
Conselleria d’Educació Conselleria de Educación

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 12 d’abril de 
2011, de la Conselleria d’Educació, per la qual es com-
plementen els annexos de la Resolució de 14 de juliol de 
2010, de la Conselleria d’Educació, per la qual es resolen 
els expedients d’incorporació, modificació i pròrroga dels 
convenis i concerts educatius d’Educació Infantil, Edu-
cació Especial, Educació Primària, Educació Secundària 
Obligatòria, Batxillerat i Cicles Formatius. [2011/6088]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 de abril 
de 2011, de la Conselleria de Educación, por la que se 
complementan los anexos de la Resolución de 14 de julio 
de 2010, de la Conselleria de Educación, por la que se 
resuelven los expedientes de incorporación, modificación y 
prórroga de los convenios y conciertos educativos de Edu-
cación Infantil, Educación Especial, Educación Primaria, 
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos 
Formativos. [2011/6088]

S’ha advertit una errada en la publicació de la disposició esmentada 
(DOCV núm. 6520 de 13.05.2011), que s’esmena tot seguit.

En el resol primer de la resolució on diu,
«– Centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Sagrada 

Família, amb codi 46007886, de Silla. La unitat d’Educació Infantil que 
es va condicionar a l’autorització queda estimada»;

Ha de dir:
«– Centre privat d’Educació Infantil, Primària i Secundària Sagrada 

Família, amb codi 46007888, de Silla. Les dos unitats d’Educació 
Infantil que es van condicionar a l’autorització queden estimades».

València, 16 de maig de 2011.– El conseller d’Educació: Alejandro 
Font de Mora Turón.

Se ha advertido un error en la publicación de la disposición mencio-
nada (DOCV núm. 6520 de 13.05.2011), que se enmienda acto segui-
do.

En el resuelvo primero de la resolución donde dice:
«– Centro privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 

Sagrada Familia, con código 46007886, de Silla. La unidad de Educación 
Infantil que se condicionó a la autorización queda estimada»;

Debe decir: 
«– Centro privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 

Sagrada Familia, con código 46007888, de Silla. Las dos unidades 
de Educación Infantil que se condicionaron a la autorización quedan 
estimadas».

Valencia, 16 de mayo de 2011.– El conseller de Educación: Alejan-
dro Font de Mora Turón.

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj


		2011-05-25T14:09:21+0200
	DIARIO OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - AREA DE PUBLICACIONS
	Certificació oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial nº 5409 de 18-12-2006)




