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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 16 de març 
de 2021, de la directora de l’Institut Superior d’Ensenya-
ments Artístics de la Comunitat Valenciana, per la qual es 
convoca un concurs de mèrits per a la selecció i nomena-
ment de directors i directores dels centres de l’ISEACV. 
[2021/3055]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 16 de 
marzo de 2021, de la directora del Instituto Superior de 
Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana, por la 
que se convoca un concurso de méritos para la selección y 
nombramiento de directores y directoras de los centros del 
ISEACV. [2021/3055]

Advertidos errores en la versión en valenciano del texto de la citada 
resolución, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
número 9046, de 23 de marzo de 2021, se procede a realizar las siguien-
tes correcciones en el texto en valenciano:

En la base sexta, «Comissions de selecció», punto 6.2, letra c, pági-
na 12208, en la versión en valenciano,

Donde dice:
«– Tres representants del claustre de professors i professores, elegits 

per aquest en sessió extraordinària i segons les atribucions que li assigna 
al claustre de professors i professores l’apartat i de l’article 129 de la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.»

Debe decir:
«– Tres representants del claustre de professors i professores, elegits 

per aquest en sessió extraordinària i segons les atribucions que li assigna 
al claustre de professors i professores l’apartat e de l’article 129 de la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.»

En la página 12215, en la versión en valenciano,
Donde dice:
«Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, i contra aquesta 

podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció 
General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la seua 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord 
amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, o 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós 
competent, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la 
data de la seua publicació, conforme al que s’estableix en els articles 
8 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.»

Debe decir:
«Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, i contra aques-

ta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant de la 
direcció de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat 
Valenciana, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord 
amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, 
o, directament, un recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
contenciós competent, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la data de la publicació, tal com s’estableix en els articles 
8 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.»

València, 23 de marzo de 2021.–La directora del Instituto Superior 
de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana: Inmaculada Sán-
chez Velasco.

Advertides diverses errades en la versió en valencià del text en 
l’esmentada resolució, publicada en el Diari Oficial de la Generali-
tat Valenciana número 9046, de 23 de març de 2021, es realitzen les 
següents correccions en el text en valencià:

En la base sisena, «Comissions de selecció», punt 6.2, lletra c, pàgi-
na 12208, en la versió en valencià,

On diu:
«– Tres representants del claustre de professors i professores, elegits 

per aquest en sessió extraordinària i segons les atribucions que li assigna 
al claustre de professors i professores l’apartat i de l’article 129 de la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.»

Ha de dir:
«– Tres representants del claustre de professors i professores, elegits 

per aquest en sessió extraordinària i segons les atribucions que li assigna 
al claustre de professors i professores l’apartat e de l’article 129 de la 
Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.»

En la pàgina 12215, en la versió en valencià,
On diu:
«Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, i contra aquesta 

podrà interposar-se recurs potestatiu de reposició davant de la Direcció 
General de Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la seua 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord 
amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, o 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós 
competent, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà a la 
data de la seua publicació, conforme al que s’estableix en els articles 
8 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.»

Ha de dir:
«Aquesta resolució posa fi a la via administrativa, i contra aques-

ta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant de la 
direcció de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat 
Valenciana, en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la 
publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, d’acord 
amb el que es disposa en els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions, 
o, directament, un recurs contenciós administratiu davant del jutjat 
contenciós competent, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l’endemà de la data de la publicació, tal com s’estableix en els articles 
8 i 14 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa.»

València, 23 de març de 2021.–La directora de l’Institut Superi-
or d’Ensenyaments Artístics de la Comunitat Valenciana: Inmaculada 
Sánchez Velasco.
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