
ALTRES SUBJECTES EMISSORS

CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA

RESOLUCIÓ per la qual s'atribueix una nova denominació específica a un centre educatiu públic de
Barcelona.

D'acord amb la sol·licitud presentada pels òrgans de govern corresponents de l'Institut Emperador Carles, de
Barcelona per atribuir-li una nova denominació específica, s'ha instruït l'expedient corresponent.

Havent-se comprovat a l'expedient esmentat que el centre compleix els requisits que exigeix l'article 5 de
l'annex del Decret 199/1996, de 12 de juny, pel qual s'aprova el Reglament orgànic dels centres docents
públics que imparteixen educació secundària i formació professional.

Vista la disposició transitòria quarta del Decret 102/2010, de 3 d'agost, d'autonomia de centres educatius
(DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), i la Resolució EDU/1355/2022, de 5 de maig, de delegació de competències
de la persona titular del Departament d'Educació (DOGC núm. 8665, d'11.5.2022),

Resolc:

-1 Atribuir a l'Institut Emperador Carles, codi 08013147, ubicat a C Enric Bargés, 9-13, de Barcelona, una nova
denominació específica, en els termes següents:

Comarca: Barcelonès.

Consorci d'Educació de Barcelona.

Municipi: Barcelona.

Codi: 08013147

Denominació genèrica: Institut

Nova denominació específica: Sants

-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 Jurisdicció Contenciosa Administrativa competent, 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, es pot interposar recurs de reposició, davant el mateix òrgan que dictà l'acte, en el termini d'un
mes a comptar de l'endemà de la seva notificació/publicació en el DOGC, tal i com disposen els articles 123 i
124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
(BOE núm. 236, de 2.10.2015), i l'article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, de 5.8.2010), o qualsevol altre recurs que
considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 2 de novembre de 2022

P.  d. (Resolució de EDU/1355/2022, DOGC d'11.5.2022)
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