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Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 5781 – 23.12.2010

RESOLUCIÓ
EDU/4039/2010, de 15 de desembre, per la qual s’implanta el nivell bàsic i el nivell
intermedi d’anglès dels ensenyaments d’idiomes a l’Institut Obert de Catalunya.
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, a l’article 64 ordena els ensenyaments d’idiomes.
Els ensenyaments d’idiomes es regulen en el Decret 4/2009, de 13 de gener, pel
qual s’estableix l’ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim
especial (DOGC núm. 5297, de 15.1.2009).
Vistes les necessitats de places escolars del Servei d’Educació de Catalunya i
tenint en compte les disposicions pressupostàries, es considera necessari ampliar
l’oferta educativa pública per tal d’adequar-la a les necessitats.
De conformitat amb l’article 44.4 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació,
correspon al Departament d’Educació la competència per aprovar la programació
de l’oferta educativa;
D’acord amb la proposta efectuada per la Direcció General d’Ensenyaments
Professionals, Artístics i Especialitzats,
RESOLC:
—1 Implantar el nivell bàsic i el nivell intermedi d’anglès dels ensenyaments
d’idiomes a l’Institut Obert de Catalunya, codi 08045203, amb efectes del curs
acadèmic 2010-2011.
—2 Inscriure aquesta Resolució en el Registre de centres.
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos
mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, 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 dicta aquest acte, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, segons el que disposen l’article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost,
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya,
i 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, 15 de desembre de 2010
P.D. (Resolució EDU/3193/2008, DOGC de 31.10.2008)
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