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

Correcció  d'errades  de  la  RESOLUCIÓ  de  14  de  desembre  de  2017,  de  la
Direcció General de Funció Pública, per la qual es fa públic el llistat definitiu
de la borsa de treball temporal, subgrup A2, sector administració especial,
cos superior de gestió d'enginyeria tècnica en informàtica de l'Administració
de la Generalitat, A2-02 (borsa lliure).

Publicada la RESOLUCIÓ de 14 de desembre de 2017, de la Direcció General
de Funció Pública, per la qual es fa públic el llistat definitiu de la borsa de treball
temporal,  subgrup  A2,  sector  administració  especial,  cos  superior  de  gestió
d'enginyeria  tècnica  en  informàtica  de  l'Administració  de  la  Generalitat,  A2-02
(borsa lliure) el dia 20 de desembre de 2017, s'ha detectat la següent errada i es
procedix a la seua correcció: En l'annex I: Llistat definitiu de la borsa de treball
temporal, per la província de València: On diu: “….989 PEÑARRUBIA CARRIÓN, JOSÉ
LUIS,  experiència  professional  19,11  …  Total:  29,18  punts”  ha  de  dir:  “….989
PEÑARRUBIA  CARRIÓN,  JOSÉ  LUIS,  experiència  professional  0,00  …  Total:  10,07
punts”

Contra la present correcció d'errades de la resolució de 14 de desembre de
2017, que posa fi a la via administrativa, la persona interessada podrà interposar
recurs  contenciós-administratiu  davant  del  jutjat  del  contenciós-administratiu
corresponent,  en el  termini  de  dos  mesos  comptats  des  de  l'endemà de  la  seua
publicació.  Així  mateix,  amb  caràcter  potestatiu,  es  podrà  interposar  recurs  de
reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la seua publicació, davant del
mateix  òrgan  que  ha  dictat  la  resolució.  Tot  això  de  conformitat  amb  el  que
establixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i els articles  8,
14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa, sense perjuí que la persona interessada puga exercitar, si és el cas,
qualsevol altre que estime procedent.

València, 21 de desembre de 2017.- La directora general de Funció Pública:
Eva María Coscollá Grau.


