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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 18 de juny de 
2021, del Consell Rector de l’Institut Valencià de Con-
servació, Restauració i Investigació, per la qual es dona 
publicitat a les bases de la convocatòria del concurs per 
a la proposta de nomenament del director o directora de 
l’IVCR+i. [2021/7612]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 18 de 
junio de 2021, del Consejo Rector del Institut Valencià de 
Conservació, Restauració i Investigació, por la que se da 
publicidad a las bases de la convocatoria del concurso 
para la propuesta de nombramiento del director o directo-
ra del IVCR+i. [2021/7612]

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9112, de 
22 de junio de 2021, se ha publicado la Resolución de 18 de junio de 
2021, del Consejo Rector del Institut Valencià de Conservació, Restau-
ració i Investigació, por la que se da publicidad a las bases de la convo-
catoria del concurso para la propuesta de nombramiento del director o 
directora del IVCR+i, en la que se ha observado un error en el párrafo 
último del preámbulo que se corrige a continuación:

Donde dice:
«…y en fecha 19 de junio de 2020 se ha autorizado por acuerdo 

del Consell»;

Debe decir:
«…y en fecha 28 de mayo de 2021 ha sido aprobada por acuerdo del 

Consejo Rector del IVCR+i».

València, 8 de julio de 2021.– El presidente del Institut Valencià de 
Conservació, Restauració i Investigació: Vicent Marzà i Ibáñez.

En el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número 9112, de 
22 de juny de 2021, s’ha publicat la Resolució de 18 de juny de 2021, 
del Consell Rector de l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i 
Investigació, per la qual es dona publicitat a les bases de la convocatòria 
del concurs per a la proposta de nomenament del director o directora de 
l’IVCR+i, en la qual s’ha observat una errada en el paràgraf últim del 
preàmbul que es corregeix a continuació:

On diu:
«…i en data 19 de juny de 2020 s’ha autoritzat per acord del Con-

sell»;

Ha de dir:
«…i en data 28 de maig de 2021 ha sigut aprovada per acord del 

Consell Rector de l’IVCR+i».

València, 8 de juliol de 2021.– El president de l’Institut Valencià de 
Conservació, Restauració i Investigació: Vicent Marzà i Ibáñez.
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