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ANUNCIS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
ALTRES ENS
CONSORCI D'EDUCACIÓ DE BARCELONA
RESOLUCIÓ per la qual s’implanta un determinat ensenyament en el centre educatiu públic Escola de
Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya, de Barcelona.

El Reial Decret 1614/2009, de 26 d'octubre, pel que s'estableix l'ordenació dels ensenyaments artístics
superiors regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, contempla en el seu article 13 del
procediment d'homologació dels plans d'estudis del títol de Màster dels ensenyaments artístics superiors,
modificats els seus apartats 3, 5, 7 i 8 conforme al Reial decret 21/2015, de 23 de gener.
Atès que d'acord amb l'article 19 del Decret 85/2014, de 10 de juny, dels Ensenyaments artístics superiors
correspon als Serveis Territorials, i en aquest cas al Consorci d'Educació, la seva publicació al DOGC i al
Registre Central de Títols.
Ateses les competències atribuïdes al Consorci d'Educació de Barcelona d'acord amb el previst a l'article 3.2 del
Decret 84/2002, de 5 de febrer, de constitució del Consorci d'Educació de Barcelona.
De conformitat amb l'Acord GOV/218/2008, de 16 de desembre, pel qual s'aprova l'Acord amb l'Ajuntament de
Barcelona per a l'assumpció de funcions, d'ambdues administracions, per part del Consorci d'Educació de
Barcelona.
En conseqüència,

Resolc

1. Implantar els ensenyaments del Pla d'estudis del títol de Màster en Ensenyaments Artístics en Conservació i
Restauració de Patrimoni Fotogràfic al centre educatiu públic Escola de Conservació i Restauració de Béns
Culturals de Catalunya, codi 08044961, de Barcelona, amb efectes de l'inici del curs escolar 2018-19.

2. Aquesta Resolució s'inscriurà al Registre de centres.

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 notificació/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, 24 d'octubre de 2018

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

2/2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 7741 - 6.11.2018
CVE-DOGC-A-18299056-2018

Mercè Massa Rincón
Gerent del Consorci d'Educació de Barcelona

(18.299.056)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

