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Disposicions

RESOLUCIÓ
EDU/2771/2008, de 8 de setembre, per la qual s’implanten ensenyaments superiors 
de disseny a l’escola d’art pública de Vic.

Per mitjà de diversos decrets s’ha establert l’ordenació dels ensenyaments supe-
riors de disseny, del seu currículum i la seva avaluació.

L’estudi de les necessitats d’oferta de places escolars d’arts plàstiques i disseny 
aconsella reestructurar l’oferta per tal d’adequar-la a les necessitats i per aproitar 
millor els recursos disponibles.

Per tot això, es considera convenient la implantació de determinats ensenyaments 
en escoles d’art del Departament d’Educació.

A proposta dels Serveis Territorials d’Educació a Barcelona II (comarques) i 
d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació,

RESOLC:

—1 Implantar l’ensenyament superior de disseny que es detalla a l’annex d’aques-
ta Resolució en el centre docent públic que s’hi indica, amb efectes acadèmics i 
administratius des de l’inici del curs escolar 2008-2009.

—2 Aquesta Resolució s’inscriurà al Registre de centres docents.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones 
interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Con-
tenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, de conformitat 
amb el que preveu l’article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs 
contenciós administratiu, davant l’òrgan que va dictar l’acte en el termini d’un mes 
a comptar de l’endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen els 
articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, o qualsevol altre 
recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 8 de setembre de 2008

P. D. (Resolució EDU/2/2008, DOGC de 3.1.2008)

M. DOLORS RIUS I BENITO

Secretària general

ANNEX

ESDI: ensenyaments superiors de disseny.
Serveis Territorials d’Educació a Barcelona II (comarques)
Comarca: Osona.
Municipi: Vic.
Codi: 08035003.
Denominació: Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic.
Titular: Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
Ensenyament que s’implanta: ensenyament superior de disseny:
(ESDI 7051) Disseny gràic.
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