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RESOLUCIÓ de 19 de desembre de 2016, del president de 
la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per 
la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals 
de la prova de coneixements de valencià: grau mitjà i els 
de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comuni-
cació i correcció de textos. [2016/10451]

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2016, del presidente 
de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, 
por la que se hacen públicas las listas de resultados pro-
visionales de la prueba de conocimientos de valenciano: 
grau mitjà y de capacitación técnica: llenguatge als mit-
jans de comunicació y correcció de textos. [2016/10451]

Per Resolució de 9 de març de 2016, de la Direcció General de 
Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, van ser convocades 
les proves per a l’obtenció dels certificats oficials administratius de 
coneixements de valencià (DOCV 7743, 17.03.2016). L’apartat catorze 
indica que el president de la Junta Qualificadora de Coneixements de 
Valencià farà pública la llista d’aspirants amb la qualificació provisional 
d’apte o de no apte. Una vegada avaluada la prova corresponent al cer-
tificat de coneixements de valencià: grau mitjà i de capacitació tècnica: 
llenguatge als mitjans de comunicació i correcció de textos, del segon 
període d’exàmens, resolc:

Primer
Fer públiques les llistes d’aspirants, amb la qualificació provisional 

d’apte o de no apte, de la prova per a l’obtenció del certificat següent: 
grau mitjà de coneixements de valencià i els certificats de capacitació 
tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació i correcció de textos. 
Les qualificacions es poden consultar individualment en la pàgina web 
www.ceice.gva.es/jqcv.

Segon
Inscriure en el registre de la Junta Qualificadora de Coneixements 

de Valencià els certificats dels aspirants que resulten definitivament 
aptes en la data d’aquesta resolució, que serà també la d’expedició del 
corresponent certificat.

Tercer
Contra la decisió de les comissions examinadores es podrà interpo-

sar reclamació davant del president de la Junta Qualificadora de Conei-
xements de Valencià en el termini de quinze dies hàbils, comptadors des 
de l’endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana.

València, 19 de desembre de 2016.– El president de la Junta Quali-
ficadora de Coneixements de Valencià: Rubén Trenzano Juan.

Por Resolución de 9 de marzo de 2016, de la Dirección General 
de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, fueron convoca-
das las pruebas para la obtención de los certificados oficiales adminis-
trativos de conocimientos de valenciano (DOCV 7743, 17.03.2016). 
El apartado catorce indica que el presidente de la Junta Qualificadora 
de Coneixements de Valencià hará pública la lista de aspirantes con la 
calificación provisional de apto o de no apto. Una vez evaluada la prue-
ba correspondiente al certificado de conocimiento de valenciano: grau 
mitjà y los de capacitación técnica: llenguatge als mitjans de comunica-
ció y correcció de textos, del segundo período de exámenes, resuelvo:

Primero
Hacer públicas las listas de aspirantes, con la calificación provisio-

nal de apto o de no apto, de la prueba para la obtención del certificado 
siguiente: certificado de conocimientos de valenciano: grau mitjà y de 
capacitación técnica: llenguatge als mitjans de comunicació y correcció 
de textos. Las calificaciones se pueden consultar individualmente en la 
página web www.ceice.gva.es/jqcv.

Segundo
Inscribir en el registro de la Junta Qualificadora de Coneixements 

de Valencià los certificados de los aspirantes que resulten definitiva-
mente aptos en la fecha de esta resolución, que será también la de expe-
dición del correspondiente certificado.

Tercero
Contra la decisión de las comisiones examinadoras se podrá interpo-

ner reclamación ante el presidente de la Junta Qualificadora de Coneixe-
ments de Valencià en el plazo de quince días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de su publicación de la presente resolución en el Diari 
Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 19 de diciembre de 2016.– El presidente de la Junta Qua-
lificadora de Coneixements de Valencià: Rubén Trenzano Juan.
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