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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució d’1 de desembre
de 2020, de la Universitat de València, per la qual es fa
l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans de
suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte
laboral temporal per al projecte: «Conveni per a la realització d’activitats formatives i d’investigació». [2020/10648]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Universitat de València, por la que se
hace la oferta pública de una plaza de técnico o técnica
medios de apoyo a la investigación de este organismo con
contrato laboral temporal para el proyecto: «Convenio
para la realización de actividades formativas y de investigación». [2020/10648]

Advertida una errada en la publicació de la Resolució d’1 de desembre de 2020 (DOGV 09.12.2020), cal efectuar la següent correcció:

Advertido un error en la publicación de la Resolución de 1 de
diciembre (publicada en el DOGV el día 09.12.2020), hay que realizar
la siguiente corrección:

On diu:
«Resolució d’1 de desembre de 2020, de la Universitat de València,
per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans
de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral
temporal per al Projecte: «Conveni per a la realització d’activitats formatives i d’investigació»»;
Ha de dir:
«Resolució d’1 de desembre de 2020, de la Universitat de València,
per la qual es fa l’oferta pública d’una plaça de tècnic o tècnica mitjans
de suport a la investigació d’aquest organisme amb contracte laboral
temporal per al projecte: «Conveni per a la realització d’activitats formatives i d’investigació, CPI-20-448»».

Donde dice:
«Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Universitat de València por la que se hace la oferta pública de una plaza de técnico o técnica
medios de apoyo a la investigación de este organismo con contrato laboral temporal para el Proyecto «Convenio para la realización de actividades formativas y de investigación»;
Debe decir:
«Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Universitat de València por la que se hace la oferta pública de una plaza de técnico o técnica medios de apoyo a la investigación de este organismo con contrato
laboral temporal para el proyecto: «Convenio para la realización de
actividades formativas y de investigación, CPI-20-448».

On diu:
«Segona. Sol·licituds
2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals
i els assenyalats en l’annex I hauran de presentar la sol·licitud juntament
amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats
adreçada a la Gerència de la Universitat de València, avinguda Blasco
Ibáñez, 13, València 46010, en el Registre General de la Universitat de
València (avinguda Blasco Ibáñez, 13, baix, València 46010), a través
de qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris o per qualsevol dels procediments establerts en l’article 38 de la Llei 30/199, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú (que es manté en vigor en aplicació del
penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques) del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se
durant el procés selectiu»;
Ha de dir:
«Segona. Sol·licituds
2.1. Les persones interessades que reunisquen els requisits generals
i els assenyalats en l’annex I hauran de presentar la sol·licitud juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats adreçada a Beatriz Gomez Martinez, Gerència de la Universitat de
València, avinguda Blasco Ibáñez, 13, València 46010, en el Registre
General de la Universitat de València (avinguda Blasco Ibáñez, 13, baix,
València 46010), a través de qualsevol altre registre auxiliar dels centres
universitaris o per qualsevol dels procediments establerts en l’article 38
de la Llei 30/199, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (que es manté
en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria
única de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques) del termini de presentació de
sol·licituds i mantenir-se durant el procés selectiu».

Donde dice:
«Segunda. Solicitudes
2.1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales y
los señalados en el anexo I tendrán que presentar la solicitud junto con
el currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados dirigida a la Gerencia de la Universitat de València. avenida Blasco Ibáñez,
13, València 46010, en el Registro General de la Universitat de València
(avenida Blasco Ibáñez, 13, bajo. València 46010), a través de cualquier
otro registro auxiliar de los centros universitarios o por cualquiera de
los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/199, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común (que se mantiene en vigor
en aplicación del penúltimo párrafo de la disposición derogatoria única
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas) del plazo de presentación de
solicitudes y mantenerse durante el proceso selectivo»;
Debe decir:
«Segunda. Solicitudes
2.1. Las personas interesadas que reúnan los requisitos generales y
los señalados en el anexo I tendrán que presentar la solicitud junto con
el currículo y los documentos que acrediten los méritos alegados dirigida a Beatriz Gomez Martinez, Gerencia de la Universitat de València,
avenida Blasco Ibáñez, 13, València 46010, en el Registro General de
la Universitat de València (avenida Blasco Ibáñez, 13, bajo. València
46010), a través de cualquier otro registro auxiliar de los centros universitarios o por cualquiera de los procedimientos establecidos en el
artículo 38 de la Ley 30/199, de 26 de noviembre, de régimen jurídico
de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común (que se mantiene en vigor en aplicación del penúltimo párrafo
de la disposición derogatoria única de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas) del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante el
proceso selectivo».

A l’annex I, on diu:
«1. Projecte: «Conveni per a la realització d’activitats formatives i
d’investigació»»;
Ha de dir:
«1. Projecte: «Conveni per a la realització d’activitats formatives i
d’investigació, CPI-20-448»».

En el anexo I, donde dice:
«1. Proyecto: Convenio para la realización de actividades formativas y de investigación»;
Debe decir:
«1. Proyecto: Convenio para la realización de actividades formativas y de investigación, CPI-20-448».

A l’annex II, on diu:
«3. Denominació del projecte: «Conveni per a la realització d’activitats formatives i d’investigació»»;

En el anexo II, donde dice:
«3. Denominación del proyecto: «Convenio para la realización de
actividades formativas y de investigación»;
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Ha de dir:
«3. Denominació del projecte: «Conveni per a la realització d’activitats formatives i d’investigació, CPI-20-448»».

Debe decir:
«3. Denominación del proyecto: «Convenio para la realización de
actividades formativas y de investigación, CPI-20-448».

Aquesta correcció d’errades no amplia el termini de presentació de
sol·licituds.

Esta corrección de errores no amplía el plazo de presentación de
solicitudes.

València, 9 de desembre de 2020.– La rectora, p. d. (DOGV
27.06.2019), el gerent: Juan Vicente Climent Espí.

València, 9 de diciembre de 2020.– La rectora, p. d. (DOGV
27.06.2019), el gerente: Juan Vicente Climent Espí.

