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CORRECCIÓ d’errades de la Resolució de 19 d’octubre 
de 2012, del director general de Justícia, per la qual es 
resol inscriure la modificació dels Estatuts del Col·legi 
Oficial d’Infermeria de València i es disposa la publicació 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. [2013/487]

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de octu-
bre de 2012, del director general de Justicia, por la que 
se resuelve inscribir la modificación de los Estatutos del 
Colegio Oficial de Enfermería de Valencia y se dispone su 
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valencia-
na. [2013/487]

Advertits dos errors materials en la Resolució del director gene-
ral de Justícia, de la Conselleria de Justícia i Benestar Social, publi-
cada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, número 6899, 
de 09.11.2012, es procedix a la correcció d’esta, de conformitat amb 
el que establix l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú.

1. On diu:
«Vist l’expedient de modificació estatutària instruït a instàncies del 

Col·legi Oficial d’Infermeria de València, inscrit amb el número 67 de 
la Secció Primera del Registre de Col·legis Professionals i de Consells 
Valencians Professionals de la Comunitat Valenciana (…)»;

Ha de dir:
«Vist l’expedient de modificació estatutària instruït a instàncies 

del Col·legi Oficial d’Infermeria de València, inscrit amb el número 56 
de la Secció Primera del Registre de Col·legis Professionals i de Con-
sells Valencians de Col·legis Professionals de la Comunitat Valenciana 
(…)».

2. En el fet segon, on diu:
«Juan José Tirado Darder, president del Col·legi Oficial d’Infermeria 

de València, va presentar amb data 28 de febrer de 2012, sol·licitud 
d’inscripció de la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial 
d’Infermeria d’Alacant (…)»;

Ha de dir:
«Juan José Tirado Darder, president del Col·legi Oficial d’Infermeria 

de València, va presentar amb data 28 de febrer de 2012, sol·licitud 
d’inscripció de la modificació dels Estatuts del Col·legi Oficial 
d’Infermeria de València (…)».

València, 17 de desembre de 2012.– El director general de Justícia: 
Julián Ángel González Sánchez.

Advertidos dos errores materiales en la Resolución del director 
general de Justicia de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, 
publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6899, 
de 09.11.2012, se procede a su corrección, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común.

1. Donde dice:
«Visto el expediente de modificación estatutaria instruido a instancia 

del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, inscrito con el número 
67 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de 
Consejos Valencianos Profesionales de la Comunitat Valenciana (…)»;

Debe decir:
«Visto el expediente de modificación estatutaria instruido a instancia 

del Colegio Oficial de Enfermería de Valencia, inscrito con el número 
56 de la Sección Primera del Registro de Colegios Profesionales y de 
Consejos Valencianos de Colegios Profesionales de la Comunitat Valen-
ciana (…)».

2. En el hecho segundo, donde dice:
«Juan José Tirado Darder, presidente del Colegio Oficial de Enfer-

mería de Valencia, presentó en fecha 28 de febrero de 2012, solicitud 
de inscripción de la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial 
de Enfermería de Alicante (…)»;

Debe decir:
«Juan José Tirado Darder, presidente del Colegio Oficial de Enfer-

mería de Valencia, presentó en fecha 28 de febrero de 2012, solicitud 
de inscripción de la modificación de los Estatutos del Colegio Oficial 
de Enfermería de Valencia (…)».

Valencia, 17 de diciembre de 2012.– El director general de Justicia: 
Julián Ángel González Sánchez.
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