INSTRUCCIONS DE 9 D’ABRIL DE 2019, DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CENTRES
I PERSONAL DOCENT, PER LES QUALS ES DETERMINA EL PROCEDIMENT A
SEGUIR PER AL DESGLOSSAMENT DE LES PLANTILLES DE LES EOI QUE HAN
SIGUT MODIFICADES O CREADES EL CURS 2018/2019.
Tenint en compte,
el Reial Decret 1364/2010, de 29 d’octubre, que 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.
els Decrets 142/2018, 143/2018, 141/2018, 144/2018, 147/2018, 145/2018 i 146/2018, de 14 de
setembre, del Consell, que creen l’Escola Oficial d’Idiomes València-Benicalap de València (codi
46036414), per desglossament de l’EOI de València; l’Escola Oficial d’Idiomes de Torrent (codi
46031337), per desglossament de l’EOI de Quart de Poblet; l’Escola Oficial d’Idiomes València Quatre Carreres de València (codi 46027127), per desglossament de l’EOI de València; l’Escola
Oficial d’Idiomes de Paterna (codi 46036426), per desglossament de l’EOI de Quart de Poblet;
l’Escola Oficial d’Idiomes El Maestrat a Vinaròs (codi 12007279), per desglossament de l’EOI de
Castelló de la Plana; l’Escola Oficial d’Idiomes Plana Baixa a Vila-real (codi 12007188), per
desglossament de l’EOI de Castelló de la Plana; i l’Escola Oficial d’Idiomes L’Alacantí a Sant
Vicent del Raspeig (codi 03018313), per desglossament de l’EOI d’Alacant,
i a més,
les resolucions de 15 d’octubre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per les quals es disposa el funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes València-Benicalap,
codi de centre 46036414; de l'Escola Oficial d'Idiomes L'Alacantí, de San Vicent del Raspeig, codi
de centre 03018313; de l'Escola Oficial d'Idiomes El Maestrat, de Vinaròs, codi de centre
12007279; de l'Escola Oficial d'Idiomes Plana Baixa, en Vila-real, codi de centre 12007188; de
l'Escola Oficial d'Idiomes de Torrent, codi de centre 46031337; de l'Escola Oficial d'Idiomes
València - Quatre Carreres, amb codi de centre 46027127; i la resolució de 5 de febrer de 2019, de
la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es disposa el funcionament de
l'Escola Oficial d'Idiomes de Paterna, codi de centre 46036426, que en el punt segon determinen
que:
«La Direcció General de Centres i Personal Docent determinarà el procediment per a
l’adscripció definitiva, amb efectes d’1 de setembre de 2019, del personal docent que, com a
conseqüència de la creació de l’Escola Oficial d’Idiomes ------ per desglossament de l’Escola
Oficial d’Idiomes ------, haja de prestar els seus serveis en la nova escola.
Per a l’actual curs 2018-2019, estudiada la plantilla i no sent possible l’adscripció definitiva del
professorat amb el curs ja iniciat, s’han creat els llocs necessaris corresponents als ensenyaments
desglossats per tal de realitzar les adscripcions provisionals al centre nou.»
Per tot això, en virtut de les atribucions que em confereix el Decret 186/2017, de 24 de novembre,
del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació,
Investigació, Cultura i Esport, es dicten les següents instruccions als efectes de desglossament de
les plantilles dels centres abans descrits:

1. Estudiades i determinades les plantilles necessàries abans i després del desglossament
d’aquests centres per part del Servei de Gestió i Determinació de Plantilles de Personal
Docent, es remetran a les corresponents Direccions territorials amb el format que s’hi
adjunta a l’annex I.
2. Si el nombre de llocs de treball resultants d'una determinada especialitat en el centre
d’origen és inferior al nombre de funcionaris de carrera amb destinació definitiva en
l'especialitat, haurà de ser readscrit al centre creat per desglossament o bé haurà d’adquirir
la condició de suprimit un nombre de personal funcionari equivalent a aquesta diferència.
3. Cada direcció territorial haurà de convocar tot el professorat definitiu de les especialitats
on el nombre d’aquests docents supere el nombre de llocs de treball determinats com
plantilla orgànica del centre d’origen després del desglossament, a un acte presencial, a fi
de determinar quin és el personal afectat atenent al punt 2.
4. Dins de cada departament afectat, si cap dels docents opta voluntàriament a la readscripció
o supressió, s'aplicaran els criteris establits al punt 2 de la disposició addicional segona del
Reial Decret 1364/2010, de 29 d'octubre:
«2. Per a la resta dels cossos docents que imparteixen docència, en els supòsits en què
haja de determinar-se entre diversos professors que ocupen places del mateix tipus qui és
l'afectat per una circumstància que implica la pèrdua provisional o definitiva de la
destinació que venia exercint, si cap d'ells opta voluntàriament pel cessament s'aplicaran
successivament els següents criteris:
a) Menor temps de serveis efectius com a funcionari de carrera del cos al qual pertanga
cada funcionari.
b) Menor antiguitat ininterrompuda, amb destinació definitiva, en les places.
c) Any més recent d'ingrés en el cos.
d) No pertinença, si escau, al corresponent Cos de Catedràtics.
e) Menor puntuació obtinguda en el procediment selectiu a través del qual es va ingressar
en el cos.
En el cas que el nombre de persones que sol·liciten cessar fora major que el d'aquelles que
hagen de fer-ho, els criteris de prioritat per a optar seran successivament: el major
nombre d'anys de serveis efectius com a funcionari de carrera en el cos corresponent; en
cas d'igualtat, la major antiguitat amb destinació definitiva ininterrompuda en la plaça;
de mantindre's la igualtat, s'atendrà l'any més antic d'ingrés en el cos, a la pertinença al
corresponent Cos de Catedràtics i, en últim terme, a la major puntuació obtinguda en el
procediment selectiu d'ingrés en el cos.
Al personal funcionari de carrera dels Cossos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari,
d'Escoles Oficials d'Idiomes i d'Arts Plàstiques i Disseny a l'efecte de determinar els
serveis efectius prestats com a funcionari de carrera en aquesta disposició addicional se li
tindrà en compte el temps de serveis efectius que anteriorment haguera prestat com a
funcionari de carrera en el respectiu cos de professors.»
5. Una vegada determinada la nova distribució del personal docent, el personal afectat signarà
l’acceptació de readscripció o d’adquisició de la condició de suprimit i posteriorment
s'estendrà acta d’acord amb els models de l’annex II i III.
6. La Direcció Territorial traslladarà les actes a la Direcció General de Centres i Personal
Docent.

7. La Direcció General de Centres i Personal Docent publicarà una RESOLUCIÓ per la qual
es fixaran les plantilles de les Escoles Oficials d’Idiomes afectades.
8. La Direcció Territorial adscriurà al nou centre o passarà a la condició de suprimit al
personal afectat.
9. Els efectes del present acte s’entendran a 1 de setembre de 2019.

EL DIRECTOR GENERAL DE CENTRES I PERSONAL DOCENT

ESBORRANY PROCEDIMENT DESGLOSSAMENT

ANNEX I
INFORME DEL SERVEI DE GESTIÓ I DETERMINACIÓ DE PLANTILLES SOBRE LES
NECESSITATS DE PERSONAL DOCENT I NO DOCENT PER DESGLOSSAMENT DE
LA EOI AAAAAAAA, DE LOCALITAT 1, I CREACIÓ DE DUES NOVES EOI, BBBBBB,
DE LOCALITAT 2 I CCCCCC, DE LOCALITAT 3.

El Decret XX/2018, de … de …....., del Consell, crea l’Escola Oficial d’Idiomes
BBBBBBBB, de localitat 2, per desglossament de l’EOI AAAAAA, de localitat 1, i el Decret
XX/2018, de … de …....., del Consell, crea l’Escola Oficial d’Idiomes CCCCCCC, de localitat 3,
per desglossament de l’EOI AAAAAA, de localitat 1.
Les resolucions de 15 d’octubre de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura
i Esport, disposen el funcionament de l’Escola Oficial d’Idiomes BBBBBBB, codi de centre
22222222, i de l’Escola Oficial d’Idiomes CCCCCCCCC, codi de centre 333333333,
D’acord amb l'article únic del Decret, de creació del centre, té una capacitat per a XXX
alumnes, i segons el punt 1 de la resolució, que disposa el funcionament, en aquests centres s’han
d’implantar els següents idiomes i nivells:
EOI BBBBBBBB:
EOI CCCCCCCC:
Atenent a aquesta configuració es determinen les plantilles dels tres centres implicats:
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EOI AAAAAAAA – EOI MARE
Codi 111111111
A) PLANTILLA ABANS DEL DESGLOSSAMENT D’ENSENYAMENTS
Codi Especialitat
401

ALEMANY

406

ESPANYOL PER A ESTRANGERS

408

FRANCÉS

411

ANGLÉS

412

ITALIÀ

417

RUS

418

VALENCIÀ

Plantilla

Ocupades

Lliures

B) PLANTILLA RESULTANT DESPRÉS DEL TRASLLAT D’ENSENYAMENTS
Codi Especialitat
401

ALEMANY

406

ESPANYOL PER A ESTRANGERS

408

FRANCÉS

411

ANGLÉS

412

ITALIÀ

417

RUS

418

VALENCIÀ

Plantilla

Ocupades

Lliures
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EOI BBBBBBBB – EOI NOVA
Codi 222222222
PLANTILLA RESULTANT DESPRÉS DEL TRASLLAT D’ENSENYAMENTS
Codi Especialitat
401

ALEMANY

406

ESPANYOL PER A ESTRANGERS

408

FRANCÉS

411

ANGLÉS

412

ITALIÀ

417

RUS

418

VALENCIÀ

Plantilla

Ocupades

Lliures

EOI CCCCCCCC - EOI NOVA
Codi 333333333
PLANTILLA RESULTANT DESPRÉS DEL TRASLLAT D’ENSENYAMENTS
Codi Especialitat
401

ALEMANY

406

ESPANYOL PER A ESTRANGERS

408

FRANCÉS

411

ANGLÉS

412

ITALIÀ

417

RUS

418

VALENCIÀ

Plantilla

Ocupades

Lliures
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ANNEX II
PROFESSORAT QUE QUEDA ADSCRIT DE MANERA DEFINITIVA A EOI AAAAAAAA
– EOI MARE
Codi 111111111
DNI

NOM I COGNOMS

Especialitat

PROFESSORAT QUE QUEDA ADSCRIT DE MANERA DEFINITIVA A EOI BBBBBBBB
– EOI NOVA
Codi 222222222

DNI

NOM I COGNOMS

Especialitat

PROFESSORAT QUE QUEDA ADSCRIT DE MANERA DEFINITIVA A EOI CCCCCCCC
- EOI NOVA
Codi 333333333

DNI

NOM I COGNOMS

Especialitat
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PROFESSORAT QUE ADQUIREIX LA CONDICIÓ DE SUPRIMIT

DNI

NOM I COGNOMS

Especialitat
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ANNEX III

En/Na _____________________, professor/a d’Escola Oficial d’Idiomes, de l’especialitat xxxxxx,
amb NIF, xxxxxxxxxx, i amb destinació definitiva a l’EOI AAAAAAAAA,
EXPOSA:
Que com a conseqüència del Decret XX/2018, de 14 de setembre, del Consell, que crea l’Escola
Oficial d’Idiomes BBBBBBBBB (codi 22222222222), per desglossament de l’EOI AAAAAAAA,
SOL·LICITA:
□ Ser adscrit de manera definitiva al centre EOI BBBBBBBBB
□ Adquirir la condició de suprimit/da

Data
Signatura de l’interessat / la interessada

