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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 22 de desem-
bre de 2022, del director general de Funció Pública, per 
la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de perso-
nes admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, 
i es fa pública la data de celebració de l’exercici per a 
la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 
13/22, pertanyents al cos especialistes en l’administra-
ció del medi ambient de l’Administració de la Generali-
tat (agents mediambientals), C1-13, sector administra-
ció especial, torn lliure general, corresponents a l’oferta 
d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Adminis-
tració de la Generalitat. [2022/13050]

CORRECCIÓ de errores  de la Resolució de 22 de desem-
bre de 2022, del director general de Funció Pública, per 
la qual s’eleva a definitiva la llista provisional de perso-
nes admeses i excloses per a les proves selectives d’accés, 
i es fa pública la data de celebració de l’exercici per a 
la cobertura dels llocs oferits mitjançant la convocatòria 
13/22, pertanyents al cos especialistes en l’administra-
ció del medi ambient de l’Administració de la Generali-
tat (agents mediambientals), C1-13, sector administra-
ció especial, torn lliure general, corresponents a l’oferta 
d’ocupació pública de 2022 per a personal de l’Adminis-
tració de la Generalitat. [2022/13050]

El apartado 2 del artículo 109 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento administrativo común de las administraciones públi-
cas permite rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes 
en sus actos.

Mediante la Resolución de 22 de diciembre de 2022 (DOGV 9498, 
27.12.2022), del director general de Función Pública, se elevó a defini-
tiva la lista provisional de personas admitidas y excluidas para las prue-
bas selectivas anteriormente citadas. Se ha advertido un error material 
en el Anexo II de la citada resolución (página 69769).

Por todo ello, resuelvo:

Único
Sustituir el citado anexo II (página 69769) por el siguiente:

València, 29 de diciembre de 2022.– El director general de Función 
Pública: David Alfonso Jarque.

L’apartat 2 de l’article 109 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques per-
met rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instàncies dels interes-
sats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

Mitjançant la Resolució de 22 de desembre de 2022 (DOGV 9498, 
27.12.2022), del director general de Funció Pública, es va elevar a defi-
nitiva la llista provisional de persones admeses i excloses per a les pro-
ves selectives anteriorment citades. S’ha advertit un error material en 
l’Annex II de la citada resolució (pàgina 69769).

Per tot això, resolc:

Únic
Substituir el citat annex II (pàgina 69769) pel següent:

València, 29 de desembre de 2022.– El director general de Funció 
Pública: David Alfonso Jarque.

ANNEX II / ANEXO II
Llistat definitiu d’exclosos de les proves – Convocatòria 13/22

Listado definitivo de excluidos de las pruebas – Convocatoria 13/22

DNI Cognom 1 / Apellido 1 Cognom 2 / Apellido 2 Nom / Nombre Motius / Motivos

***2512** CANOS FALCO SERGIO 1

***7505** PONS PORTA ANTONI 1

1. No reuneix la titulació exigida. / No reúne la titulación exigida.
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