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CORRECCIÓ d’errades de l’Ordre 22/2017, de 18 de 
setembre, de la Conselleria de Justícia, Administració 
Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, 
per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos 
auxiliar de l’Administració, escala auxiliar de gestió, 
C2-01-01, sector administració general, torn d’accés lliu-
re i torn de persones amb diversitat funcional, convoca-
tòria 9/16, corresponent a l’oferta d’ocupació pública de 
2016 per al personal de l’Administració de la Generalitat. 
[2017/9229]

CORRECCIÓN de errores de la Orden 22/2017, de 18 de 
septiembre de la Conselleria de Justicia, Administración 
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, 
por la que se convocan pruebas selectivas de acceso al 
cuerpo auxiliar de la Administración, escala auxiliar de 
gestión, C2-01-01, sector administración general, turno 
de acceso libre y turno de personas con diversidad fun-
cional, convocatoria 9/16, correspondiente a la oferta de 
empleo público de 2016 para el personal de la Adminis-
tración de la Generalitat. [2017/9229]

Vista la propuesta de corrección de errores de la Directora General 
de Función Pública y publicada la Orden 22/2017, de la Conselleria de 
Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades 
Públicas el 2 de octubre de 2017 (DOGV 8139), por la que se convo-
can pruebas selectivas de acceso al cuerpo auxiliar de la Administra-
ción, escala auxiliar de gestión, de la Administración de la Generalitat, 
C2-01-01, sector administración general, turno de acceso libre y turno 
de personas con diversidad funcional, convocatoria 9/16, se han detec-
tado los siguientes errores y se procede a su corrección: 

En el anexo II, apartado A, experiencia profesional, punto 1.3. 

Donde dice:
1.3. «Por trabajos realizados en Sociedades Públicas Mercantiles 

y Fundaciones públicas o en el sector privado, en trabajos por cuenta 
ajena, autónomos y profesionales en puestos con funciones equivalentes 
a las del subgrupo A2, sector administración general, a razón de 0,07 
puntos por mes completo de servicios en activo.»

Debe decir:
1.3. «Por trabajos realizados en Sociedades Públicas Mercantiles 

y Fundaciones públicas o en el sector privado, en trabajos por cuenta 
ajena, autónomos y profesionales en puestos con funciones equivalentes 
a las del subgrupo C2-01-01, sector administración general, a razón de 
0,07 puntos por mes completo de servicios en activo.»

En la versión en valenciano,

Donde dice:
1.3. «Per treballs realitzats en societats públiques mercantils i fun-

dacions públiques o en el sector privat, en treballs per compte d’altri, 
autònoms i professionals, en llocs amb les funcions pròpies del cos 
superior tècnic d’enginyeria industrial, A1-12, a raó de 0,07 punts per 
mes complet de serveis en actiu.»

Debe decir:
«1.3. Per treballs realitzats en societats públiques mercantils i fun-

dacions públiques o en el sector privat, en treballs per compte d’altri, 
autònoms i professionals, en llocs amb les funcions pròpies del subgrup 
C2-01-01, sector administració general, a raó de 0,07 punts per mes 
complet de serveis en actiu.»

En el anexo II, apartado B, Titulación académica, punto 3. 

Donde dice:
«Por la posesión de títulos académicos oficiales superiores al exi-

gido en la convocatoria para pertenecer al subgrupo A2, a razón de 3 
puntos por título, hasta un máximo de 6 puntos. «

Debe decir:
«Por la posesión de títulos académicos oficiales superiores al exi-

gido en la convocatoria para pertenecer al Subgrupo C2-01-01, a razón 
de 3 puntos por título, hasta un máximo de 6 puntos.» 

València, 3 de octubre de 2017.– La consellera de Justicia, Adminis-
tración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas: Gabriela 
Bravo Sanestanislao.

Vista la proposta de correcció d’errades de la directora general 
de Funció Pública i publicada l’Ordre 22/2017, de la Conselleria de 
Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats 
Públiques el 2 d’octubre de 2017 (DOGV 8139), per la qual es convo-
quen proves selectives d’accés al cos auxiliar de l’administració, escala 
auxiliar de gestió, de l’Administració de la Generalitat, C2-01-01, sector 
administració general, torn d’accés lliure i torn de persones amb diver-
sitat funcional, Convocatòria 9/16, s’han detectat les errades següents i 
es procedeix a corregir-les:

En l’annex II, apartat A, experiència professional, punt 1.3.

On diu:
1.3. «Per treballs realitzats en societats públiques mercantils i fun-

dacions públiques o en el sector privat, en treballs per compte d’altri, 
autònoms i professionals en llocs amb funcions equivalents a les del 
subgrup A2, sector administració general, a raó de 0,07 punts per mes 
complet de serveis en actiu.»

Ha de dir:
1.3. «Per treballs realitzats en societats públiques mercantils i fun-

dacions públiques o en el sector privat, en treballs per compte d’altri, 
autònoms i professionals en llocs amb funcions equivalents a les del 
subgrup C2-01-01, sector administració general, a raó de 0,07 punts per 
mes complet de serveis en actiu.»

En la versió en valencià,

On diu:
1.3. «Per treballs realitzats en societats públiques mercantils i fun-

dacions públiques o en el sector privat, en treballs per compte d’altri, 
autònoms i professionals, en llocs amb les funcions pròpies del cos 
superior tècnic d’enginyeria industrial, A1-12, a raó de 0,07 punts per 
mes complet de serveis en actiu.»

Ha de dir:
«1.3. Per treballs realitzats en societats públiques mercantils i fun-

dacions públiques o en el sector privat, en treballs per compte d’altri, 
autònoms i professionals, en llocs amb les funcions pròpies del subgrup 
C2-01-01, sector administració general, a raó de 0,07 punts per mes 
complet de serveis en actiu.»

En l’annex II, apartat B, Titulació acadèmica, punt 3.

On diu:
«Per la possessió de títols acadèmics oficials superiors a l’exigit en 

la convocatòria per a pertànyer al subgrup A2, a raó de 3 punts per títol, 
fins a un màxim de 6 punts. «

Ha de dir:
«Per la possessió de títols acadèmics oficials superiors a l’exigit en 

la convocatòria per a pertànyer al subgrup C2-01-01, a raó de 3 punts 
per títol, fins a un màxim de 6 punts.»

València, 3 d’octubre de 2017.– La consellera de Justícia, Adminis-
tració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques: Gabriela 
Bravo Sanestanislao.
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