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Conselleria de Educación, Cultura y Deporte

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 30 de maig de
2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura
i Esport, d’extinció de l’autorització per cessament d’activitats al centre d’Educació Infantil de primer cicle El Mercat, 46025957, de Catarroja. [2019/6867]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 30 de mayo
de 2019, de la Conselleria de Educación, Investigación,
Cultura y Deporte, de extinción de la autorización por
cese de actividades al centro de Educación Infantil de primer ciclo El Mercat, 46025957, de Catarroja. [2019/6867]

S’ha advertit un error en la publicació de la resolució esmentada
(DOGV núm. 8545, de 10 de maig de 2019), que es corregeix a continuació:
En la resolució referent a l’extinció de l’autorització per cessament
d’activitats,

Se ha advertido un error en la publicación de la resolución citada
(DOCV núm 8545, de 10 de mayo de 2019), que se corrige a continuación:
En la resolución referida a la extinción de la autorización por cese
de actividades,

On diu:
«El centre d’educació infantil de primer cicle El Mercat codi
46025957 de Catarroja, té concedida l’autorització d’obertura i funcionament per Resolució de 30 de setembre de 2010 de la Conselleria
d’Educació (DOCV núm. 6385 de 27.09.2010).»
«Ensenyaments autoritzats: Educació infantil de primer i segon
cicle.»

Donde dice:
«El centro de educación infantil de primer ciclo El Mercat código
46025957 de Catarroja, tiene concedida la autorización de apertura y
funcionamiento por Resolución de 30 de septiembre de 2010 de la Conselleria de Educación (DOCV núm. 6385 de 27.09.2010).»
«Enseñanzas autorizadas: Educación infantil de primer y segundo
ciclo.»

Ha de dir:
«El centre d’Educació Infantil de primer cicle El Mercat, amb codi
46025957, de Catarroja, té concedida l’autorització d’obertura i funcionament per mitjà de la Resolució de 30 de setembre de 2010, de la
Conselleria d’Educació (DOCV núm. 6385, de 27.10.2010).»
«Ensenyaments autoritzats: Educació Infantil de primer cicle.»

Debe decir:
« El centro de Educación Infantil de primer ciclo El Mercat, con
código 46025957, de Catarroja, tiene concedida la autorización de apertura y funcionamiento por la Resolución de 30 de septiembre de 2010,
de la Conselleria de Educación (DOCV núm. 6385 de 27.10.2010).»
«Enseñanzas autorizadas: Educación Infantil de primer ciclo.»

València, 2 de juliol de 2019.– El conseller d’Educació, Cultura i
Esport: Vicent Marzà Ibáñez.

València, 2 de julio de 2019.– El conseller de Educación, Cultura y
Deporte. Vicent Marzà Ibáñez.

