
Conselleria  de  Justícia,  Administració  Pública,  Reformes
Democràtiques i Llibertats Públiques.

Correcció d'errades de la RESOLUCIÓ  de 17 d'abril de 2018, de la Direcció
General de Funció Pública, per la qual es fa públic el llistat definitiu de la
borsa de treball temporal,  subgrup A1,  sector  administració especial,  cos
superior tècnic d'enginyeria agrònoma de l'Administració de la Generalitat,
A1-15 (borsa lliure)

Publicada la  Resolució de de 17 d'abril de 2018, de la Direcció General de
Funció Pública,  per la qual es fa públic  el  llistat definitiu de la borsa de treball
temporal, subgrup A1, sector administració especial, cos superior tècnic d'enginyeria
agrònoma de l'Administració de la Generalitat, A1-15 (borsa lliure), el dia 18 d'abril
de 2018, s'han detectat les següents errades i es procedix a la seua correcció: En
l'annex I: Llistat definitiu de la borsa de treball temporal:

1) On diu: “ província d'Alacant: … 648 MIR VILLAPLANA, JULIO CESAR …
Total: 8,29 punts” ha de dir: “províncies d'Alacant, Castelló i  València: … 48 MIR
VILLAPLANA, JULIO CESAR … Total: 8,29 punts”

2) Província  d'Alacant,  Castelló,  València:  On  diu:  “… 200  FERNÁNDEZ
CATALAN, ASUNCIÓN, valencià  0 … Total:  9,34” ha de dir:  “… … 200 FERNÁNDEZ
CATALAN, ASUNCIÓN, valencià 1 … Total: 10,34”

3) Província d'Alacant: On diu: “… 153 BLASCO ESPINOSA, JOSÉ  MANUEL,
idioma comunitari 0'8 … Total: 13,12” ha de dir: “… … 153 BLASCO ESPINOSA, JOSÉ
MANUEL, idioma comunitari 1'6 … Total: 13,92”

4) Província de València: On diu: “…. 005 FELIPE QUINTANA, CRISTINA,
exclosa  per  presentar  la  sol·licitud  fora  de  termini”  ha  de  dir:  “….  005  FELIPE
QUINTANA,  CRISTINA,  admesa  amb  una  puntuació  de:  ...  proves  selectives  5,84
valencià 1  idioma comunitari 1,6  …  Total: 8,44 punts ”.

La directora general de Funció Pública
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