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Disposicions

DEPARTAMENT
D’EDUCACIÓ

ACORD

GOV/129/2010, de 13 de juliol, pel qual es crea l’Escola Superior de Disseny i 
d’Arts Plàstiques.

Atès que l’article 131.2.c) de l’Estatut d’autonomia de Catalunya preveu que cor-
respon a la Generalitat la competència exclusiva per a la creació, el desenvolupament 
organitzatiu i el règim dels centres públics;

Atès que l’article 74.1 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, preveu que 
correspon al Govern, en el marc de la programació educativa, crear i suprimir 
centres educatius públics;

Atès que l’article 65, apartats 3 i 4, de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, es-
tableix que els ensenyaments artístics superiors s’imparteixen en centres superiors;

Atès que l’article 65.7 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix 
que el Govern pot crear centres públics superiors d’arts que imparteixin els ense-
nyaments en més d’una seu;

Atès el que disposa l’article 32.1.d) de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern;

Per tot això exposat, a proposta del conseller d’Educació, el Govern

ACORDA:

—1 Crear l’ Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques, amb les dades que 
es detallen a l’annex.

—2 Inscriure el centre esmentat al Registre de centres.

—3 Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya.

Barcelona, 13 de juliol de 2010

LAIA BONET RULL

Secretària del Govern

ANNEX

Denominació: Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques.
Codi: 08071573.
Adreça

Aquest centre té set seus:
EASD Pau Gargallo, Parc Serentill, s/n, 08915 Badalona.
EASD Llotja, c. de la Ciutat de Balaguer, 17, 08022 Barcelona.
EASD Deià, c. de Deià, 28-38, 08016 Barcelona.
EASD Josep Serra i Abella, c. de Jerusalem, 2B, 08902 l’Hospitalet de Llo-

bregat.
EASD Olot, c. del Pare Antoni Soler, 1-3, 17800 Olot.
EASD Vic, rbla. de Sant Domènec, 24, 08500 Vic.
EASD Ondara, pl. del Centenari, s/n, 25300 Tàrrega.

La seu administrativa de l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Plàstiques és al 
c. de la Ciutat de Balaguer, 17, 08022 Barcelona.
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