
Conselleria de Justícia, 
Interior i Administració Pública

Conselleria de Justicia, 
Interior y Administración Pública

CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 17 d’octubre 
de 2022, de la Direcció General de Funció Pública, per 
la qual es convoquen per a l’elecció de destí les perso-
nes que han superat les proves selectives d’accés al cos 
superior tècnic de psicologia A1-20, sector administració 
especial, convocatòria 13/18, torn lliure general i perso-
nes amb diversitat funcional, i convocatòria 14/18 torn 
de promoció interna i persones amb diversitat funcional, 
pel sistema de concurs oposició i procés d’estabilització 
d’ocupació, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 
2017 per a personal de l’Administració de la Generalitat. 
[2022/9713]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 17 de octu-
bre de 2022, de la Dirección General de Función Públi-
ca, por la que se convoca para la elección de destino a 
las personas que han superado las pruebas selectivas de 
acceso al cuerpo superior técnico de psicología A1-20, 
sector administración especial, convocatoria 13/18, turno 
libre general y personas con diversidad funcional, y con-
vocatoria 14/18, turno de promoción interna y personas 
con diversidad funcional, por el sistema de concurso opo-
sición y proceso de estabilización de empleo, correspon-
diente a la oferta de empleo público de 2017 para perso-
nal de la Administración de la Generalitat.  [2022/9713]

Publicada la Resolución de 17 de octubre de 2022, de la Dirección 
General de Función Pública, por la que se convoca para la elección de 
destino a las personas que han superado las pruebas selectivas de acceso 
al cuerpo superior técnico de psicología A1-20, en el Diari Oficial de la 
Generalitat Valenciana número 9453 de 20.10.2022, y detectado error, 
se procede a su corrección:

En el texto en valenciano, donde dice:
«Cinqué
El lloc de treball triat, que serà adjudicat amb destinació definitiva, 

implicarà la integració de les persones aspirants seleccionades en el cos 
superior facultatiu A1-04, escala A1-04-04 enginyeria industrial.»

Debe decir:
«Cinqué
El lloc de treball triat, que serà adjudicat amb destinació definitiva, 

implicarà la integració de les persones aspirants seleccionades en el 
cos superior facultatiu d’acció social, administració de serveis socials i 
sociosanitaris A1-07, escala A1-07-02 psicologia»

València, 20 de octubre de 2022.– El director general de Función 
Pública: David Alfonso Jarque.

Publicada la Resolució de 17 d’octubre de 2022, de la Direcció 
General de Funció Pública, per la qual es convoquen per a l’elecció de 
destí les persones que han superat les proves selectives d’accés al cos 
superior tècnic de psicologia A1-20, en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana número 9453 de 20 d’octubre de 2022, i detectada 
errada, se’n fa la correcció:

En el text en valencià, On diu:
«Cinqué
El lloc de treball triat, que serà adjudicat amb destinació definitiva, 

implicarà la integració de les persones aspirants seleccionades en el cos 
superior facultatiu A1-04, escala A1-04-04 enginyeria industrial.»

Ha de dir:
«Cinqué
El lloc de treball triat, que serà adjudicat amb destinació definitiva, 

implicarà la integració de les persones aspirants seleccionades en el 
cos superior facultatiu d’acció social, administració de serveis socials i 
sociosanitaris A1-07, escala A1-07-02 psicologia»

València, 20 d’octubre de 2022.– El director general de Funció 
Pública: David Alfonso Jarque.
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