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RESOLUCIÓ
ENS/1572/2012, de 23 de juliol, per la qual s’atribueix una nova denominació es·pecíica a diversos centres educatius públics.

D’acord amb les sol·licituds presentades pels òrgans de govern de diversos 
centres educatius públics per atribuir als respectius centres una nova denominació 
específica;

Havent-se comprovat que les sol·licituds reuneixen els requisits que exigeixen els 
articles 6 i 50 de l’annex del Decret 198/1996, de 12 de juny, i l’article 5 de l’annex 
del Decret 199/1996, de 12 de juny, pels quals s’aproven els reglaments orgànics 
dels centres docents públics que imparteixen educació infantil i primària, i edu-
cació secundària i formació professional, respectivament (DOGC núm. 2218, de 
14.6.1996);

Vista la disposició transitòria quarta del Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’auto-
nomia de centres educatius (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010),

RESOLC:

—1 Atribuir als centres educatius públics que figuren a l’annex d’aquesta Reso-
lució les denominacions específiques que s’hi detallen.

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

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones inte-
ressades 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, abans del recurs contenciós administratiu, davant l’òrgan que dicta aquest acte, en el termini d’un mes 
a comptar des 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, 23 de juliol de 2012

p. D. (Resolució ENS/1839/2011, DOGC de 28.7.2011)

JORDI ROIG I vIñALS

Director general de Centres públics

ANNEx

SERvEIS TERRITORIALS D’ENSENYAmENT AL BAIx LLOBREGAT

Comarca: Baix Llobregat
Municipi: Sant Esteve Sesrovires.
Codi: 08061129.
Ubicació: av. de Josep Llobet / Camí de Ca n’Amat, 08635 Sant Esteve Sesro-
vires.
Denominació genèrica: institut.
Denominació específica actual: Josep Fusalba.
Nova denominació específica: montserrat Colomer.

Disposicions
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SERvEIS TERRITORIALS D’ENSENYAmENT AL vALLÈS OCCIDENTAL

Comarca: vallès Occidental
Municipi: Rubí.
Codi: 08072401.
Ubicació: ptge. marconi, 12-14, 08091 Rubí.
Denominació genèrica: institut.
Denominació específica actual: Rubí.
Nova denominació específica: Torrent dels Alous.

SERvEIS TERRITORIALS D’ENSENYAmENT A GIRONA

Comarca: Gironès
Municipi: Girona.
Codi: 17010049.
Ubicació: ctra. de Talaià, 2, 17007 Girona.
Denominació genèrica: escola.
Denominació específica actual: Nova de Girona.
Nova denominació específica: Balandrau

SERvEIS TERRITORIALS D’ENSENYAmENT A LA CATALuNYA CENTRAL

Comarca: Bages
Municipi: manresa.
Codi: 08020012.
Ubicació: Grup pare Ignasi puig, s/n, 08240 manresa.
Denominació genèrica: escola.
Denominació específica actual: pare Ignasi puig.
Nova denominació específica: muntanya del Drac.

(12.188.005)
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