
Acadèmia Valenciana de la Llengua
Informació pública de l’edició del Diccionari ortogràfic i de pro-

nunciació del valencià, text normatiu. [2006/S8899]

D’acord amb l’article 7, apartat a), de la seua Llei de Creació, és
competència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua determinar la
normativa del valencià en tots els seus aspectes.

L’article 26 de la mateixa llei establix que es publicaran en el
Diari Oficial de la Generalitat els acords que afecten, entre altres
texts normatius, el diccionari.

El Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sessió cele-
brada el dia 27 de maig de 2005, va aprovar, per mitjà de l’acord
7/2005, el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià, la
presentació pública del qual ha tingut lloc hui, 11 de juliol de 2006.

Per tot això, resolc:
1. Fer públic que el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del

valencià ha sigut editat en text imprés i en suport informàtic, i que
en el dia de hui, 11 de juliol, ha sigut presentat públicament; que es
troba dins de les Publicacions de l’Acadèmia Valenciana de la Llen-
gua, en la col·lecció “Textos Normatius”, núm. 1 (ISBN 84-7890-
040-3), i que pot ser consultat lliurement en la pàgina web d’esta ins-
titució.

2. Que el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià
consta, com a text normatiu, de la normativa ortogràfica i l’estàndard
oral del valencià, dels gentilicis valencians i del diccionari pròpia-
ment dit.

3. Que, pel fet de tractar-se d’un text normatiu, segons el que esta-
blix l’article 5 de la Llei de Creació de l’Acadèmia Valenciana de la
Llengua, ha de ser observat per totes les institucions de la Generali-
tat; pels poders públics; per la resta de les administracions públiques;
pel sistema educatiu; pels mitjans de comunicació, i per les entitats,
els organismes i les empreses de titularitat pública o que compten
amb finançament públic.

Monestir de Sant Miquel dels Reis

València, 11 de juliol del 2006.– La presidenta: Ascensió Figue-
res Górriz.

II. AUTORITATS I PERSONAL

b) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,
OPOSICIONS I CONCURSOS

1. Administració territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Justícia, Interior 
i Administracions Públiques

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2006, de la Direcció Gene-
ral d’Administració Autonòmica, de correcció d’errors
de la resolució de 26 de juny de 2006, de la mateixa Direc-
ció General, per la qual es convoca concurs de mèrits
núm. 58/2006, per a la provisió de llocs de naturalesa
funcionarial, sector administració especial, grup B,
ATS/DUE. [2006/S8783]

Per resolució de la Direcció General d’Administració Autonòmi-
ca, de data 26 de juny de 2006, publicada en el DOGV núm. 5.297,
de 7 de juliol de 2006, es convoca concurs de mèrits núm. 58/2006,
per a la provisió de llocs de treball de naturalesa funcionarial, sector
administració especial, grup B, ATS/DUE.

Advertida errada en l’annex II de places convocades, en no espe-
cificar el percentatge d’ocupació, és procedent efectuar la correcció,

Acadèmia Valenciana de la Llengua
Información pública de la edición del Diccionari ortogràfic i de

pronunciació del valencià, texto normativo. [2006/S8899]

De conformidad con el artículo 7, apartado a), de su Ley de Cre-
ación, es competencia de la Acadèmia Valenciana de la Llengua deter-
minar la normativa del valenciano en todos sus aspectos.

El artículo 26 de la misma ley establece que se publicarán en el
Diari Oficial de la Generalitat los acuerdos que afecten, entre otros
textos normativos, al diccionario.

El Pleno de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la sesión
celebrada el día 27 de mayo de 2005, aprobó, mediante el acuerdo
7/2005, el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià. La pre-
sentación pública del mismo ha tenido lugar hoy, 11 de julio de 2006.

Por todo ello, resuelvo:
1. Hacer público que el Diccionari ortogràfic i de pronunciació

del valencià ha sido editado en texto impreso y en soporte informá-
tico, y que en el día de hoy, 11 de julio, ha sido presentado pública-
mente; que se encuentra dentro de las publicaciones de la Acadèmia
Valenciana de la Llengua, en la colección “Textos Normatius”, núm.
1 (ISBN 84-7890-040-3), y que puede ser consultado libremente en
la página web de esta institución.

2. Que el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià
consta, como texto normativo, de la normativa ortográfica y el están-
dar oral del valenciano, de los gentilicios valencianos y del diccio-
nario propiamente dicho.

3. Que al tratarse de un texto normativo, de conformidad con lo
establecido en el artículo 5 de la Ley de Creación de la Acadèmia
Valenciana de la Llengua, debe ser observado por todas las institu-
ciones de la Generalitat; por los poderes públicos; por el resto de las
administraciones públicas; por el sistema educativo; por los medios
de comunicación, y por las entidades, los organismos y las empresas
de titularidad pública o que cuenten con financiación pública.

Monasterio de San Miguel de los Reyes.

Valencia, 11 de julio de 2006.– La presidenta: Ascensió Figueres
Górriz.

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

b) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,
OPOSICIONES Y CONCURSOS

1. Administración territorial de la Generalitat Valenciana

Conselleria de Justicia, Interior 
y Administraciones Públicas

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2006, de la Dirección
General de Administración Autonómica, de corrección de
errores de la resolución de 26 de junio de 2006, de la
misma Dirección General, por la que se convoca concur-
so de méritos número 58/2006, para la provisión de pues-
tos de naturaleza funcionarial, sector administración espe-
cial, grupo B, ATS/DUE. [2006/S8783]

Por resolución de la Dirección General de Administración Auto-
nómica, de fecha 26 de junio de 2006, publicada en el DOGV núm.
5.297, de 7 de julio de 2006, se convoca concurso de méritos núm.
58/2006, para la provisión de puestos de trabajo de naturaleza fun-
cionarial, sector administración especial, grupo B, ATS/DUE.

Advertido error en el anexo II de plazas convocadas, al no espe-
cificar el porcentaje de ocupación, procede efectuar su corrección, de
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