual pertanga.

Per tot això, de conformitat amb la proposta de la Direcció General 
de Centres Docents i en virtut de les competències que em confereix 
l’article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, resolc:

U
1. Se suprimeix el centre docent següent:
Província: València
Localitat: Llaurí
Denominació: Col·legi Rural Agrupat Ribera Baixa
Codi: 46035136
Titular: Generalitat
Domicili: carrer de Cullera, s/n
2. El CRA Ribera Baixa cessa en les seues activitats a la finalització 

del curs acadèmic 2018-2019.
3. La nova situació en la qual queden les unitats que van ser agru-

pades en el CRA Ribera Baixa s’especifica en els apartats dos i tres 
d’aquesta resolució, referits al funcionament del CEIP San Antonio 
Abad, de Fortaleny, i del CEIP Sant Blai, de Llaurí.



Dos
1. Al inicio del curso escolar 2019-2020 se pondrá en funcionamien-

to el siguiente centro docente:
Provincia: València
Localidad: Fortaleny
Denominación: Col·legi d’Educació Infantil i Primària San Antonio 

Abad
Código: 46036827
Domicilio: calle Sueca, núm. 1
2. En el curso escolar 2019-2020 entrará en funcionamiento con las 

siguientes unidades:
1 unidad de Educación Infantil (primer ciclo), con capacidad para 

18 plazas escolares
3 unidades de Educación Infantil (segundo ciclo), 2 de ellas habili-

tadas, con capacidad para 75 plazas escolares
6 unidades de Educación Primaria, 2 de ellas habilitadas, con capa-

cidad para 150 plazas escolares.
3. Los puestos de trabajo en el curso 2019-2020 serán los siguientes:
1 Educador o educadora infantil
5 maestros o maestras de Educación Infantil, 3 de ellos habilitados
6 maestros o maestras de Educación Primaria, 4 de ellos habilitados
1 maestro o maestra de Inglés
1 maestro o maestra de Educación Física
1 maestro o maestra de Educación Musical
1 maestro o maestra de Pedagogía Terapéutica habilitado
4. Aplicará el Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural 

(PEPLI).
5. A los efectos de escolarización, este centro se adscribe al Ins-

titut d’Educació Secundària Joan Fuster, de Sueca, código de centro 
46021617.

Tres
1. Al inicio del curso escolar 2019-2020 se pondrá en funcionamien-

to el siguiente centro docente:
Provincia: Valencia
Localidad: Llaurí
Denominación: Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària Sant 

Blai
Código: 46036839
Domicilio: Calle Cullera, s/n
2. En el curso escolar 2019-2020 entrará en funcionamiento con las 

siguientes unidades:
2 unidades de Educación Infantil (Segundo ciclo), con capacidad 

para 50 plazas escolares
5 unidades de Educación Primaria, 1 de ellas habilitada, con capa-

cidad para 125 plazas escolares.
3. Los puestos de trabajo en el curso 2019-2020 serán los siguientes:
2 maestros o maestras Educación Infantil
4 maestros o maestras de Educación Primaria, 2 de ellos habilitados.
1 maestro o maestra de Inglés
1 maestro o maestra de Educación Física
1 maestro o maestra de Educación Musical
4. Aplicará el Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural 

(PEPLI).
5. A los efectos de escolarización, este centro se adscribe al Institut 

d’Educació Secundària Sucro, de Albalat de la Ribera, código de centro 
46022841.

Cuatro
El personal docente con destino definitivo en cualquiera los aularios 

que han conformado el CRA Ribera Baixa podrá ser readscrito al CEIP 
San Antonio Abad, de Fortaleny o al CEIP Sant Blai, de Llaurí, según 
corresponda la localidad de adscripción inicial, o pasar a la condición 
de suprimido.

Una vez conocida la opción del personal docente afectado, los cri-
terios que han de determinar su readscripción o su supresión serán los 
previstos en el punto 2 de la disposición adicional segunda del Real 
decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso 
de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos 
docentes contemplados en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
educación, y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por 
los mismos (BOE 30.10.2010).

Dos
1. A l’inici del curs escolar 2019-2020 es posarà en funcionament 

el centre docent següent:
Província: València
Localitat: Fortaleny
Denominació: Col·legi d’Educació Infantil i Primària San Antonio 

Abad
Codi: 46036827
Domicili: carrer de Sueca, núm. 1
2. En el curs escolar 2019-2020 entrarà en funcionament amb les 

unitats següents:
1 unitat d’Educació Infantil (primer cicle), amb capacitat per a 18 

places escolars.
3 unitats d’Educació Infantil (segon cicle), 2 d’aquestes habilitades, 

amb capacitat per a 75 places escolars.
6 unitats d’Educació Primària, 2 d’aquestes habilitades, amb capa-

citat per a 150 places escolars.
3. Els llocs de treball en el curs 2019-2020 seran els següents:
1 educador o educadora infantil.
5 mestres d’Educació Infantil, 3 d’aquests habilitats.
6 mestres d’Educació Primària, 4 d’aquests habilitats.
1 mestre o mestra d’Anglés.
1 mestre o mestra d’Educació Física.
1 mestre o mestra d’Educació Musical.
1 mestre o mestra de Pedagogia Terapèutica habilitat.
4. Aplicarà el Programa d’educació plurilingüe i intercultural 

(PEPLI).
5. A l’efecte d’escolarització, aquest centre s’adscriu a l’Institut 

d’Educació Secundària Joan Fuster, de Sueca, codi de centre 46021617.

Tres
1. A l’inici del curs escolar 2019-2020 es posarà en funcionament 

el centre docent següent:
Província: València
Localitat: Llaurí
Denominació: Col·legi Públic d’Educació Infantil i Primària Sant 

Blai
Codi: 46036839
Domicili: Carrer de Cullera, s/n
2. En el curs escolar 2019-2020 entrarà en funcionament amb les 

unitats següents:
2 unitats d’Educació Infantil (segon cicle), amb capacitat per a 50 

places escolars.
5 unitats d’Educació Primària, 1 d’aquestes habilitada, amb capaci-

tat per a 125 places escolars.
3. Els llocs de treball en el curs 2019-2020 seran els següents:
2 mestres d’Educació Infantil.
4 mestres d’Educació Primària, 2 d’aquests habilitats.
1 mestre o mestra d’Anglés.
1 mestre o mestra d’Educació Física.
1 mestre o mestra d’Educació Musical.
4. Aplicarà el Programa d’educació plurilingüe i intercultural 

(PEPLI).
5. A l’efecte d’escolarització, aquest centre s’adscriu a l’Institut 

d’Educació Secundària Sucro, d’Albalat de la Ribera, codi de centre 
46022841.

Quatre
El personal docent amb destinació definitiva en qualsevol dels aula-

ris que han conformat el CRA Ribera Baixa podrà ser readscrit al CEIP 
San Antonio Abad, de Fortaleny, o al CEIP Sant Blai, de Llaurí, segons 
corresponga la localitat d’adscripció inicial, o passar a la condició de 
suprimit.

Una vegada coneguda l’opció del personal docent afectat, els crite-
ris que han de determinar la readscripció o la supressió d’aquest seran 
els previstos en el punt 2 de la disposició addicional segona del Reial 
decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el concurs de tras-
llats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents pre-
vistos en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i altres pro-
cediments de provisió de places a cobrir per aquests (BOE 30.10.2010).



La Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Valen-
cia dictará la resolución de readscripción del personal docente a los 
centros que se ponen en funcionamiento o el pase a la condición de 
suprimido del personal afectado.

Cinco
El personal docente con destino definitivo en cualquiera de los aula-

rios del CRA Ribera Baixa tendrá derecho preferente frente a cualquier 
otro participante para ocupar las vacantes que se produzcan en el CEIP 
San Antonio Abad, de Fortaleny o en el CEIP Sant Blai, de Llaurí, según 
corresponda a la localidad de adscripción inicial.

Seis
El personal docente con destino definitivo en cualquiera de los aula-

rios que han conformado el CRA Ribera Baixa, que como consecuencia 
de su supresión, se adscriba a uno de los centros que se ponen en fun-
cionamiento el curso 2019-2020 mantendrá la antigüedad que poseía 
en el aulario de origen, en aplicación de lo establecido en la disposición 
adicional tercera del Real decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el 
que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal 
funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de educación, y otros procedimientos de provi-
sión de plazas a cubrir por los mismos.

Siete
La Dirección Territorial de Educación, Cultura y Deporte de Valen-

cia nombrará a los equipos directivos de los centros citados en los apar-
tados 2 y 3 de esta resolución, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 137 de 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 Infantil y de los colegios de Educación Primaria aprobado 
por el Decreto 233/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano 
(DOGV 08.09.1997).

Ocho
A la finalización del curso académico 2018-2019, el material y 

equipamiento del que dispongan los aularios del CRA Ribera Baixa 
ubicados en Fortaleny y en Llaurí se integrará en el CEIP San Antonio 
Abad, de Fortaleny o en el CEIP Sant Blai, de Llaurí, según donde se 
encuentre distribuido.

Así mismo, los fondos de que disponga el CRA Ribera Baixa se dis-
tribuirán entre el CEIP San Antonio Abad, de Fortaleny y el CEIP Sant 
Blai, de Llaurí, en proporción al número de unidades de cada centro.

Nueve
Se autoriza a las direcciones generales competentes en materia de 

régimen económico y de régimen jurídico de los centros docentes y de 
política educativa para que, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, adopten cuantas medidas sean necesarias para el mejor cumpli-
miento de lo dispuesto en esta resolución.

Diez
Lo establecido en esta resolución se inscribirá en el Registro de 

Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.

Once
La presente resolución se publicará en el Diari Oficial de la Gene-

ralitat Valenciana. No obstante, producirá efectos a partir del comienzo 
del curso escolar 2019-2020.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, y en los artículos 10, 14 y 46 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa, la presente resolución, que pone fin a la vía 
administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición o 
bien cabrá plantear directamente un recurso contencioso-administra-
tivo administrativo en los plazos y ante los órganos que se indican a 
continuación:

La Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de València 
dictarà la resolució de readscripció del personal docent als centres que 
es posen en funcionament o el pas a la condició de suprimit del personal 
afectat.

Cinc
El personal docent amb destinació definitiva en qualsevol dels aula-

ris del CRA Ribera Baixa tindrà dret preferent davant de qualsevol altre 
participant per a ocupar les vacants que es produïsquen en el CEIP San 
Antonio Abad, de Fortaleny, o en el CEIP Sant Blai, de Llaurí, segons 
corresponga a la localitat d’adscripció inicial.

Sis
El personal docent amb destinació definitiva en qualsevol dels aula-

ris que han conformat el CRA Ribera Baixa que, com a conseqüència de 
la seua supressió, s’adscriga a un dels centres que es posen en funcio-
nament el curs 2019-2020 mantindrà l’antiguitat que posseïa en l’aulari 
d’origen, en aplicació del que s’estableix en la disposició addicional 
tercera del Reial decret 1364/2010, de 29 d’octubre, pel qual es regula el 
concurs de trasllats d’àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos 
docents previstos en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i 
altres procediments de provisió de places a cobrir per aquests.

Set
La Direcció Territorial d’Educació, Cultura i Esport de València 

nomenarà els equips directius dels centres esmentats en els apartats 2 i 
3 d’aquesta resolució, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 
137 de la Llei orgànica 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 Govern Valencià (DOGV 08.09.1997).

Huit
A la finalització del curs acadèmic 2018-2019, el material i equipa-

ment de què disposen els aularis del CRA Ribera Baixa situats a Forta-
leny i a Llaurí s’integrarà en el CEIP San Antonio Abad, de Fortaleny, o 
en el CEIP Sant Blai, de Llaurí, segons on es trobe distribuït.

Així mateix, els fons de què dispose el CRA Ribera Baixa es dis-
tribuiran entre el CEIP San Antonio Abad, de Fortaleny, i el CEIP Sant 
Blai, de Llaurí, en proporció al nombre d’unitats de cada centre.

Nou
S’autoritzen les direccions generals competents en matèria de règim 

econòmic i de règim jurídic dels centres docents i de política educativa 
perquè, en l’àmbit de les seues respectives competències, adopten totes 
les mesures que siguen necessàries per al millor compliment del que es 
disposa en aquesta resolució.

Deu
Tot allò que s’ha establit en aquesta resolució s’inscriurà en el 

Registre de Centres Docents de la Comunitat Valenciana.

Onze
La present resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Generali-

tat Valenciana. No obstant això, produirà efectes a partir del comença-
ment del curs escolar 2019-2020.

D’acord amb el que es disposa en l’article 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu común de les 
administracions públiques, i en els articles 10, 14, 46 de la Llei 29/1998, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta 
resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà recórrer potes-
tativament en reposició o bé es podrà plantejar directament un recurs 
contenciós administratiu en els terminis i davant dels òrgans que s’in-
diquen a continuació:



a) El recurso de reposición deberá interponerse ante el conseller de 
Educación, Cultura 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 Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación.

València, 1 de agosto de 2019.‒ El conseller de Educación, Cultura 
y Deporte: Vicent Marzà i Ibáñez.

a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant del conseller 
d’Educació, Cultura i Esport en el termini d’un mes a comptar des de 
l’endemà de ser publicada.

b) El recurs contenciós administratiu s’haurà de plantejar davant del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos a comptar des de l’endemà de ser publicada.

València, 1 d’agost de 2019.‒ El conseller d’Educació, Cultura i 
Esport: Vicent Marzà i Ibáñez.
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