
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 2010, de la Secretaria 
Autonòmica d’Educació, per la qual es disposa el funci-
onament de l’Institut d’Educació Secundària Núm. 2 de 
Paiporta. [2010/12132]

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2010, de la Secre-
taría Autonómica de Educación, por la que se dispone el 
funcionamiento del Institut d’Educació Secundària Núm. 2 
de Paiporta. [2010/12132]

El Decret 133/2010, de 10 de setembre, del Consell, pel qual es crea 
l’Institut d’Educació Secundària Núm. 2 de Paiporta (DOCV núm. 6354 
de 14.09.2010), va autoritzar a la Conselleria d’Educació per a dictar les 
disposicions necessàries per al seu compliment i desenvolupament.

És procedent ordenar l’inici de les activitats del centre de nova cre-
ació, determinar les ensenyances que s’impartixen i adoptar les mesures 
necessàries perquè puga desenvolupar la seua activitat acadèmica.

En virtut de la Resolució de 22 de juny de 2010 del conseller d’Edu-
cació sobre delegació de competències de determinats òrgans de la Con-
selleria d’Educació (DOCV núm. 6301 de 01.07.2010) i vista la proposta 
del director general d’Ordenació i Centres Docents, i de conformitat 
amb esta, resolc:

Primer
1. L’inici de les activitats en l’Institut d’Educació Secundària Núm. 

2 de Paiporta, codi 46026779.
2. El centre impartirà les ensenyances d’Educació Secundària Obli-

gatòria i els batxillerats de les modalitats Ciències i Tecnologia i d’Hu-
manitats i Ciències Socials.

3. El Centre s’adscriu a la Universitat Politècnica de València, a 
l’efecte de realització de la prova d’accés a la universitat.

4. El centre impartirà el programa d’educació bilingüe: Programa 
d’Incorporació Progressiva (PIP) el Programa d’Ensenyament en Valen-
cià (PEV).

Segon
La Direcció Territorial d’Educació de València nomenarà l’equip 

directiu del centre, de conformitat amb el que establix el capítol IV 
del títol V de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i el 
Reglament Orgànic i Funcional dels Instituts d’Educació Secundària, 
aprovat pel Decret 234/1997, de 2 de setembre, del Consell (DOGV de 
8.09.1997).

Tercer
La Direcció General d’Ordenació i Centres Docents determinarà i 

gestionarà els fons necessaris per a la posada en funcionament i man-
teniment del centre, i el dotarà amb l’equipament i material didàctic 
necessaris. A este efecte, la Direcció Territorial d’Educació efectuarà 
l’oportuna i raonada proposta.

Quart 
El que establix esta resolució s’inscriurà en el Registre de Centres 

Docents de la Comunitat Valenciana.

Quint
S’autoritza les direccions generals d’esta conselleria perquè, en l’àm-

bit de les seues competències respectives, adopten les mesures neces-
sàries per a l’aplicació i desenvolupament del que disposa la present 
resolució.

Sext
Transitòriament, en el curs escolar 2010/2011, l’Institut d’Educa-

ció Secundària La Sénia disposarà de 10 grups d’Educació Secundària 
Obligatòria, 2 de batxillerat.

Sèptim
Esta resolució es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana i produirà efectes des de l’inici del curs escolar 2010/2011, 
excepte quan es referix al nomenament de l’equip directiu, supòsit en 
què s’estenen a l’1 de juliol de 2010.

Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, es 
podrà presentar, potestativament, un recurs de reposició o bé plantejar 

El Decreto 133/2010, de 10 de septiembre, del Consell, por el que se 
crea el Institut d’Educació Secundària Núm. 2 de Paiporta (DOCV núm. 
6354 de 14.09.2010), autorizó a la Conselleria de Educación para dictar 
las disposiciones necesarias para su cumplimiento y desarrollo.

Es procedente ordenar el inicio de las actividades del centro de nueva 
creación, determinar las enseñanzas que se imparten y adoptar las medi-
das necesarias para que pueda desarrollar su actividad académica.

En virtud de la Resolución de 22 de junio de 2010 del conseller de 
Educación sobre delegación de competencias de determinados órganos 
de la Conselleria de Educación (DOCV nº 6301 de 01.07.2010) y vista 
la propuesta del director general de Ordenación y Centros Docentes, y 
de conformidad con la misma, resuelvo:

Primero
1. El inicio de las actividades en el Institut d’Educació Secundària 

Núm. 2 de Paiporta, código 46026779.
2. El centro impartirá las enseñanzas de Educación Secundaria Obli-

gatoria y los bachilleratos de las modalidades Ciencias y Tecnología y 
de Humanidades y Ciencias Sociales.

3. El centro se adscribe a la Universidad Politécnica de Valencia, a 
los efectos de realización de la prueba de acceso a la universidad.

4. El centro impartirá el programa de educación bilingüe: Progra-
ma de Incorporación Progresiva (PIP) el Programa d’Ensenyament en 
Valencià (PEV).

Segundo
La Dirección Territorial de Educación de Valencia nombrará el equi-

po directivo del centro, de conformidad con lo establecido en el capítulo 
IV del título V de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
y el Reglamento Orgánico y Funcional de los Institutos de Educación 
Secundaria, aprobado por el Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del 
Consell (DOGV de 8.09.1997).

Tercero
La Dirección General de Ordenación y Centros Docentes determinará 

y gestionará los fondos necesarios para la puesta en funcionamiento y 
mantenimiento del centro, y lo dotará con el equipamiento y material 
didáctico necesarios. A este efecto, la Dirección Territorial de Educación 
efectuará la oportuna y razonada propuesta.

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

Centros Docentes de la Comunitat Valenciana.

Quinto
Se autoriza a las direcciones generales de esta conselleria para que, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, adopten las medidas 
necesarias para la aplicación y desarrollo de lo dispuesto en la presente 
resolución.

Sexto
Transitoriamente, en el curso escolar 2010/2011, el Institut d’Educació 

Secundària La Sénia dispondrá de 10 grupos de Educación Secundaria 
Obligatoria, 2 de bachillerato.

Séptimo
Esta resolución se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana y producirá efectos desde el inicio del curso escolar 2010/2011, 
excepto cuando se refiere al nombramiento del equipo directivo, supuesto 
en el que se extienden al 1 de julio de 2010.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, 
se podrá presentar, potestativamente, un recurso de reposición o bien 
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directament recurs contenciós administratiu, en els terminis i davant dels 
òrgans que s’indiquen a continuació:

a) El recurs de reposició s’haurà d’interposar davant de la secretària 
autonòmica d’Educació en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
a la seua publicació.

b) El recurs contenciós administratiu haurà d’interposar-se davant del 
Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en el termini 
de dos mesos a comptar de l’endemà a la seua publicació.

Tot això d’acord amb el que establixen els articles 107, 116 i 117 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Admi-
nistracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 10, 14 
i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció 
Contenciosa Administrativa i sense perjuí que s’utilitze qualsevol altra 
via que es considere oportuna.

València, 30 de setembre de 2010.– El conseller d’Educació, p. d 
(Resolució de 22 de juny de 2010, DOCV núm. 6301, d’1 de juliol 
de 2010), la secretària autonòmica d’Educació: Concepción Gómez 
Ocaña.

plantear directamente recurso contencioso administrativo, en los plazos 
y ante los órganos que se indican a continuación:

a) El recurso de reposición se deberá interponer ante la secretaria 
autonómica de Educación en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a su publicación.

b) El recurso contencioso administrativo deberá interponerse ante el 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación.

Todo ello conforme a lo establecido en los artículos 107, 116 y 117 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y 10, 
14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción 
Contenciosa Administrativa y sin perjuicio de que se utilice cualquier 
otra vía que se considere oportuna.

Valencia, 30 de septiembre de 2010.– El conseller de Educación, p. 
d. (Resolución de 22 de junio de 2010, DOCV núm. 6301, de 1 de julio 
de 2010), la secretaria autonómica de Educación: Concepción Gómez 
Ocaña.
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